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Moji milí farníci, 
 

více než po jedenácti letech jsem byl znovu 
poslán do farnosti Pardubice. Na 
mnohé z vás si ještě vzpomínám 
z doby svého krátkého působení, 

nemějte mi za zlé, když si některé 
z vás nemohu vybavit ve své 

paměti. Za poslední léta jsem se 
totiž potkal s mnoha 

lidmi a pocítil také své 
lidské limity. 

Situace v Pardubicích 
se podstatně změnila. 

Přál bych si, abyste 
v symbolickém dvanáctičlenném 

kněžském týmu působícím na území 
Pardubic (5 na arciděkanství, 4 SDB, 

P. Slámečka - kaplan pro VŠ 
mládež, P. A. Sokol pro východní 

ritus a vikář P. A. Duda - do území 
jeho farnosti patří sídliště 

Polabiny) a ve čtyřčlenném 
sboru pardubických jáhnů našli, 

přes jejich odlišnost a různost, 
společenství těch, kterým nejde 

o nic jiného, než o duchovní 
prospěch tohoto téměř 

stotisícového města, kteří se 
modlí a pracují na tomto 

společném, ke kterému k vám 
byli posláni. 

Těším se na vaší spolupráci a 
postupné seznámení se 

s každým z Vás. 
 

+ Josef Kajnek, duchovní správce farnosti Pardubice 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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PROSBA O PŘÍSPĚVEK NA SLUŽEBNÍ AUTO 
PRO KAPLANA. 

Drazí farníci, do léta letošního roku existoval 
v naší diecézi takový způsob získání služebního 
automobilu pro duchovního správce, že 
k příspěvku od Kirche in Not, který je 10 - 11 tis. 
DM si kněz přidal ze svých úspor doplatek (20-50 
tis.Kč) a podíl vlastnictví biskupství a jednotlivých 
kněží byl vyjádřen v interním prohlášení, které 
podepsaly obě strany. Když auto dosloužilo a 
prodalo se, rozdělil se výnos z prodeje podle 
poměru vkladu. Protože tento systém neodpovídá 
ani úmyslu přispěvatelů z KiN, ani našim 
předpisům ekonomicko-právním (míchání 
prostředků právnické a fyzické osoby), platí nyní 
z rozhodnutí otce biskupa Dominika nový systém. 
Auto je ve skutečném vlastnictví biskupství, které 
společně s určitými rabaty platí povinné ručení a 
havarijní pojistku. Farnost, kam je auto přiděleno 
refunduje biskupství doplatek k plné ceně + 
pojistky. Uživatel ( v našem případě kaplan a 
exc.adm. v Kuněticích a Dříteči - P. Vláďa), 
refunduje provozní náklady, údržbu a pojistku 
povinného ručení farnosti Pardubice. Služební 
auto zůstane v užívání farnosti Pardubice i když 
případně po dvou, třech letech dojde ke změně 
kaplana. 

Proto vás prosím o sbírku na jednorázový doplatek 
za pořízení auta pro pardubického kaplana. 
Částka činí víc než 50 tis. Kč. Sbírka se uskuteční 
ve všech kostelích a farnostech, které jsou 
spravovány z farního obvodu Pardubice-
arciděkanství při všech bohoslužbách v neděli 25. 
listopadu t.r. na Slavnost Ježíše Krista Krále. 
Prosím, abyste podle svých možností na tuto 
sbírku pamatovali poněkud větším obnosem. Už 
nyní vyslovuji:Pán ať Vám odplatí! 

+ Josef Kajnek,administrátor farnosti Pardubice  

 

 
DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO 

NEMOCNÉ A SENIORY 
V NEMOCNICI A OBOU 

PARDUBICKÝCH FARNOSTECH 
Jak jsem Vám naznačil již v minulém 
čísle Farního zpravodaje, byl jsem k 
3.10.2001 ze zdravotních důvodů  
zbaven úřadu pardubického 
arciděkana  a místo toho pověřen 
duchovní službou nemocným a 
seniorům ve zdejší nemocnici a obou 
pardubických farnostech. Bude-li  
tedy někdo z vás, či někdo z vašich 
známých,  tuto moji službu  
potřebovat, rád vám vyhovím. Své 
požadavky můžete sdělovat na tato 
telefonní čísla:  

' 6512576 (arciděkanský úřad ), 
' na mobil č. 0724221591. 

P. Jaromír  

 
V současné době nám přibyla jedna 

mše sv. ve všední, tj. pracovní den, a 
to v poledne, 

ve 12:00 hod. u sv. Jana. 
Tato mše je určena pro ty, kteří 

nemají možnost se zúčastnit ranní 
mše sv. ani večerní, ale mohou si v 
poledne udělat půlhodiny času mezi 
dvěma nákupy nebo místo oběda. 

 
 

Změna čísla telefonu na faře: 

040/6512 576, 040/6501 297 
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FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2001 
Milí farníci, 

stejně jako v minulých letech uspořádáme i letos na 
začátku adventní doby náš Farní adventní den, na který 
vás všechny zveme. 

Udělejte si chvíli času a přijďte na vzájemné setkání 
věřících v naší farnosti. Budete tam mít příležitost k 
posezení u malého občerstvení, k poslechu vánoční hudby 
a zpěvu a k předvánočnímu zamyšlení. Možná si vyberete i 
z nabídky drobných vánočních dárků. 

Pomozte na tomto setkání svým příspěvkem zajistit v akci 
ADOPCE SRDCE prostředky na další, již pátý školní rok 
(školné a výživné), pro našeho sirotka Jean Pierra ve 
Rwandě. Jedná s o částku asi 7 000,- Kč. 

Náš FARNÍ ADVENTNÍ DEN se bude konat 

• v sobotu 8. prosince 2001 od 10 do 17 hod. 

• v prostorách salesiánského střediska v Pardubicích na 
Skřivánku 

• letos v Mládežnickém středisku. vchod přes dvůr (což 
bude označeno) do nové přístavby v přízemí - 
bezbariérový vstup. 

Prosíme naše farníky, aby pomohli zajistit tento náš FARNÍ 
ADVENTNÍ DEN. Bylo by vhodné donést nové věci, které 
máte doma a nepotřebujete a které bychom mohli 
nabídnout jako malé vánoční dárky. Dále prosíme o pomoc 
s občerstvením. Vítány jsou koláče, vánoční cukroví, 
chlebíčky, ovoce a jiné. Občerstvení i drobné dárky můžete 
donést v pátek 7. prosince 2001 mezi 16.00 a 18.00 hod. k 
Salesiánům, kde budeme náš Farní adventní den 
připravovat, nebo v sobotu 8. prosince ráno od 8.00 hod. 
tamtéž. 

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na adventní 
setkání s vámi. 

Za farní společenství  

L. Moriová, manželé Jiroutovi a manželé Matyášovi 

 

 
 

I DĚTI MOHOU POMOCI. 

Jak? Blíží se Vánoce a v každé 
rodině se chystá betlém. Zapojte se 
i vy a udělejte betlém z dostupných 

materiálů a podle vlastních 
představ. Z papíru, látky, 

kukuřičného listí, slámy, upečte ho z 
těsta, vymodelujte z moduritu, 

vyšijte nebo uháčkujte, plošný nebo 
prostorový, malý do krabičky od 
sirek nebo veliký jako obraz na 

stěnu. Pak ho přineste na adventní 
den, kde bude vystaven, ohodnocen 

návštěvníky a prodán za 
symbolickou cenu. A to bude váš 
příspěvek na našeho sirotka Jean 

Pierra ve Rwandě. 

A možná, že se najde pěkná cena 
pro nejkrásnější a nejnápaditější 

betlém. 
 

Od 1. listopadu začala fungovat farní knihovna. Otevřená je  

každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.  

Všichni jste srdečně zváni. V knihovně jsou v současnosti starší i novější tituly 
a také časopisy. Doufáme, že se nám podaří rozšířit nabídku o další nové 
tituly. Vytištěný seznam knih bude k dispozici také v jednotlivých kostelích. 

 
V tomto měsíci, přesně 26.11.1951,oslaví narozeniny naše kulturní dodavatelka ing. 

Anna Hofericová, majitelka Křesťanského kulturního střediska Bartolomeum. 
Přejeme ji hojnost požehnání a dlouhá léta. 
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V červnu se uskutečnil zájezd naší farnosti do Augsburgu. Pro připomenutí a zároveň jako pozvání na 
příští rok několik vzpomínek účastníků: 

 
 

 
 
V roce 1993 naše farnost na 
popud pana biskupa 
Otčenáška vyslala zástupce 
z několika měst naší diecéze 
na diecézní setkání do diecéze 
Augsburg, kde se navázalo 
přátelství mezi městy a národy. 
Toto přátelství pak pokračovalo 
vzájemnými návštěvami. 
Farnost sv. Konráda si vybrala 
naši farnost. 

Přátelům z Augsburgu, kteří 
k nám vždy přijeli zájezdovým 
autobusem, jsme ukázali 
mnoho vzácného a cenného 
z naší historie, ať to byla 
Praha, Kutná 
Hora,Třebechovice, Kuks, 
pověstný Betlém Matyáše 
Brauna. Při jedné jejich 
návštěvě byla sloužena mše 
sv. v přírodě přímo pod 
Kunětickou Horou, která 
všechny oslovila a nechala 
nezapomenutelnou vzpomínku. 

Pokaždé před jejich odjezdem 
proběhl večer setkání vždy 
v hotelu, ve kterém byli 
ubytováni. Proběhl vždy 
v přátelském posezení 
s dobrou večeří a zábavou, o 
kterou se všichni dovedli 
postarat, ať mladí nebo starší. 
S návštěvou u nás  byli vždy 
spokojeni. 

A jako my se snažíme jim 
pobyt u nás zpříjemnit, tak i oni 
se postarali o nás. 

Náš letošní zájezd k tomuto 
setkání se konal ve dnech 22.-
24.6.2001 v počtu 45 
účastníků. 

Jejich snaha byla 
obdivuhodná, jak přivítáním 
náměstka primátora jejich 
města, který měl očividnou 
radost z toho, že mohl 
pozdravit nás z České 
republiky. Provedl nás radnicí, 
kde jsme si mohli prohlédnout 
Zlatý sál s výkladem a 
seznámil nás i s historií jejich 
města. Prošli jsme náměstí, 
které je zdobeno třemi 
kašnami. Navštívili jsme dóm 
sv.  Ulrycha a sv. Afry. 
Upozornil nás na starobylý 
kostelík, kde je umístěn obraz 
Panny Marie, která rozvazuje 
uzly. 

Navštívili jsme sídliště, které 
bylo založeno bankéřem 
Fuggerem pro lidi, kteří přišli 
o místo, kde by se mohli 
ubytovat, a to za symbolickou 
1 marku za rok a každodenní 
modlitbu za zakladatele. Jsou 
to malé domky, které jsou 
dodnes obývány. 

Prošli jsme s nimi i pouť 
v přírodě, která proběhla 
dvoujazyčnými modlitbami. 

Bohatý program byl zakončen 
v neděli společnou mší sv., 
která opět proběhla 
dvojjazyčně. 

Farní oslava proběhla na farní 
zahradě s občerstvením a 
hudbou a byla zároveň tečkou 
našeho setkání. 

Za jejich starost o naše 
pohodlí, ubytování a pohoštění 
můžeme jen poděkovat. 

Těšíme se na jejich návštěvu u 
nás, která se uskuteční 
v příštím roce při oslavě 10 let 
trvání přátelství mezi oběma 
farnostmi. 

Za farnost Pardubice Karla 
Jiroutová. 

h 

VÝLET DO AUGSBURGU 
Jelikož jsme byli při návratu 
z Augsburgu požádáni o pár 
řádků, musím přece jenom 
něco napsat. Nejen o těch 
nádherných třech dnech 
v červnu, ale i o mé 
prázdninové zkušenosti 
v srpnu. Díky Markétě 
Jinochové a našemu 
Zpravodaji jsem se dozvěděla 
o možnosti prázdninového 
pobytu v Augsburgu, při kterém 
si člověk může procvičit řeč 
našich sousedů. A protože 
jsem doposud odtamtud 
nikoho neznala, rozhodla jsem 
se tam v červnu i s ostatními 
farníky vyrazit. Také to byla 
lepší možnost se s nimi 
osobně seznámit a domluvit. 

Startovali jsme v pátek ráno 
směr Praha,  Plzeň a německé 
hranice. Do Augsburgu jsme 
dojeli po čtvrté hodině. Už na 
farním dvoře nás přivítala velká 
skupina velmi milých lidí včetně 
pana faráře Maira, kteří se na 
nás moc těšili. Jestli někdo 
slyšel o místním pohostinství, 
musím jen potvrdit, že je 
bezmezná.  Takové nasazení a 
hlavně radost, s jakou se o nás 
po tři dny starali jsem opravdu 
ještě nezažila.  

Na sobotu byla naplánována  
prohlídka města. Město 
Augsburg je velmi staré město 
založené kolem roku 15 př. Kr. 
Leží mezi řekami Lech a 
Wertach a nachází se zde řada 
starobylých domů a kostelů. Za 
shlédnutí stojí i „Zlatý sál“ na 
radnici, románsko-gotický dóm 
či sv. Ulrich s hrobem sv. Afry. 
Na Lechu je to pak umělý 
kajakářský kanál z olympiády 
v roce 1982. 

O naše duše bylo také dobře 
postaráno. Mimo společných 
mší jsme se účastnili i malé 
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poutě sloužené v obou 
jazycích.  

V neděli před odjezdem jsme 
byli ještě pozváni na oslavu 
místního farního svátku. Na 
farním dvoře sv. Konráda se u 
kostela sešlo velké množství 
farníků. Co Augsburgští 
opravdu dobře dokážou, je 
slavit ve velkém počtu lidí. Hlad 
bylo možno zahnat u několika 
stánků s občerstvením, lidi 
rozveselovala tyrolácká kapela 
v typickém oblečení a pivo se 
podávalo v tradičních 
„Masskrug“, což je tuplák 
neboli 1litrová sklenice. 
K mému překvapení z něho 
pily i ženy. 

V srpnu jsem pak mezi našimi 
Augsburgskými přáteli strávila 
tři týdny. Pracovala jsem zde 
za byt a stravu v Charitě a 
později i v rodině s dětmi. 

Všichni se ke mně chovali 
velice mile, absolvovala jsem 
několik výletů do historického 
Augsburgu, do Alp a horskou 
mši pod širým nebem na 
vrcholu hory Steineberg. Našla 
jsem si zde i řadu nových 
dobrých kamarádů. Myslím, že 
to byla zajímavá zkušenost do 
života a kromě toho i možnost 
procvičení němčiny s rodilými 
mluvčími. Ovšem pozor na 
dialekt a bavorské „š“.  

Velmi děkuji za tuto možnost 
všem lidem, kteří se zasloužili 
o tento kontakt a doufám, že 
až sem příští rok Augsburgští 
přijedou (bude to 10. výročí 
tohoto přátelství), najdou zde 
stejný počet milých lidí, kteří se 
na ně těší. Oni sami do 
Pardubic jezdí rádi. 

Ráda vzpomínala 

Daniela Volfová 

 
 

Milí přátelé, 

Do Augsburgu jsem jela se 
srdcem na dlani a tam bylo 
přijato s otevřenou náručí. To 
se slovy nedá popsat, to se 
musí prožít. Na radnici, ve 
farnosti sv. Bratra Konráda, to 
je atmosféra, kterou bych přála 
prožít každému. Dodá to 
radosti a pokoj srdce do 
mnoha dalších všedních dní. 
Oni JSOU ŠŤASTNI, že skrze 
nás mohou sloužit svým 
bližním, a dávají najevo, že to 
dělají rádi a je to pro všechny 
čest. 

S pozdravem a srdečnými díky  

Olga Šimková 

DUCHOVNÍ  HUDBA

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 2/2001. 

(vede Mgr Jiří Kuchválek – regenschori) 

Dnes se nejdříve zmíníme o slavnosti Ježíše 
Krista Krále v neděli 25. listopadu 2001. Tato 
slavnost je jednak zakončením církevního roku 
a také oslavou sv. Cecilie, patronky hudebníků, 
jejíž svátek je 22. listopadu. 

V chrámu sv. Bartoloměje bude při farní mši sv, 
v 9.00 hod. provedena Mše C dur velkého 
mistra chrámové hudby Antona Brucknera. 
Chrámový sbor sv. Bartoloměje bude řídit prof. 
J. Kuchválek, na varhany bude hrát prof. Václav 
Uhlíř. 

Večer v 18 hod. se v chrámu sv. Bartoloměje 
uskuteční koncert,  na němž se budou podílet 3 
chrámové sbory - hosté večera - sbor AD 
LIBITUM z Přelouče, CHORUS MINOR a 
Svatobartolomějský chrámový sbor, oba z 
Pardubic. Program, v němž zazní vedle 
duchovních sborových skladeb různých 
stylových období též sólová vokální i 
instrumentální díla bude včas zveřejněn. Po 
koncertu v 19 hod. začne mše sv., při které 
bude  uvedena Missa in C od Josefa Groha 

(1859-1940) Za varhany tradičně usedne prof. 
Kuchválek, spojené sbory bude řídit pan Jiří 
Kupka z Přelouče. Na slavnost se těšíme a 
všechny vás srdečně zveme. 

Další pozvání se týká ekumenického 
Adventního setkání, které  pořádá již po deváté 
pardubická Církev Bratrská a kromě jiných 
sborů se jej účastní CHORUS MINOR. Adventní 
setkání se koná v sobotu 1. 12. v Sukově síni - 
velkém sále Domu hudby od 14 hod. 

A závěrem ještě krátká zmínka z oblasti 
lidového zpěvu při bohoslužbách. Rádi bychom 
začali v brzké době s nácvikem ordinária 
Gregoriánského chorálu, je třeba se sním blíže 
seznámit. Třeba jen tím, že si oživíme latinský 
text. Proto vás, sestry a bratři, žádám touto 
cestou o spolupráci. Ordinárium MISSA MUNDI 
naleznete v kancionále pod č. 509. Nejdříve se 
budou nacvičovat části: Kyrie, Sanctus a Agnus 
Dei. 

Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci 

Jiří Kuchválek 

¯ 
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Milí příznivci Salesiánského střediska mládeže 
v Pardubicích. Na základě různých pobídek jsme 
se rozhodli znovu přispívat do farního 
zpravodaje. Mysleli jsme si, že dokážeme oslovit 
všechny zájemce o naši činnost prostřednictvím 
našeho „Střediskového zpravodaje“. Podle 
ohlasů však vidíme, že se tento předpoklad 
nenaplnil. 

Nyní pár řádek o personálních změnách, které se 
v letošním podzimu staly v naší komunitě. Na 
přání pana provinciála nás opustil dosavadní 
ředitel P. Pavel Kadlečík. Přestěhoval se zpátky 
do Pražské komunity a podílí se na 
celoprovinciálním řízení našich středisek. Novým 
členem komunity se stal Jan Pomikálek, který již 
v Pardubicích prožil dva roky asistence. Dále se 
naše komunita rozrostla o P. Josefa Glogara. Ten 
přijal úlohu vojenského kaplana na pardubickém 
letišti. V současné době má tedy naše komunita 
šest členů, z toho čtyři kněze a dva bratry 
koadjutory.  

Činnost naší oratoře (střediska volného času dětí 
a mládeže) prožívá po přestavbě období nových 
možností. V následující tabulce je uvádíme a 
zveme Vás, Vaše děti a Vaše vnoučata na 
návštěvu.  

Za komunitu salesiánů zdraví a žehná  
P. Pavel Pešata. 

 

PPRROOGGRRAAMM  SSTTŘŘEEDDIISSKKAA  
MALÁ KOPANÁ 
úterý: 17:00 - 18:00 mladší 

 18:00 - 19:30 starší 

čtvrtek: 18:00 - 19:30 starší 

neděle: 14:30 - 16:00 nejmladší + mladší 

 18:00 - 19:30 starší 

VOLEJBAL 

úterý: 15:30 - 17:00 mladší 

čtvrtek: 16:30 - 18:30 starší 

 19:30 - 21:30 starší 

neděle: 16:00 - 18:00 mladší + starší 

STOLNÍ TENIS 

úterý: 14:30 - 17:00 

středa: 19:30 - 21:00 muži 

čtvrtek: 14:30 - 17:00 

neděle: 14:30 - 17:00 

FLORBAL 

středa: 17:00 - 19:00 mladší 

NOHEJBAL 

středa: 19:00 - 20:30 muži 

pátek: 17:30 - 19:00 mladší 

MALÁ ORATOŘ 

úterý: 14:30 - 17:00 

čtvrtek: 14:30 - 17:00 

neděle: 14:30 - 17:00 

BAR A KULEČNÍK 

úterý: 14:30 - 20:00 

čtvrtek: 14:30 - 20:00 

neděle: 14:30 - 20:00 

ZPÍVÁNÍ 

úterý: 15:15 - 16:00 

KYTARA  

neděle: 15:00 - 16:00 

MALOVÁNÍ 

středa: 16:15 - 17:15 
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Evropský kongres  
"VIE MONTANTE" na Velehradě 

Ve dnech 4. až 7. října 2001 se na Velehradě v 
poutním domě STOJANOV konal kongres hnutí 
seniorů. Jeho název VIE MONTANTE znamená 
"Stoupající život" a symbolizuje výstup člověka k 
Bohu. Je to hnutí laiků katolické církve, jehož 
úkolem je služba lidem v seniorském věku a 
svědectví víry v Boha.  

Délka lidského života se stále prodlužuje. Mnoho 
lidí, kteří přicházejí do důchodového věku mají 
před sebou 15, 20 nebo i 30 let života. Jaký 
smysl mají tomuto úseku života dát? 

Na tuto otázku se pokusili někteří křesťané 
odpovědět založením hnutí VIE MONTANTE. 
Před 40 lety z podnětu francouzského laika 
André d'Humiére a pařížského biskupa Mons. 
Courbe vznikly první skupiny Vie Montante ve 
Francii. Hledaly způsob jaký smysl dát životu 
člověka ve stáří. Poměrně rychle definovali 
obtíže společné pro mnoho lidí v důchodovém 
věku - pocit osamění, ztráta smyslu života a 
nečinnost. Na tyto problémy našli tři odpovědi:  

º přátelství, spiritualita, apoštolát. » 

Hnutí VIE MONTANTE existuje ve 40 zemích na 
4 kontinentech. Příslušné národní biskupské 
konference potvrdily toto hnutí v každé této zemi. 
Pontifikální rada pro laiky v Římě dekretem z 25. 
března 1996 uznala toto hnutí jako mezinárodní 
soukromé sdružení věřících splňující všechny 
podmínky Svatého stolce. Dnes toto mezinárodní 
hnutí existuje pod názvem VIE MONTANTE 
INTERNATIONAL (VMI). 

Na Velehradě se setkali jeho zástupci z 11 
evropských zemí. Bylo tam celkem 70 účastníků, 
z toho 15 z České republiky (zástupci z diecéze 
ostravsko-opavské, plzeňské, olomoucké, 
brněnské a královéhradecké). 

VMI propojuje činnost všech skupin křesťanů v 
důchodovém věku, které působí v různých 
zemích. Osamění je často těžké pro lidi v 
pokročilém věku a s přibývajícími léty je ještě 
tíživější. VMI nabízí přátelství, lidskou vřelost a 
sdílení zážitků. Je to místo, kde jeden druhému 
pomáhá překonávat mnohé obtíže života. 
Přátelská setkání umožňují vyjádřit radost, sdílet 
ji s jinými a nalézt štěstí.  

Vie Montante pomáhá lidem najít chuť 
dobrovolně se angažovat ve službě bližnímu v 
konkrétních situacích podle časových možností a 
vlastních zdravotních předpokladů. Společně 
organizují mnohé akce a návštěvy - zkrátka 

konají skutky bratrské lásky, které přinášejí 
všem radost a osvobození. 

Přednášky byly tlumočeny do čtyř jednacích 
jazyků kongresu: francouzština, španělština, 
angličtina, čeština. 

Shrnutí hlavních myšlenek z přednášek a 
diskusí: 

• Bůh je LÁSKA, je stále aktivní - proto také 
my křesťané máme být aktivní - až do 
smrti! 

• Kristova slova "Pojď a následuj mne" platí 
také nám. Tuto výzvu nesmíme 
přeslechnout! 

• Ježíš poklekl a umýval apoštolům nohy; 
také my máme tedy sloužit druhým -
nemocným a ubohým - a milovat je! 

• Od Boha je všechno co máme. Proto i my 
máme podle svých možností druhým 
pomáhat a dávat. Čím více dáváme, tím 
více dostáváme. 

• Náš život, náš seniorský čas, je velkým 
darem od Boha. Měli bychom s ním proto 
dobře hospodařit: být aktivní, milovat a žít 
jako optimisté.  

• Snažme se vytvářet prostředí lásky a 
přátelství, abychom náš seniorský čas 
prožívali radostně, k prospěchu druhých i k 
prospěchu svému, jako velký dar Boží! 

Svědectví účastníků z Rumunska, Slovenska 
a z České republiky bylo velkým povzbuzením 
pro účastníky ze západních zemí. 

Součástí programu kongresu byla každý den 
mše sv. v kapli poutního domu STOJANOV. V 
pátek 5. října v 18 hod. byla tato mše sv. 
přenášena radiem PROGLAS. Celebroval ji 
olomoucký arcibiskup Mgr. Jan Graubner a 
koncelebroval francouzský biskup Mgr. Louis 
Cornet a další kněží z kongresu. Všichni 
účastníci prožívali kongres v křesťanském 
duchu a radostné atmosféře. 

Po mši sv., kterou na závěr kongresu v neděli 
7. října dopoledne sloužil francouzský biskup 
Mgr. Louis Cornet a s ním koncelebrovali 
všichni kněží, kteří se kongresu účastnili, 
zazpívali všichni účastníci společně latinsky 
"Salve regina". 

Manželé Matyášovi z Pardubic  

Ð 
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Po 12.11. J. Doležal: Chléb náš vezdejší - přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
 Nebude východní bohoslužba Kostelíček  
Út 13.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 14.11. Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
 Seniorklub fara 14:30 hod. 
 Nebude východní bohoslužba Kostelíček  
Čt 15.11. Setkání mládeže fara 19:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 16.11. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 
Po 19.11. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 20.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Pastorační výbor fara 20:00 hod. 
St 21.11. Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
Čt 22.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 23.11. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 
Ne 25.11. Slavnost Ježíše Krista Krále  

 – sbírka na služební auto farnosti všechny kostely  

 Koncert chrámových sborů sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Po 26.11. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 27.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 28.11. Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
 Pastorační rada fara 19:00 hod. 
Čt 29.11. Koncert chrudimského chrám. sboru „Salvátor“ sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
 Setkání mládeže fara 19:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 30.11. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 
So 1.12. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 2.12. Koncert sboru „Schola Gregoriana“ Zvěst. P. Marie 19:00 hod. 
Po 3.12. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 4.12. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 5.12. Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
 Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt 6.12. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 7.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
 Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 
 Vikariátní večer mládeže Saleziánské střed. 18:30 hod. 
So 8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie kostel sv. Jana 

kostel sv. Jana 
Zvěst. P. Marie 

6:30 hod. 
18:00 hod. 
16:00 hod. 

 Farní adventní den Saleziánské střed. 10 – 17 hod. 
 Předvánoční koncert ZUŠ Polabiny sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Stav k 31. říjnu 2001. Případné změny budou uvedeny v ohláškách! 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 30. listopadu 2001. Příští číslo vyjde 9. prosince 2001. 


