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Pozoroval jsem koncem lis-
topadu výkladní skříň jednoho 
květinářství - adventní věnce. 
Co na nich bylo věcí! Kromě 
zeleného chvojí a tradičních 
čtyř svící, ovšem pečlivě zdo-
bených, ještě různé sušené 
ovoce - pomerančové plátky a 
skořice, jablečné křížalky, šíp-
ky a ořechy. Na jiných zase 
hezoučké červené mašličky, 
zlaté zvonky a symbolické dá-
rečky. No radost pohledět! 
Člověku se hned vybaví boha-
tá nadílka pod stromečkem. 
Pravda, advent nás má upomí-
nat na blížící se Vánoce. Ne-
měli bychom se proto poučit a 
na příští advent si svůj domácí 
věnec nebo třeba i ten v koste-
le patřičně aranžérsky zu-
šlechtit? Vypadá to lákavě. 

Věnec je symbol celé 
adventní doby. Ta nám 
sice už za pár dní skon-
čí, ale právě její závěr 
je klíčový. Rozhoduje-
me si sami v těchto 
dnech, jestli dobře 
vstoupíme do slavení 
svátků. Nejde jen o 
to dobře si vykonat 
předvánoční svátost 
smíření. Ve hře je na-
še vnímavost na Boží 
podněty. Právě ta dneš-
ní 4. adventní neděle 
nám nabízí toto téma. 
Králi Achazovi bylo málo, 
co mu Bůh nabízel jako 
znamení, proto neuvěřil. 
Svatému Josefovi stačilo 

docela prosté znamení, aby 
pochopil Boží záměr. Uvěřil a 
vzal to. Bude nám stačit chudé 
betlémské Dítě, když nám ne-
stačil prostý adventní věnec s 
obyčejnými svíčkami? 

P. Josef Matras 

„PROTO VÁM DÁ ZNAMENÍ SÁM PÁN ...“ 

Pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava 
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POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ 
 V prosinci naše farnost vstoupila do celodiecéz-
ního projektu Poselství křesťanských svátků. O 
co se jedná? Projekt nabízí základním školám 
jednohodinové seznámení s podstatou vánočních 
svátků. Jednoduše řečeno, dětem povídáme, že v 
centru vánočního příběhu stojí Ježíš, který nás 
učí správně obdarovávat druhé a tím být bohatý. 

Tento projekt jsme nabídli různým základním ško-
lám v Pardubicích a okolí a přihlásily se nám zá-
kladní školy jako ZŠ Studánka, Bratranců Vever-
ků, Závodu míru, Pardubičky, ZŠ v 
Dřítči, Čeperce, Mikulovicích a mateř-
ské školce Starý Máteřov.  

Jak vypadá taková hodina? Jsou dvě 
varianty: pro nižší stupeň a pro vyšší. 
První je vypracována tak, aby se ho 
děti aktivně zúčastnily, aby si hrou 
vštípily důležité poselství. Společně 
odkrývají tajemství velkého dárku, 
stejně jako i Vánoce v sobě ukrývají 
tajemství. Uprostřed svého kruhu vy-
tvářejí slunce, které je jedno a které je 
pro všechny velmi vzácné, stejně jako 
i Vánoce jsou jen jednou v roce, a proto 
v sobě chovají něco jedinečného. Do stře-
du pak postupně pokládají jednotlivé po-
stavy vánočního příběhu. Tento vánoční 
příběh z Betléma je tedy v centru velmi 
vzácných a jedinečných oslav tajemství obdaro-
vání lidstva. A pokud jsme byli obdarováni, může-
me obdarovat nejen Ježíše, protagonistu vánoč-
ního příběhu, ale i sebe navzájem. 
Druhá varianta není tolik hravá. Je určena pro 
starší ročníky. Snahou lektora je ukázat, že krása 
vánoc nespočívá v materiálních hodnotách, ale 
vztazích. Dále pak je snahou lektora ukázat, že 
se vánoční příběh stal konkrétním lidem v kon-
krétní době a konkrétních místech. Vánoce přeci 
nejsou pohádkou, mýtem, legendou, ale skuteč-
ným a velice dramatickým příběhem. Pro tento 

účel jsou promítány fotografie z Izraele, Jeruzalé-
ma, Nazaretu a Betléma. Na závěr děti doplňují 
dva výroky: „Skutečným bohatstvím je sklon k na-
ději a radosti a skutečnou chudobou je sklon ke 
strachu a smutku.“ „Pouze láska zná tajemství, 
jak obdarovávat druhé a být sama čím dál víc bo-
hatší.“ 

A výsledky? Když jsme prošli všemi třídami ZŠ 
Studánky, tedy, když jsme viděli zhruba šest set 
párů očí, hodnotili jsme mezi sebou své dílo a 

shrnuli jsme ho do jediného 
slova: „Zaseto!“ Mezi dětmi v 

současnosti panuje hluboká ne-
znalost. Ani ne tak oborů jako je mate-

matika nebo biologie, ale oblastí na-
šeho kulturního a náboženského života. 

Dost možná to není vina samot-
ných dětí. Můžeme doufat, že 
důležité věci dětem nezůstávají 

jen v rozumu, ale především v srd-
ci. Důležité poselství vánoc, jako jedi-
nečného daru celému světu jim v srd-

ci zůstane a vybaví se, podle vůle Boží, 
v ten správný okamžik. 

A vize? V tomto projektu vidíme vynikající formu, 
jak vejít do prostoru, kam se obyčejně nedostane-
me. Tímto projektem pouze neinformujeme, ale 
formujeme. K čemu? Ke správnému a plodnému 
uchopení hodnot, které nám po generace předá-
vali naši předkové. Věříme, že přispíváme k posi-
lování vazeb rodinného života, mezigeneračních 
vztahů a sociálního cítění. A nakonec ukazujeme 
na to že „pouze z ledniček se žít nedá...“ 
Rádi bychom v tomto projektu pokračovali před 
dalšími velkými křesťanskými svátky - Velikono-
cemi. Prosíme vás proto o podporu ať již v modlit-
bě, tak i nabídnutím svých sil. 
P. Vladislav Brokeš, Ilona Fibichová, Petr Šabaka 

a Klára Traxlerová 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
 
  Příprava na první svaté přijímání začne v pondělí 17. ledna (16:00-17:00) 
a ve čtvrtek 19. ledna 2005 (15:15-16:15 hod) na faře. Přihlášky budou k dis-
pozici v kostelích pardubické farnosti a na farním úřadě ještě před vánočními 
svátky. Vyplněné přihlášky odevzdávejte na začátku ledna 2005 na farním úřa-
dě. Prosíme Vás, abyste své děti přihlásili včas. 
 Podrobnější informace u paní Ilony Fibichové (466 611 918 nebo 
736 447 732). 

Ilona Fibichová 
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Je pátek 26.listopadu 2004. Blíží se šes-
tá hodina večerní a mladí z blízka i z dáli 
plní lavice kostela sv. Bartoloměje. Přišli 
na Večer mladých. O co se jedná? Jsou 
to setkání pořádaná většinou jednou ne-
bo dvakrát za měsíc, kdy se pod vede-
ním vikariátního kaplana (u nás jím byl 
v listopadu ustanoven P. Vladislav Bro-
keš) schází mladí z celého vikariátu. 
Vraťme se tedy na náš Večer mladých, 
který měly tentokrát na starosti děcka ze 
Sezemic a okolí. 
Vcházím do kostela, ale to už sezemičá-
ci berou do rukou kytary a mše sv. začí-
ná. Po ní jsme všichni pozváni na faru, a 
tak se tam odebírám. Při vstupu mi kdosi 
otiskl na ruku razítko a strčil do ní tři růz-
né papírky. Netuším proč, ale moc nad 
tím nehloubám. Sedám si na židli a plná zvěda-
vosti vyčkávám, co se bude dít. A to už do na-
šeho zorného úhlu vstupuje Vašek a ukazuje 
nám, 60 mladým, jak máme postupovat při 
představování. Á, právě jsem pochopila, nač 
jsou již zmíněné tři papírky. Je na nich napsáno 
naše zaměstnání, co máme a nemáme rádi. 
Když na mě přijde řada, vstávám a takto se 
představuji: „Jsem funebrák, miluji čtení na zá-
chodě a nemám ráda dětské nemoci.“ 
Veselou atmosféru, která se záhy ve farním sá-
le vytvořila, podpoří ještě vtipný uvítací proslov 
Martina Kořínka. Ale poté už je tu vážnější chvil-
ka. Předstupuje před nás P. Vrbiak s velice pou-
tavým svědectvím na téma dnešního večera, 

jež zní: Bůh v mém životě. Odměnou mu je po-
tlesk a účast ve hře, kdy proti sobě stojí laici a 
duchovní. Jsou nám pantomimicky představovány 
dary, které můžeme od Boha obdržet. Duchovní 
mají na svém kontě nakonec víc uhodnutých da-
rů, a tak patří potlesk pro vítěze jim.  

Á, teď se konečně dozvídám, za jakým účelem 
mám na ruce razítko. Je to poznávací znamení. 
Rozdělujeme se podle nich do skupinek. Diskutu-
jeme o tom, co se nám dnes líbilo, a jakou podo-
bu by měly mít další setkání. Po tom, co si animá-
toři zaznamenali kýžené informace, se přesouvá-
me zpět na svá místa. Sál se zklidňuje. Jsou sly-
šet jen zvuky strun kytary. Do ticha zaznívají 
chvály. Je mi krásně. Opravdu zakouším spole-
čenství-s Bohem i lidmi.  

A jsme u konce. Ale ne tak úplně. Beru do 
ruky chlebíček, do druhé limonádu a jdu si 
poklábosit s lidmi, které jsem již dlouho 
neviděla. Začíná volný program. Ten by 
jistě pokračoval ještě velmi dlouho, ale čas 
je neúprosný (a někteří rodiče jakbysmet), 
a tak se v dobré náladě rozcházíme domů.  

Závěrem chci poděkovat všem, co toto se-
tkání připravili, a všem, co se ho zúčastnili 
a vytvořili tak skvělou atmosféru. A vás, co 
jste chyběli, vybízím, abyste příště nevá-
hali a setkání, při kterém máte možnost 
seznámit se s vrstevníky z celého pardu-
bického vikariátu, určitě podpořili i svou 
účastí! 

Za všechny zúčastněné Lucka Fibichová 

VEČER MLADÝCH 
Reportáž z jednoho podzimního večera 
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KŘESŤANÉ V PARDUBICÍCH SE MODLÍ A SLOUŽÍ 
Ekumenické setkání 19. listopadu 2004 na naší 
faře bylo výrazem toho, že i když se nesetkáváme 
v jedné církevní obci, přesto chceme žít v jednotě 
služby těm, kteří nás potřebují. 
Po krátkém uvítání a čtení z textů Bible jsme sly-
šeli promluvu Daniela Hrdinky z Církve adventistů 
sedmého dne. 
„Izraelci stojí na hranicích své země a těší se, že 
unikli bídě a útrapám. Konečně je tu blahobyt a 
hojnost! Bůh považuje za nutné dát jim důležitou 
informaci: „Potřebný ze země nevymizí.“ 
Kolik vidíme kolem sebe „potřebných“ lidí? Všich-
ni jsme vlastně „potřební“! 
Z oblasti psychologických poznatků známe pyra-
midu Abrahama Maslowa členěnou do pěti po-
schodí (vyjadřuje základní potřeby každého člo-
věka). 

5. seberealizace / sebeaktualizace  
(mít dobrý pocit, růst atd.) 

4. úcta / uznání  
(potřeba, aby nás někdo ocenil, ohodnotil) 

3. náležení / láska  
(vztahy – rodina, partner, skupina lidí,  

s níž se setkávám apod.) 
2. bezpečí + jistota 

1. fyziologické potřeby 
 
I lidé, kteří jsou finančně zajištěni a nemusí pra-
covat, často vyhledávají pomoc psychiatrů a psy-
chologů. Každý z nás má někde v životě prázdná 

místa, která potřebuje zaplnit. 
Je šance, jak žít šťastný život? 
V textu SZ jsme slyšeli „potřebný ze země nevy-
mizí“ 
Bůh ukazuje řešení: „ochotně otvírej ruku“ 
Když si dobře naše ruce prohlédneme, vidíme 
čáry, vrásky, jizvy, ruku pevnou i chvějící se … 
Každá ruka ale můžeme naplnit některou potřebu 
druhého člověka. Můžeme ruku druhému podat, 
pohladit, zamávat, zatleskat… 
Určitě jsme prožili chvíle, kdy nám někdo podal 
jídlo, šaty, peníze, objal nás, podepřel – je to mi-
lost, která se projevuje v našem životě. 
Máme se tedy dát k dispozici té největší milosti – 
Bohu, který má nejen moc, ale je iniciativní: my 
milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 
Nebojme se otvírat svou ruku. 
V druhé části večera představila Mgr. Marie Hu-
bálková služby CHARITY a p. Iva Bartůňková ini-
ciativy SKP. 
Myslím, že tyto aktivity si zaslouží podrobné infor-
mace a přehled veškerých poskytovaných služeb 
s náležitou pozorností a velikou poklonou a uzná-
ním všem, kdo se na nich podílí. 
Večer jsme zakončili u společného stolu hostinou 
agape. Setkání se zúčastnilo asi 50 lidí. Hudbu a 
zpěv se starala skupina mladých katolíků. Každou 
církev zastupovalo několik účastníků. 

Zapsala: M. Francová 

ANKETA 
 V rámci vstupu a zapojení se do nově vznikající křesťanské Evropy, se chce také Pardubická far-
nost zapojit do projektu šíření křesťanství a Etické výchovy do škol. 
 Proto chceme oslovit všechny věřící i nevěřící rodiny, které by měly zájem o založení církevní 
mateřské školy zde v Pardubicích. 
 Vypisujeme průzkumnou anketu, zda by rodiče měli zájem o to, aby jejich děti toto zařízení na-
vštěvovaly – je to jedna z možností, jak působit na rozvoj osobnosti dítěte již od ranného dětství a tím 
upevňovat jejich morální a etické zásady, kterých se jim v dnešním chaotickém a materialistickém svě-
tě nedostává. 
 
——————————————————————————————————————- " —————- 
Mám zájem, aby mé dítě (3 - 5 let) navštěvovalo církevní MŠ. ANO    NE 
Mohu pomoci při realizaci projektu církevní MŠ.        ANO    NE 
 
Kontakt: ................................................................................................... 
—————————————————————————————————————————————- 
Prosíme o vyplnění této ankety a její odevzdání na Farním úřadě v Pardubicích, popř. P. Vladislavu 
Brokešovi. Možnost stažení na internetu – www.farnost-pardubice.cz 

 Anna Veselá a P. VladislavBrokeš  

http://www.farnost-pardubice.cz
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MIKULÁŠ 
V podvečer 5. prosince patří ulice měst, vesnic i 
vesniček Mikulášům, čertům a andělům. Nejinak 
tomu bylo i 
letos v Pardu-
bicích. Mezi 
mnohými tako-
vými skupinka-
mi jste mohli 
nalézt i tu na-
ši, pracovně 
nazvanou „Ti 
praví“.  
Příprava zača-
la už po třetí 
hodině v diva-
delní maskér-
ně. Tímto by-
chom všem 
těm, kteří nám 
pomáhali při 
přeměně 
v nebeské a 
pekelné bytos-
ti, chtěli moc 
poděkovat! 
Okolo půl páté jsme nasedli do vozu ve složení: 
Mikuláš (P. Vláďa), čerti (Martin B., Honza Z., Da-
vid K., později se přidal i Pepa P.), andělé (Petr 

Š., Terezka H., Lucka F.) a pan řidič, bez něhož 
bychom to všechno určitě nezvládli, pan Petráš.  

A měli jsme 
opravdu co 
dělat, aby-
chom své po-
vinnosti řádně 
vykonali. Děti 
byly tento rok 
zvláště hodné. 
Rozdali jsme 
dárky do bez-
mála 20 rodin 
a v pytlích si 
čerti neodnesli 
ani jednu hříš-
nou duši. A tak 
mohli být 
všichni spoko-
jeni. Snad jen 
čerti si stěžo-
vali, že jim za-
se nebude mít 
kdo přikládat 

pod kotle. Budou si muset hold počkat do příštího 
roku… 

Lucie Fibichová  

OHLÉDNUTÍ SE NA FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2004 
V sobotu 4. prosince 2004 se konal v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích již devátý 

Farní adventní den. Zahájil ho v 10 hod. náš otec biskup Josef Kajnek, který přivítal všech asi 70 
účastníků a povzbudil je hezkým adventním zamyšlením. Účelem setkání bylo umožnit našim farníkům 
opět adventní posezení, zazpívat si a poslechnout si naše děti a naši mládež, jak zpívá a hraje na hu-
dební nástroje. A také pomáhat, kde je třeba - konkrétně umožnit další rok studia našemu sirotkovi Je-
an Pierre v Africe, ve Rwandě. (Od organizátorů ADOPCE SRDCE jsme se dověděli, že ho můžeme 
ještě v roce 2005 podporovat ve studiu.) 

Děkujeme salesiánské schole za jejich hezké hudební vystoupení na úvod; a také všem ostat-
ním dětem za jejich hraní a zpívání: Barunka Mašková měla houslové sólo, sourozenci Moriovi, Ve-
nouš a Majda, nám zahráli na klávesový nástroj, maminka Sychrová a její děti, Anežka a Arnošt, měly 
pěkné houslové vystoupení. 

Náš dík patří všem ženám, které upekly a přinesly koláče a další dobroty pro návštěvníky, všem 
kdo pomáhali v kuchyni, chystali občerstvení pro účastníky, vařili kávu a čaj a obsluhovali je. Děkuje-
me také těm, kdo umyli nádobí a po skončení setkání uklidili sál. Salesiánům děkujeme za prostory na 
konání tohoto adventního dne a za pomoc při jeho přípravě. 

A nakonec děkujeme všem farníkům, kteří po celý den - až do 17 hodin přicházeli. Děkujeme za 
jejich zájem a štědrost - shromáždilo se 13 210,- Kč. Z této částky zašleme příspěvek pro našeho si-
rotka Jean Pierre na rok 2005 (asi 5 000,- Kč), dále také podpoříme radio PROGLAS částkou 2 000,- 
Kč,  činnost Salesiánského střediska podpoříme částkou     2 000,- Kč a zbytek 4 210,- Kč předáme na 
opravu naší pardubické fary a na podporu dalšího sirotka - dívky Angeliky - kterou adoptovala naše 
farnost. 

Letošní Farní adventní den se velmi vydařil! Všem vám „Zaplať Pán Bůh!“ 
L. Moriová a manželé Matyášovi 
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My křesťané se můžeme radovat z toho, že jsme 
byli vykoupeni a ta radost je opravdu oprávněná. 
Je oprávněná proto, že náš vykupitel se z toho 
také raduje. Jen vzpomeňme, jak říká, jaká radost 
je v nebi nad jediným obráceným hříšníkem. A to 
jsme my, ač stále znovu do hříchu zapadáme, ale 
umíme se znovu z té šlamastiky s pomocí Pána 
vyhrabávat. 
Je chybou, když si někdo myslí, že utrpení je ces-
tou ke spáse. Je to samozřejmě zkratka. Říkáme, 
že Kristus nás vykoupil svým utrpením a že se 
mu máme podobat, tedy i v utrpení. Propojovat 
takové věty v logický celek je ale chybné a může 
to vést k příšerným nepravdivým závěrům. Utrpe-
ní se může stát cílem a Kristovo utrpení jako něco 
od Boha Otce vyžadovaného, jako satisfakce za 
naše hříchy. To je opět zkratka a závěr pak může 
být nesprávně chápaný. Kristus nás nevykoupil 
utrpením, ale nic mu v jeho lásce nemohlo zabrá-
nit, aby nás zachránil. Ani veliké utrpení. Cílem 
ale nebylo to utrpení; to byla překážka, která stála 
v cestě a on tím prošel, protože cesta k cíli vedla 
zrovna tudy. Co tedy byl cíl? Přesvědčit nás 
všechny - Židy, učedníky i farizeje i velekněze i 
prostý lid, hříšníky a celníky a nevěstky - prostě 
všechny přesvědčit, že on je mesiáš a že přišel 
jako náš král a zachránce. A že mu máme uvěřit 
a stát se jeho přáteli a vložit do něho svoji naději 
a důvěru. To byl cíl a on za ním šel i přesto, že 

mu vyhrožovali smrtí, když bude na té cestě po-
kračovat. A že se mu máme podobat? Jistě - řekl 
- jděte do celého světa a získávejte mi všechny 
lidi za učedníky - tak vyjádřil svůj cíl a i naši ces-
tu, pokud ho chceme následovat a podobat se 
mu, mít s ním společný cíl. A ani nás nesmí v té 
cestě zastavit hrozba čehokoliv - dobra i zla, utr-
pení i pohody, života i smrti - to vše je vedlejší a 
procházíme vším, co v té cestě stojí a nehledíme 
na to. Cíl je jasný a jasně formulovaný: jít do celé-
ho světa a získávat všechny lidi pro dílo budování 
světa spolu s Kristem, podřídit se jeho vedení a 
stát se občany jeho království. Působíme tak, ja-
ko on, příkladem, slovem, dobrotou  (sloužil hlu-
chým, slepým, očišťoval malomocné, osvobozo-
val vězněné -zlem, zlými duchy atd). Je mnoho 
možných způsobů, jak naplnit ten příkaz. Jen vol-
ba UTRPENÍ jako CÍLE té cesty je naprostý ne-
smysl. Sloužit druhým do roztrhání těla, abychom 
jim pomohli udělat alespoň krůček k poznání 
správné cesty je správné. Ale trhat si tělo jen tak 
a myslet si, že to je to, co od nás Bůh chce a oče-
kává - to je blbost. Kristus nešel na kříž trpět, šel 
tam přesvědčit celý svět, že je Mesiáš a získat 
všechny pro svoji věc - naši věc - budování Boží-
ho království, nebeského města, jednoty celého 
stvoření, paruzie. 
 

 Jan Franc 

V Z DĚL Á V Á N Í  
V  cyklu „Pondělní večery“ dne 22.11.2004 přednášel P. Václav Vacek.  

Přinášíme zápis jednoho z účastníků: 

PŘEKVAPENÍ 
 
 Máte rádi překvapení? Já je úplně zbožňuji! A zvlášť o Vánocích. Leč tento rok 
se mě o rozzářené oči a otevřenou pusu nad nečekaným dárkem rozhodla připravit 
moje teta. Prý nemá čas na nakupování takových zbytečností, jako jsou vánoční dár-
ky, ať si tedy něco vyberu sama. Vtiskla mi do dlaně bankovku s Boženou Němcovou 
a odkráčela.  

 Onu bankovku jsem podruhé držela v ruce až 23. prosince. Vyrazila jsem si konečně do rušné-
ho města vybrat dárek. A jak je u mě zvykem, neobešlo se to bez nepříjemností. 
 Stála jsem před výlohou s jakýmsi oblečením a vypadala jsem asi hodně zdrceně. Kolemjdoucí 
nechápali. Oni při každém pohybu ručičky na jejich hodinkách zrychlili krok a tempo nakupování, aby 
stihli dokoupit dárky pro své blízké dřív, než se obchody zavřou. Já tam stála jako tvrdé Y. Proč? By-
lo mi líto, že za chvíli (až si koupím ten úžasný rolák ve výloze) přijdu o další překvapení. Jakým pře-
kvapením však pro mě bylo, když na mě v obchodě prodavačka vyjela jako auto ze zatáčky: „Ta ban-
kovka je padělaná!“ Vyvalila jsem oči a nechápavě na ni zírala. Asi opravdu nechápavě, protože mi 
to zopakovala ještě jednou. Tak takovéhle „překvápko“ jsem tedy nečekala. Snad jen díky mým dlou-
hým a nepřetržitě mrkajícím řasám a tomu, že zapisovatel protokolu neměl ještě nakoupené dárky, 
jsem na policii nestrávila věčnost (jenom její část).  
 A tak jsem si uvědomila, že Vánoce si místo na překvapení vždycky najdou. A nebylo nakonec 
jen jedno. Měli jste mě vidět, jak jsem kulila oči na tetin na poslední chvíli sehnaný dárek. Na celo-
roční předplatné měsíčníku IKD!  

Lucie Fibichová 
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S plánovaným zahájením digi-
tálního televizního vysílání, kte-
ré se plánuje na příští rok, do-
chází k  velké události – roz-
hodne se o nové radiokomuni-
kační mapě ČR na příštích 
možná 30–50 let. Digitalizace 
vysílání s sebou mimo jiného 
totiž přinese možnost mnohem 
většího počtu rozhlasových a 
televizních stanic.  
Za několik týdnů se bude konat 
schůze Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání, na které bu-
dou noví žadatelé předkládat 
žádosti o licenci k vysílání. Mezi 
žadateli je i společný projekt 
Rádia Proglas a Studia Telepa-
ce na křesťanský televizní ka-
nál. Rada ovšem chce, aby ža-
datel o licenci ukázal, že má na 
kontě 100 mil. korun na zaháje-
ní vysílání. Tyto peníze Proglas 
ani Telepace nemají, ale chtějí 
zkusit něco jiného: Sehnat 50–
100 tisíc lidí, kteří slíbí, že vě-
nují 3 Kč denně, což dá ročně 
50–100mil. Kč. Možná to bude 
Radě stačit k tomu, aby tento 
projekt pustila do dalšího kola. 
Kdyby se to povedlo, mohlo by 
křesťanské TV vysílání začít už 
příští vánoce. 
Vzadu jsou podpisové archy, na 
kterých můžete vyjádřit svou 
modlitební i finanční podporu. 
Konec současného analogové-
ho vysílání se plánuje na rok 
2010, kdy bude muset mít kaž-
dý buď novou televizi nebo pří-
stroj, který bude převádět signál 
pro starý TV přijímač. Kdo nut-
ně nepotřebujete novou televizi, 
zatím si ji nekupujte. 

Otevřený dopis k průzkumu možnosti zřídit samostatný 
křesťanský televizní program digitální zemské televize. 

 
  Milé sestry a milí bratři, 
 rychlým rozvojem informačních technologií jsme dospěli 
k reálné možnosti využít proces, který se nazývá digitalizace. Digi-
talizace v praxi znamená možnost používat mobilní telefony, při-
pojovat se na internet, pouštět si cédéčka; také to ale znamená 
možnost zřizovat nové televizní a rozhlasové programy, a to v ne-
vídaném počtu a levnější než dosavadní analogové.  
 Abychom mohli učinit správné rozhodnutí k využití tak jedi-
nečné příležitosti, potřebovali bychom k tomu mimo jiné vědět i to, 
zda by věřící křesťané vůbec měli o takový televizní kanál zájem, 
případně zda by tuto nově vzniklou křesťanskou televizi finančně 
podporovali, nebo zda by se měla živit jako komerční stanice se 
vším, co s tím souvisí.  
 Prosíme, položte si otázku: Bylo by dobré a jsme schopni 
sobě i druhým nabídnout k novým zamýšleným desítkám komerč-
ních programů alternativu v podobě jednoho programu s pěknými 
pořady, nápaditými soutěžemi, s kvalitními převzatými dokumenty, 
s pořady se zdravým humorem, s pořady na témata, která jiní ne-
probírají? Stáli byste o televizní zpravodajství s jinak seřazenými 
příspěvky, o umělecké filmy, které se jinde málo promítají? O po-
řady pomáhající kněžím s vaším náboženským vzděláváním? Stáli 
byste o program, ke kterému byste se nebáli pozvat své dítě a sa-
mi byste s chutí alespoň občas přisedli také? 
 Otcové biskupové jsou s těmito skutečnostmi v hrubých ob-
rysech seznámeni a tyto plány podporují. 
 Na Proglasu vidíme model možnosti mít v naší zemi křes-
ťanský rozhlasový program spojující generace, program vytvářejí-
cí rodinné prostředí; tento rozhlas je financován z 95 % příspěvky 
posluchačů; o tomto jeho rysu se v Evropě dobře ví. Předpokládá-
me, že pokud by byl dostatečný zájem a lidé by k této fungující 
rozhlasové koruně denně přidávali další dvě televizní koruny den-
ně, mohlo by se možná na obdobném principu dařit financovat i 
televizi. Slíbili bychom vám za to vysílání v křesťanském pojetí 
hodnot, pro celou rodinu. Ostravské Studio Telepace s desetiletou 
historií může být dobrým základem takového vysílání. Je-li to i 
v Božím plánu, budou si moci křesťané navzájem (i ostatním li-
dem) nadělit možná již k vánocům roku 2005 naši – vaši televizi. 
 V případě, že máte zájem se do věci jakkoli vložit, vyjádřete 
prosíme podpisem souhlasné (nebo třeba i nesouhlasné stanovis-
ko, není to jednoduchý projekt) na připravené formuláře. 
 Děkujeme mnohokrát. 
 
 

Za Studio TELEPACE   P. Leoš Ryška, SDB 
 
 
Za Radio Proglas   P. Ing. Martin Holík  

M É DI A  

REVOLUCE V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ 
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C H A R I TA -  M I S I E  

 V rámci Tříkrálové sbírky 2005, která bude mít opět centrum v Domě techniky v Pardubicích, bude 
uspořádána, tak jako v minulém roce, i prezentace činnosti Oblastní charity Pardubice. Celá akce bude 
mít vzdělávací charakter mající vztah k lékařství a k sociálně nebo chronickými onemocněními postiže-
ných skupin obyvatelstva, zejména seniorů. Celý program bude orientován na podporu péče o staré a 
postižené občany, jak ve zdravotní, tak i sociální a spirituální oblasti. Cílem celé akce je přispění ke 
změně mentality občanů, zejména v přístupu ke svým blízkým. Občané zde dostanou konkrétní rady, 
jak využívat profesionální služby domácí péče, která je pro ně výhodná. Změna smýšlení a jeho obrat 
k domácí péči může přispět k předcházení zdravotních komplikací a zlepšení kvality života seniorů.  

den hodina 2. ledna – 9. ledna 2005 
so – ne 
po - pá 

9:00 – 19:00 
14:00 – 19:00 

Výstava „Prezentace charitativní činnosti 
Oblastní charity Pardubice“ 

den hodina PLÁN DALŠÍCH AKCÍ 

neděle 
2.1. 

11:00 Slavnostní  zahájení Tříkrálové sbírky 2005 
s požehnáním koledníků biskupem Mons. Josefem Kajnekem 

14:30 – 15:30 Kulturní program 

16:00 – 17:00 Beseda o účelu Tříkrálové sbírky 2005 - vedoucí pracovníci Oblastní chari-
ty Pardubice seznámí občany s účelem sbírky a zodpoví případné dotazy. 

pondělí 
3.1. 15:00 – 19:00 Během výstavy možnost shlédnutí videa – film „Lurdy“  

– začátek 15:00 a 17:00 hod. 

úterý 
4.1. 16:00 – 17:00 

Beseda určená zejména pro seniory „Co mohu udělat pro své zdraví“ – 
Ing. Morávek z centra zdraví JONA s.r.o. seznámí posluchače 

s nejmodernějšími diagnostickými a terapeutickými metodami v oblasti poruch 
pohybového aparátu (computerová kineziologie, individuální diagnostický a 

cvičební systém, biokód, apod.). 

Středa 
5.1. 

12:30 – 13:30 
Beseda na téma „Proč přinesli tři králové k jesličkám dary?“ Ing.  Marie 
Zimmermannová přiblíží posluchačům význam poselství tří králů pro dnešní 

dobu (určeno zejména školním dětem). 

16:00 – 19:00 Během výstavy možnost shlédnutí videa – dvoudílného filmu 
 „Mezi nebem a zemí“ –  o páteru Piovi začátek 16:00 hod. 

čtvrtek 
6.1. 16:00 – 17:00 

Beseda na téma „Adopce na dálku“ Bc. Hůlková z Diecézní charity v Hradci 
Králové seznámí občany s tím, že každý z nás může účinně pomoci konkrét-

nímu dítěti v nejchudších oblastech Indie. 

pátek 
7.1. 

15:00 – 16:00 
Beseda na téma „Hospicová péče jako alternativa proti eutanázii“ 
MUDr. Marie Blažková, předsedkyně občanského sdružení Smíření,  

pohovoří o hospicovém hnutí na Pardubicku. 

8:00 – 19:00 Během výstavy možnost shlédnutí videa – film „Matka Tereza“  
– začátek v 17:00 hod. 

sobota 
8.1. 

10:00 – 12:00 Během výstavy možnost shlédnutí videa – film „Matka Tereza“ nebo 
„Lurdy“ (podle zájmu) - začátek v 10:00 hod. 

16:00 – 17:00 

Beseda na téma „Komplexní služby poskytované starým nebo postiže-
ným občanům na Pardubicku“    primář geriatrického centra v Pardubicích  
MUDr. Ivo Bureš seznámí občany s možnostmi léčení různých zdravotních 
defektů v domácím prostředí a se spoluprací s agenturami domácí péče. 

neděle  
9.1. 16:30 – 17:30 

Slavnostní ukončení Tříkrálové sbírky - jako poděkování všem zazní 
Tříkrálový koncert chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka  
(Chrám sv.Bartoloměje) zazní skladby od J. J. Ryby, T. N. Koutníka, W. A. 

Mozarta, ad. 

PROGRAM 

TŘÍKRÁLOVÝ TÝDEN V DOMĚ TECHNIKY 
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C H A R I TA -  M I S I E  

Na TS 2005 potřebujeme  velký počet vedoucích skupinek koledníků starších 18 let a koledníky samot-
né ze všech věkových vrstev. Doposud se nám na naše výzvy nikdo nepřihlásil. Prosíme všechny zá-
jemce z řad studentů, absolventů, nezaměstnaných, důchodců a všech lidí ochotných nabídnout svou 
pomoc, aby se hlásili na telefonním čísle 466 33 50 26 nebo přímo v kanceláři Oblastní charity Pardubi-
ce, V Ráji 732, Pardubice (naproti velkoprodejny Instal – Ráj koupelen). Tříkrálová sbírka je především 
o oslovení velkého množství občanů. Po všech minulých sbírkách se ozývalo mnoho lidí s tím, že k nim 
tři králové nepřišli a že na ně čekali. Toto není možné zajistit bez velkého množství koledníků. Většina z 
těch, kdo se jednou zúčastnila koledování, jistě  potvrdí, že se jedná o hezký zážitek. Užije se hodně 
legrace a zároveň  pomůže dobré věci. Na všechny nové pomocníky se těšíme.  

K. Tajovský 

STÁLE POTŘEBUJEME VAŠI POMOC 

POZVÁNÍ  
KE SPOLEČNÝM MODLTIBÁM  

 
 v rámci Aliančního týdne modliteb a Týdne modliteb za jednotu křesťanů 

 
 * středa 5.1. od 18:00 v Arše (Církev bratrská) * 

 
Lonkova 512 
uvádí: S. Jindra  
hosté: V. Brokeš, F. Miláček 
téma: Modlitba Páně 

 

 * úterý 18.1. od 18:00 v kostele ČCE * 
 

Hronovická 492; (druhá část na faře ČCE, Sladkovského ul.) 
uvádí: M. Hübner  
hosté: ses. Hrubantová; Dr. Blažková, ing. Wisocká  
ústřední téma: Služba bližním - hospicové hnutí 

 
Po obou setkáních doporučujeme účastníkům setrvat u drobného občerstvení. 
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S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

KONTAKTY 
adresa Salesiánské středisko mládeže, Zborovské nám. 2018, Pardubice, 530 02 
telefon P.Jindřich Čáp, ředitel střediska +420608554447   
email sasm@pardubice.sdb.cz       
web www.pardubice.sdb.cz       

Každoročně se pro děti u Salesiá-
nů koná Mikulášská besídka. Le-
tos poprvé byla posunuta na ne-
děli odpoledne. Ve tři hodiny se 
tělocvična u Salesiánů začala po-
malu zaplňovat dětmi s rodiči. 
Nejdříve přišla na řadu opičí drá-
ha. Snad nejoblíbenější disciplí-
nou bylo "zhoupnutí se na kru-
zích". Pak probíhaly závody pro 
kartičky. Děti potom zavolali andě-
la, který k nim přiletěl z nebeských 
kúrů, aby naučil všechny přítomné 
písničku pro „Mikuláše“. Ten přišel 

a byl obrovský. Jeho doprovod se 
držel trochu stranou a občas za-
rachotil řetězem. Mikuláš si po-
slech písničku, několik básniček, 
modliteb a rozdal všem dětem 
malý dárek. Požehnal dětem i 
rodičům a s přáním „uvidíme se 
za rok“ se rozloučil s dětmi. Ty 
pak s velkým napětím otevírali 
malé balíčky, aby vyprázdnily je-

jich obsah. Díky všem kdo se podí-
leli na tomto krásném nedělním 
odpoledni. 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
http://www.pardubice.sdb.cz
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N OV Ý  PRO S TO R  

Občanské sdružení Nový prostor 
Nízkoprahové zařízení PORTUS,  

Jana Palacha 234,  
530 02  Pardubice 

Popis organizace 

Občanské sdružení Nový Prostor je nevládní 
nezisková organizace, registrovaná dne 30. 12. 
1999 pod č. VS/1-1/38 555/98-R na MVČR asoci-
ována od 20. 1. 2000 jako člen INSP - Internatio-
nal Network of STREETPAPERS, která sdružuje 
již více než 100 obdobných komunitních projektů 
(např. Big Issue Scotland, North, Cymnu, London- 
Velká Británie, Flazster – Maďarsko, Biss – Ně-
mecko, La Rue – Francie, „Z“ - Amsterdam, Na 
dne – Rusko, Nota Bene - Slovensko…).  

Mezinárodně ověřeným, jedinečným know-how 
napomáhá klientům v situaci sociální izolace 
(bezdomovci, děti ulice,  osoby se zkušeností s 
azylem, osoby jakkoli handicapované) zlepšit je-
jich výchozí situaci tak, aby bylo možné jejich opě-
tovné zařazení do společnosti. Primárně se čin-
nost zaměřuje na osoby, které neupřednostňují 
využití institucionálních služeb, ale vlastní aktivní 
přístup k řešení své sociální situace, a tím projekt 
doplňuje komplex stávajících sociálních služeb a 
zvyšuje pokrytí sociálních problémů na území 
měst zařazených do projektu (Praha, Brno, Ostra-
va, Plzeň, Olomouc, Pardubice, Uherské Hradiště, 
Liberec, České Budějovice, Česká Lípa).  

 
Popis projektu 

Základem činnosti je profesionální streetwork, 
který získává klienty pro pravidelný kontakt s den-
ním stacionářem. Následně nabízíme klientům 
zapojení do programu, který je ekvivalentní pod-
porovanému pracovnímu zapojení (primárním cí-
lem je obnovení pracovních návyků, stabilizace 
sociální situace, vytvoření sociálních vazeb se 
společností). 

Současně se základním programem probíhá v 
denním stacionáři poradenská podpora zaměřená 
na zpřístupnění dalších sociálních služeb nabíze-
ných sítí jednotlivých měst. Klíčovou profesní am-
bicí je vytvoření kvalitních propojení s místní sítí 
sociálních služeb a komunitními partnery.  

Výhradní prodej časopisu je unikátní způsob, 
jak dosáhnout více cílů, z nichž žádný není nadří-
zen či podřízen. Jsou to: sociálně-právní poraden-
ství, materiální pomoc a resocializace – získávání 
finančních prostředků vlastními silami, nácvik soci-
álních dovedností, trénink komunikace – přede-
vším s ostatními spoluobčany, převzetí odpověd-
nosti za výsledky vlastní práce, pomoc při vyřizo-
vání dokladů, ubytování, zdravotního pojištění či 

ošetření, zprostředkování speciálních forem po-
moci (např. právní), doporovázení klienta při styku 
s úřady, volnočasové a klubové aktivity. 

Výchozím prostředím, kde vytváříme základní 
rámec pomoci a vztahu s našimi klienty, je kvazi-
zaměstnanecký poměr. Má přesná pravidla dekla-
rovaná především Kodexem prodejce, jenž stano-
vuje podmínky, za jakých je možné časopis prodá-
vat (kritéria hygieny, slušnosti, střízlivosti). Nevy-
tváříme žádné formální překážky pro účast v pro-
gramu. 

„Role“ prodejce je dostupná každému, kdo je 
starší 16-ti let a deklaruje potřebnost využití této 
formy pomoci. Prodejci nejsou jen pasivními pří-
jemci materiální intervence, ale na výši příspěvku 
(svého výdělku) se bezprostředně a neoddělitelně 
podílejí – nejen mírou aktivity, ale také kontrolova-
ným dodržováním pravidel prodeje. Tato pravidla 
spolu s kodexem prodejce spoluvytváří vzájemně 
provázaný systém, jehož cílem je směrovat pro-
dejce (klienta) k získání sociálních dovedností s 
cílem zlepšení jeho situace ve více časových hori-
zontech. 

 
Projekt v Pardubicích 

Od února 2004 se časopis Nový Prostor začal 
opět objevovat v pardubických ulicích. K letošnímu 
prosinci se do jeho prodeje zapojilo takřka osmde-
sát prodejců. Počet těch, kteří u prodeje vydrží 
delší dobu se pohybuje mezi třemi až pěti.  

Zázemí prodejcům vytváří Nízkoprahové zaříze-
ní pro lidi v nouzi Portus. Jedná se o součást 
SKP- CENTRA, jež je více než deset let význam-
ným poskytovatelem sociální pomoci v našem 
městě. Zařízení vzniklo na základě nedostatečné 
kapacity azylového domu pro muže s cílem oslo-
vovat lidi bez domova v jejich přirozeném prostře-
dí. Motivovaní uživatelé mají šanci postoupit 
z denního centra a nocležny do azylového domu, 
kde se více zvyšuje šance na jejich návrat do nor-
málního života. Cesta je to však dlouhá a Nový 
Prostor působí jako jeden z prostředků k získání 
důležitých kompetencí pro život, které tito lidé čas-
to ztratili. 

Asi největším úspěchem je získání legálního 
zaměstnání jednoho našeho prodejce. 
V předvánočním čase ukončí své působení 
v projektu. Díky časopisu se mu skoro po celý rok 
dařilo bydlet na ubytovně.  

Převážná část současných prodejců se díky své 
píli dostala k ubytování v azylovém domě. 

V Pardubicích 1. 12. 2004, 
Mgr. Jan Mandys  

(vedoucí Nízkoprahového zařízení Portus,  
kontakt: 777 765 844) 
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Práce na půdní vestavbě bytů pro naše du-
chovní otce  jsou těsně před dokončením, 

16.12.2004 byla tato část stavby zkolaudová-
na. Na slavnost Svaté Rodiny 26. 12. 2004 

bude mši svatou v 9:00 hod. v kostele  
sv. Bartoloměje sloužit Mons. Dominik Duka 

biskup královéhradecký.  
Po této mši svaté jste zváni na setkání s ot-

cem Dominikem a na prohlídku nově zrekon-
struovaných prostor fary, které budou při této 

příležitosti požehnány. 
Ing. Helena Kosová  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.22 
 HUDBA PŘI BOHOSLUŽBÁCH O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH. 

D U C H OV N Í  H U D BA  

= Na Štědrý den v kostele sv.Bartoloměje ve 
24.00 a na Boží hod vánoční v 9:00 zazní při mši 
svaté v podání Chrámového sboru kůru 
sv.Bartoloměje, sólistů, orchestru a varhan Druhá 
mše vánoční J.J.Ryby a Pastorela J.N.Koutníka - 
Hej, hej, jeden i druhej. 
= Tříkrálový koncert se uskuteční v kostele 
sv.Bartoloměje 9. ledna 2005 . 

= Seriál o varhanách najdete opět v lednovém 
vydání Zpravodaje. 
 
Jménem Chrámového sboru kůru sv. Bartoloměje, 
všech varhaníků a hudebníků Vám všem přeji po-
kojný advent a klidné a radostné prožití vánočních 
svátků. 

Mgr.Jiří Kuchválek  

OPRAVA FARY 

DOBRÝ TIP  
 

Doporučujeme zajímavou přednášku Aleše Rolečka : Vánoční liturgická hodba ve staletích, která se 
koná ve středu15.12. v 18 hodin v přednáškovém sále Východočeského muzea 
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P R A V I D E L N É  A K C E 
Út  Mariánský večer Kostel sv. Jana 18:30 hod. 
 Adorace Kostel sv. Jana 19 - 20 hod. 
St  Cvičení maminek s dětmi Salesiánské středisko 9:00 hod. 
Čt  Společenství dospělých Fara (malá klubovna) 20:00 hod. 

 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 19.12. Koncert sboru Zvoneček klášterní kostel 17:00 hod. 
Po 20.12. Koncert dívčího sboru Skřivánek klášterní kostel 17:00 hod. 
  Poslední příležitosti ke sv. zpovědi sv. Bartoloměj 16 - 18 hod. 
Út 21.12. Poslední příležitosti ke sv. zpovědi sv. Jan 16 - 18 hod. 
St 22.12. Poslední příležitosti ke sv. zpovědi sv. Bartoloměj 16 - 18 hod. 
So 25.12. Slavnost Narození Páně  

Ne 26.12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa obnova manželských slibů  
u Bartoloměje. i v klášterním kostele 

  Mše sv. s biskupem Dominikem + 
setkání na faře a žehnání nových prostor. sv. Bartoloměj   9:00 hod. 

Čt 30.12.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 31.12. Děkovná mše sv. na závěr roku sv. Bartoloměj 16.00 hod. 
So 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie   
Ne 2.1. Zahájení Tříkrálové sbírky sál Agrobanky cca 11 hod. 
  Novoroční turnaj ve stolním tenise Salesiánské středisko 14:30 hod. 
St 5.1. Ekumenická bohoslužba Archa (CB) - Polabiny 18:00 hod. 
Čt 6.1.  Slavnost Zjevení Páně  
So 8.1. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana   7:00 hod. 
Ne 9.1. Končí Tříkrálová sbírka 
  Koncert Oblastní Charity sv. Bartoloměj  
St 12.1. Seniorklub fara - sál 14:30 hod. 
Čt 13.1.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 

Út 18.1. Ekumenická bohoslužba kostel ČCE,  
Sladkovského.ul.638 18:00 hod. 

Út 25.1. Pastorační rada fara - sál 19:30 hod. 
Čt 27.1.  Mše sv. v Domově důchodců DD u Kostelíčka 15:00 hod. 
Čt 3.2. Zpovědní den sv. Bartoloměj, sv. Jan  8 - 18 hod. 
Pá 4.2. Koncert školy Svítání klášterní kostel 17:00 hod. 
So 5.2. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana   7:00 hod. 
St 9.2.  Seniorklub fara - sál 14:30 hod. 

 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 28. ledna 2005, příští číslo vyjde 6. února 2005. 

K A L E N D ÁŘ  

NAROZENINY A SVÁTKY 
31.12. - * P. Antonín Sokol   30.1. - * P. Vladislav Brokeš (svátek 18.1.) 


