Náklady: 7,- Kč

pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava
Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích
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eptáme-li se na ulici
chodce co jsou vánoce,
dozvíme se nejčastěji,
že to jsou svátky štědrosti, radosti, svátky zimního slunovratu a křesťané samozřejmě řeknou, že to jsou svátky narození Páně. Přesněji řečeno: Křesťanské
vánoce jsou svátky narození a zjevení Páně. Svátky připomínající,
jak se Pán Ježíš objevil mezi námi.
Čekané dítě se objeví a my ho uvidíme. To je obsahem svátku Narození Páně 25. prosince. V hodinu
kdy končí noc a začíná den se narodil v Judském Betlémě Panně
Marii Ježíšek.

Obsah svátků Božího narození
je vystižen jedinou větou Evangelia
Sv. Jana: „Slovo tělem učiněno
jest“. SLOVO (v řeckém originále je
Logos-smysl života) - tajemný a
mocný smysl Boha se stal člověkem. Bůh přišel viditelně na svět.
Příběh křesťanských svátků neleží
někde vzdálen mezi hvězdami kam
vzhlížejí pohané oslavující slunovrat. Vánoce oznamují Boží přítomnost a jeho blízkost mezi námi.
Kristus nás vyzývá, abychom byli
bližními. Těmi kdo jsou si blízko.

Vánoce jsou pro nás velkým
svátkem a ten se máme naučit slavit. V dnešní uspěchané době trochu zpomalit a věnovat se tomu, na
co ve všední dny není čas. Měli
bychom se hlavně věnovat
druhým, být v tomto čase
s nimi. Promlouvat
s dětmi, hrát a číst si,
jít na procházku…
zkrátka být spolu.
Možná, že nechuť, s níž
někteří mluví o svátcích, pram e n í
z toho, že
už nedovedou být spolu a to je
zlé
znam e n í .
V
tom
nás vánoce mohou
usvědčit
z řady zanedbání.

Jáhen Josef

Ať se nám to alespoň o letošních vánočních svátcích podaří.
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FARNÍ ADVENTNÍ DEN
V Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích v sobotu 9. prosince 2006 se konal od 10
do 17 hodin již po jedenácté Farní adventní den.
Na zahájení jsme na adventním věnci zapálili
dvě svíčky a zazpívali několik adventních písní.
Potom pronesl jáhen Filip pěknou adventní úvahu. Začátek programu zpestřily svou hrou na
housle sestry Barunka a Terezka Maškovy.
Všem se jejich vystoupení moc líbilo.
Potom se už účastníci začali přátelsky mezi sebou bavit, pít kávu nebo čaj a pochutnávat si na
zákuscích, chlebíčcích a jiných dobrotách, které
napekly a přípravily naše milé ženy z farnosti.
Účast farníků byla hojná, na začátek přišlo
nejméně 70 lidí. Někteří později odcházeli, ale

zase přicházeli další, takže sál byl stále plný. Od
začátku se programu zúčastnil otec P. Antonín
Forbelský a odpoledne přišel také pan kaplan
Tomáš Kvasnička, který přiblížil lidem advent
svým hezkým adventním zamyšlením. Odpolední program přišla zpestřit rodina Sychrova - rodiče se třemi dětmi. Děti měly housličky na které
moc pěkně zahrály. Maminka Sychrová pak doprovodila hrou na elektrofonické varhany zpěv
mnoha krásných písní. Účastníci nadšeně poslouchali.
Svými dobrovolnými příspěvky podpořili přítomní
dva sirotky ve Rwandě:
Angeliku Uwamaliya a Patrika Bizimana. Rodiče
těchto dětí zahynuli ve válce roku 1994.

Příspěvky účastníků byly opravdu štědré - celkem
příspěvky při setkání seniorů seniorů 13. prosince
prodejem dětských výrobků v klášterním kostele bylo získáno:
Celkem to je:

18 070,- Kč,
100,- Kč
1 600,- Kč,
19 770,- Kč

Tato částka byla rozdělena na následující dobročinné účely takto:
- na roční příspěvek pro sirotky Angeliku a Patrika
- na podporu Radia PROGLAS
- na podporu činnosti Salesiánského střediska v Pardubicích
- na potřeby pardubické farnosti
Celkem

7 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
4 970,- Kč
19 770,- Kč

Farní adventní den 2006 se dobře vydařil a
splnil všechna očekávání. Nakonec chceme poděkovat všem, kteří k jeho úspěšnému průběhu
přispěli: všem ženám, které napekly a přinesly
koláče, zákusky, chlebíčky a další dobroty pro
účastníky, všem kdo připravovali občerstvení,
vařili kávu a čaj a obsluhovali návštěvníky během celého programu, kdo pomáhali v kuchyni
atd. Děkujeme těm, kdo věnovali jablka, která
byla na stolech k disposici. Děkujeme také všem
kdo myli nádobí, uklízeli sál po skončení progra-

mu a v neposlední řadě všem účastníkům, kteří
tak štědře přispěli na dobrou věc: "Zaplať Pán
Bůh".
Vám všem přejeme nyní správné prožití druhé
poloviny adventu a dobrou přípravu na příchod
Spasitele, požehnané vánoce a také Boží ochranu a pomoc v roce 2007.
Za farní společenství
L. Moriová a manželé Matyášovi

SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2007
V říjnu tohoto roku bylo na faře obnoveno setkávání společenství dospělých, které je otevřené pro další zájemce o růst v životě z víry, zvláště pro ty, kteří se chtějí o své zkušenosti sdílet s ostatními a ve
víře se vzdělávat. Pokud máte podobnou touhu, rádi vás přivítáme na našich setkáních po Novém roce. Scházíme se přibližně jednou za čtrnáct dní od 20:00 do 21:30 v malé učebně v přízemí fary.
Termíny setkání: 8. ledna, 22. ledna, 12. února, 26. února, 12. března, 26. března. Další budou stanoveny před Velikonocemi.
Marie Zimmermannová, animátorka společenství
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NÁVŠTĚVA ARCIBISKUPSKÉHO SEMINÁŘE
První prosincový víkend prožilo sedm statečných pardubických ministrantů a jeden jáhen
v pražském semináři. Bohoslovci královéhradecké diecéze si připravili pěkný program. V pátek
po příjezdu nás uvítal bohoslovec Míla. Po zabydlení se v pokojích jsme šli na večeři. Do semináře přijelo 18 ministrantů z pěti farností. Během večerního programu jsme se nejprve představili my jako hosté a potom také otec rektor,
spirituál a bohoslovci. Pak jsme se rozdělili do tří
skupin a bohoslovci nám promítali zakryté obrázky, které jsme odkrývali a měli poznat, co to
je. Vítězná skupinka dostal odměnu. Den jsme
zakončili adorací v kapli.
Druhý den jsme vstali v 7:20 a po ranní
modlitbě jsme snídali koblihy s kakaem. Během
dopoledne jsme se rozdělili zase do třech skupin, které se vystřídali na třech „stanovištích“. Na
jednom jsme si povídali o Janu Křtiteli, na druhém jsme doplňovali biblický text. Třetím stanovištěm byla zákristie, kde jsme si mohli prohlédnout papežský ornát a povídali jsme si o ministrování. O půl dvanácté jsme mezi námi přivítali
otce biskupa Václava Malého, pro kterého jsme
měli přichystané otázky, např: Které město má
raději, Pardubice nebo Hradec Králové? Na tuto
otázku odpověděl, že Hradec, neboť tam měl a
má několik přátel. V poledne byla mše svatá v
seminární kapli a po ní oběd.
Odpoledne jsme jeli metrem na Václavské
náměstí a šli pěšky na Hradčany. Sekretář pana
kardinála, otec Tomáš, nás provedl po celém

arcibiskupství z přízemí až na střechu, kam jsme
vystoupili tajnou chodbou. Posledním místem
prohlídky byla kaple, kde jsme se setkali s kardinálem Miloslavem Vlkem, který nám pověděl o
tom, jak ho Bůh povolal ke kněžství. Také si
šplhnul u pardubických ministrantů, tím že řekl,
že jsme vyhráli nad Hradcem, protože nás bylo
sedm, ale z Hradce byl jen jeden ministrant. Po
návratu do semináře byla večeře a před večerním programem jsme si zahráli karetní hru
BANG! Ve 20:00 jsme se společně s bohoslovci
pomodlili nešpory, při kterých byly požehnány
adventní věnce. Zahráli jsme si také jednu hru,
prohlédli jsme si fotky ze života bohoslovců a na
závěr jsme se pomodlili.
V neděli ráno jsme vstali a v 7:30 jsme se
šli pomodlit ranní chvály do kaple. Po snídani
(párky s kakaem) jsme si šli pro věci a vydali se
do strahovského kláštera premonstrátů, kde
jsme při mši svaté ministrovali. Po mši k nám
promluvil otec opat a vyprávěl nám o svém největším trapasu při bohoslužbě: vypadl mu misál
z vazby. Při příští návštěvě semináře máme přijít
na prohlídku kláštera. Na cestu nám požehnal a
my jsme seběhli do semináře, kde naše setkání
končilo obědem. Na jeho závěr jsme si zazpívali
písničku, kterou jsme se naučili: Boží děcko. Bohoslovci se s námi rozloučili, vyfotili se s námi,
my jsme si uklidili pokoje a vyrazili jsme na zpáteční cestu do Pardubic. Příští rok bychom tam
rádi znovu opět zavítali.
PLF
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MLÁDEŽ
LEKCE PRANÍ PRÁDLA V HORNÍM JELENÍ
Jednoho svátečního podvečera, v den
slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie, se
do Horního Jelení sjela mládež zblízka i zdáli (a
to nejen z pardubického vikariátu), aby strávila
několik společných chvil při večeru mladých.
Jak se na správně Duchem zapálené
mladé lidi sluší, setkání bylo zahájeno slavnou
mší sv. v tamějším kostele Nejsvětější Trojice,
kterou celebroval vikariátní kaplan pro mládež
P. Jan Kunert a jemu zdatně sekundovali
P. Tomáš Kvasnička, jáhen Filip Janák a početná skupinka menších, větších i docela malinkatých ministrantů (až nám z nich srdce jihla :o).
V rámci homilie nám P. Jan osvětlil, co za mariánský svátek to vlastně slavíme. Hudbu při liturgii pak obstarala skupinka nadějných hudebnic
z Vysokého Mýta. Nutno podotknout, že jejich
doprovod byl místy velmi neotřelý, za což jim
náleží pochvala a dík. Navíc jsme měli
k dispozici praktické zpěvníčky, z čehož je patrné, že organizátoři nenechali nic náhodě.
Po mši sv. jsme se kvapem přemístili na faru,
kde nás čekal bohatě prostřený stůl – a to doslova. Mezi zákusky (které šly doslova „na dračku“),
prim zaujaly papouščí řezy a listové tyčinky se
sezamem. Někteří (konkrétně jeden) „zneužili“
svého postavení (z pochopitelných důvodů nebudeme jmenovat, abychom Filipa nezdiskreditovali :o) a pod průhlednou záminkou „služby u
stolu“ zaujali nejvýhodnější pozici přímo mezi
dobrotami. Našemu jáhnovi ovšem slouží ke cti,
že své službě skutečně dostál a po celý večer
nás ochotně obsluhoval. Filipe, díky! :o)
Další program byl věru příjemný – odvíjel
se totiž ve víru roztodivných společenských her:
od klasické seznamovačky přes „blázinec“ až po
pantomimické scénky, při nichž jsme v našich
řadách objevili velké, avšak skryté talenty (mj.
otcové Kvasnička a Kunert). Druhý jmenovaný
svou scénku rozvedl do naprostých detailů, takže díky němu víme, jak své prádlo perou kněží
(zde ona souvislost s titulkem článku).
Skutečným uměleckým zážitkem bylo vystoupení Jany Ungerové z Brna, která nám pantomimicky předvedla, jak život člověka dokáže obohatit Bible (v porovnání s jiným druhem četby).
Unaveni pokročilou hodinou a mnohými
společenskými radovánkami jsme se opět přemístili do kostela, kde proběhla závěrečná vrcholná část večera – setkání s Pánem Ježíšem
v Nejsvětější svátosti oltářní při chvíli adoračního
ztišení. Hloubku okamžiku podtrhla nejen hudba,
ale
především
závěrečné
požehnání
s monstrancí, které od otce Jana dostal každý
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osobně. Pak už následovalo jen srdečné rozloučení a kvapný odjezd domů.
Závěrem chceme poděkovat všem organizátorům, zvláště P. Kunertovi a hornojelenské
mládeži za vlídné přijetí a připravený program.
Na další setkání mládeže pardubického
vikariátu se těšíme v lednu 2007 v Lázních Bohdanči či v blízkém okolí (bližší termín bude oznámen).
Za účastníky setkání
MARTIN&VENDY
P. S. Závěrem bych chtěl připojit ještě osobní
noticku k programu: soudím, že splnil účel, který
měl tento večer přinést, a to je v prvé řadě VZÁJEMNÉ SETKÁNÍ MLADÝCH MEZI SEBOU.
Lidé spolu komunikují „za běhu“ a jakoby
v chvatu, nemají možnost si v klidu, neformálně
popovídat – zde k tomu měli prostor dostatečný.
V rámci večera jsme se sice nezamýšleli nad
konkrétním duchovním tématem, ale kvalitu programu to rozhodně nesnížilo. Stres a napětí po
celotýdenním maratonu povinností z nás během
her „opadly“ a večerní adoraci, skutečný DUCHOVNÍ VRCHOL tohoto setkání, jsme pak
mohli prožít v maximálním usebrání bez roztěkané mysli. Program byl vyvážený – nic nechybělo
a ničeho nebyl nadbytek. Proto si hornojelenští
organizátoří zaslouží dík a uznání.
M.

VIKARIÁTNÍ VEČER MLÁDEŽE
v pátek 26. ledna
Začínáme v 17 hod. mší sv.
v kostele sv. Marie Magdalény
v Lázních Bohdanči.
Poté následuje setkání
na evangelické faře v Bukovce.
Všechny srdečně zve
a teší se na vás
P. Jan Kunert - vikariátní kaplan
pro mládež
a
Vendula Táborská - animátorka.

K AT E C H E T I C K É O K É N KO
PŘIHLÁŠKY NA PŘÍPRAVU K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ
Vážení rodiče!
V lednu zahájíme jako každoročně přípravu dětí
na první svaté přijímání, případně k přijetí
svátosti křtu pro děti ve věku 7 – 14 let.
Příprava bude probíhat formou katecheze v malých skupinách dětí na faře
v Pardubicích. Přihlásit lze děti, které
již užívají rozum a úměrně svému věku
rozumí tomu, že Pán Ježíš je Boží
Syn, který nás učí plnému a radostnému životu, pomáhá nám
v něm a dává nám věčný život.
Dítě by samo mělo chtít Ježíše
dále poznávat a setkávat se
s ním. Věk, ve kterém lze dítě
na přípravu přihlásit, proto není přesně stanoven, ale závisí
na vztahu dítěte k Ježíši a vychází z předchozí výchovy.
Přípravné katecheze se budou konat
jednou týdně jednu vyučovací hodinu, počítá se se spoluprací alespoň jednoho z rodičů
doma. Dále se dvěma schůzkami rodičů v únoru
a v dubnu ve všední den ve večerních hodinách,
v květnu pak se společným víkendem rodiče a
dítě jako vyvrcholení přípravy.
Další podrobnosti se dozvíte při úvodním rozhovoru katechetky s rodičem a dítětem, na kterém

se domluvíme nejlépe telefonicky nebo e-mailem
začátkem ledna. Prosím vás, rodiče, kteří máte
zájem své dítě k přijetí svatého přijímání připravit, abyste si vybrali některý z níže uvedených
termínů a dali mi vědět, kdy se můžeme setkat.
Setkání se uskuteční na faře v Kostelní ulici
vedle kostela sv. Bartoloměje
v Pardubicích.
Možné termíny:
čtvrtek 4. ledna v době od
16:00 do 19:00
pátek 5. ledna od 16:30 do
18:00
pondělí 8. ledna od 15:30 do
18:00
Pokud vám ani jeden
z uvedených termínů nevyhovuje, můžeme se domluvit i
jinak.
Vlastní katecheze začnou v týdnu od
15. ledna v době, která bude nejvíce vyhovovat všem přihlášeným. Slavnost spojenou
s prvním svatým přijímáním budeme slavit
v neděli 3. června 2007.
Marie Zimmermannová
tel.: 737 215 335
e-mail: marie.zimmermannova@tiscali.cz

Kdy jsou vánoce?
V ten den, když se ráno probudíš s touhou milovat Boha
a každého člověka, v ten den jsou vánoce.

Vánoční radost z narození Spasitele,
Boha, který se pro nás stal člověkem
a v každé naší radosti i starosti je s námi:
Požehnaný čas vánočních svátků
a pokojný nový rok 2007
svým farníkům přejí a vyprošují

Pardubice 2006
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SALESIÁNI
LYŽAŘSKÝ TÝDEN - KRUŠNÉ HORY 2007
Salesiánské středisko mládeže organizuje týdenní pobyt v Krušných horách - cisterciátský klášter
Osek u Duchcova.
Program: lyžování (běžky, snowbouard a sjezdovky), výlety, hry, soutěže a společné večery.
Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat ji řediteli Střediska do 21. ledna 2007 (tel.:608 554 447).
Kdy?
Od 1. do 9. února 2007
Odjezd ve čtvrtek 1. února z vlakového nádraží ve 14:15 hod.
Návrat na vlakové nádraží v Pardubicích v pátek 9. února v 17:20 hod.
Co sebou? Teplé oblečení, spacák, hygienu, průkazku s fotkou (na slevy), jídlo
na cestu, lyže nebo boby.
Věci je potřeba přinést nejpozději do úterý 30. ledna 2007 na Středisko do 20:00.
Částka za týdenní pobyt a cestu?
1.000,- Kč bez vleků
Přihlášku je třeba odevzdat na Středisku do 21. ledna 2007.
Odstřihnout, vyplněné přinést do Střediska

Jméno ……………………………………………………………………………………………………..………
Datum narození………………………………….

Telefon……………………………………………...

Bydliště…………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní stav……………………………………

Podpis rodičů……………………………………...

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE, ZBOROVSKÉ NÁM. 2018, 530 02 PARDUBICE
pořádá pro děti 1. stupně ZŠ a trochu mladší
FESTIVAL PÍSNÍ

KTERÝ SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI 28. LEDNA 2007 V 16:00 HODIN
V KAPLI SVATÉHO VÁCLAVA.
SRDEČNĚ ZVEME RODIČE, PRARODIČE, KAMARÁDY A VŠECHNY PŘÍZNIVCE ZPĚVU.
——------------------------------------------------------------zde odstřihněte----------------------------------------------------------—--

PŘIHLÁŠKA NA CANTATE BIMBI LEDEN 2007
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………………………………………...
Písnička: …………………………………………………………………………………………………………………..
Přihlášku přineste vyplněnou do 25. prosince 2006
na Salesiánské středisko mládeže, P. Jindřichu Čápovi. (tel.:608 554 447)
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PROGRAM TŘÍKRÁLOVÝCH DNŮ
V DOMĚ TECHNIKY V PARDUBICÍCH

Výstava „Charitativní činnost Oblastní charity Pardubice“
je otevřena ve dnech od 3. 1. do 7. 1. 2007
každý den od 10. do 19. hod.
Prostory výstavy slouží v tuto dobu rovněž
jako zázemí pro koledníky.
středa 3. 1. 2007
v 16.00 hod. - Zahájení Tříkrálové sbírky 2007
v kostele Zvěstování Panny Marie bohoslužbou slova a požehnáním koledníků.
Průvod koledníků od kostela k Betlému na
Pernštýnském náměstí, kde zazpívají koledy děti ze souboru „Perníček“.
17.00 hod. - Přednáška na téma: Květiny našich
zahrad - pan Konvalinka z Třebosic s diapozitivy.
čtvrtek 4. 1. 2007
v 10.00 – 14.00 hod. - Filmy - JEŽÍŠ (1979),
LURDY
14.30 hod. - Benefiční tříkrálový houslový koncert. Účinkují: koncertní mistr Pardubické
komorní filharmonie Petr Zdvihal a Miloslava Zdvihalová.
15.30 hod. - Podkarpatské perly - po stopách
dřevěných kostelíků na Podkarpatské Rusi
(s diapozitivy) - přednáší Mgr. Jiří Plhák.
17.00 hod. - Přednáška na téma: Charitní sociální služby a zákon o sociálních službách.
Účast potvrdil radní Krajského úřadu Bc.
Miloslav Macela, MUDr. Ivo Bureš primář
Geriatrického centra v Pardubicích a primářka MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze.
pátek 5. 1. 2007
v 10.00 - 14.00 hod. - Filmy - JEŽÍŠ (1979),
Matka Tereza.
16.00 hod. - O lidových zvycích – přednáší
PhDr. Jan Rokyta.
17.00 hod. - Koncert rytmické skupiny pardubických farností.
18.30 hod. - Beseda s Mgr. Ing. Vladimírem Slámečkou z Fakulty elektrotechnické, katedry ekonomiky, manažerství a humanitních
věd Českého vysokého učení v Praze na
téma: věda - víra, student - křesťan.

sobota 6. 1. 2007
10.00 - 15.00 hod. - Film – BIBLE - Starý zákon,
Trpící perla Afriky.
15.00 hod. - Beseda na téma: Domácí péče o
staré nebo zdravotně postižené občany.
Přednáší Mgr. Marie Hubálková.
17.00 hod. - Beseda a koncert s přímým účastníkem soutěže „SUPERSTAR“, známým
pardubickým varhaníkem Vlastimilem
Bičíkem.
neděle 7. 1. 2007
10.00 – 14.00 hod. - Film - BIBLE - Nový zákon,
Země Boží.
15.00 hod. - Rozdělení cen v soutěži o nejkrásnějšího krále a nejkrásnější betlem.
16.30 hod. - Slavnostní ukončení Tříkrálové
sbírky - jako poděkování všem zúčastněným zazní v kostele sv. Bartoloměje
Tříkrálový koncert chrámového sboru pod
vedením prof. Jiřího Kuchválka.
Akce se koná pod záštitou radního Pardubického kraje Bc. Miloslava Macely a primátora
Magistrátu města Pardubic Ing. Jaroslava
Demla.
V rámci Tříkrálových dnů je doplňujícím programem soutěž o nejkrásnější kostým krále
(královny), který si sami vytvoříte a nejkrásnější
Betlém, který můžete přinést v průběhu Tříkrálové sbírky do Domu techniky v Pardubicích.
(Organizátor akce si vyhrazuje právo
na změnu programu.)

SVOLÁVÁME POMOCNÍKY
NA
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Vyzýváme všechny koledníky, kteří nám
v minulosti pomáhali nebo ty, kteří mohou
pomoci s koledováním
ve dnech 3. – 7. ledna 2007,
aby se nahlásili na tel. č. 466 33 50 26,
příp. 777 73 60 35 nebo osobně v kanceláři
Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732,
popřípadě na Arciděkanském úřadě
v Pardubicích.
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C H A R I TA - M I S I E
OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE VYHLAŠUJE
V RÁMCI TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2007 SOUTĚŽ:
O NEJKRÁSNĚJŠÍHO KRÁLE

O NEJKRÁSNĚJŠÍ BETLÉM

Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích
=
do 6 let
(předškolní věk)
=
od 7 do 18 let
(mladší koledníci)
=
od 18 let výše
(vedoucí skupinek)
Podmínky soutěže: koledník - král bude v rámci
Tříkrálové sbírky 2007 koledovat v doma zhotoveném kostýmu (polotovary si může vyzvednout na
Oblastní charitě, V Ráji).
Soutěžní kostýmy budou předvedeny při zahájení Tříkrálové sbírky, tj. ve středu 3. ledna 2007 a
zúčastní se tříkrálového průvodu městem (v
16 hod. od klášterního kostela).
Hodnotit se bude nejen nápaditost a vzhled, ale i
vystupování a aktivita, zejména hudební (při zpěvu a hraní koled).
Vyhlášení vítězů bude při zakončení sbírky
v neděli 7. ledna 2007.
Vítězní králové obdrží královské tituly:
král Kašpar, král Melichar, král Baltazar
(nebo královna) a královskou odměnu.

Soutěž se vyhlašuje v těchto kategoriích:
A
koupený betlém vlastnoručně vystříhaný
nebo vyřezaný, pevně instalovaný na podložce
=
do 6 let
(předškolní věk)
=
od 7 do 15 let
B
vlastnoručně vyrobený (namalovaný, nakreslený nebo alespoň vymalovaný), pevně instalovaný na podložce
=
do 6 let
(předškolní věk)
=
od 7 do 15 let
C
nejmenší betlém
Při zahájení Tříkrálové sbírky tj. ve středu 3. ledna 2007 bude možno betlémy odevzdávat
v Domě techniky, kde budou vystaveny. V sobotu
6. ledna 2007 je uzávěrka soutěže.
Vyhlášení vítězů bude při zakončení sbírky
v neděli 7. ledna 2007.
Hodnotit se bude nejen nápaditost, preciznost
provedení a u kategorie C i velikost.
Vítězné betlémy budou odměněny cenami.

ZNÁMKY
V druhé půli července jsme se
vydali s jedním spolubratrem na
poznávací dovolenou po památkách v Německu. Vzali jsme
s sebou dvě velké krabice
s poštovními známkami pro misie od pardubických farníků, připravené paní Jiroutovou a jejími spolupracovníky již v roce 2005. Hodlali jsme navštívit mimo
jiné též klášter Münster Schwarzach nedaleko
Würzburgu, kde žije a působí známý benediktin
a spisovatel Anselm Grün a kde jsou mezi tamními řeholníky jedni z nejlepších odborníků
v Evropě na známky pro misie. Přijeli jsme, předali dar z Pardubic a … nastal údiv: „Tak těžké
krabice?? … tolik známek?! …“
Byli jsme ubytováni v domě pro poutníky. Druhý
den ráno jsme přišli vrátit klíče a zaplatit nocleh,
abychom zase pokračovali v cestě dál. – „Ne,
nic neplatíte, máte to zdarma, přivezli jste nám
tolik známek! … My děkujeme vám. Moc děkujeme.“
Toto poděkování patří vám, drazí farníci, kteří
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jste spolupracovali na pečlivé přípravě známek
pro misie. Mnichům - filatelistům v Münster Schwarzachu jste ušetřili tisíce hodin práce. Oni teď
již „tento poklad“ odborně roztřídí a podle zájmu
rozprodají do světa tak, aby z toho byl co největší
zisk pro misijní dílo. A že bude v desítkách tisíců
Euro, to si buďte jistí, protože české známky jsou
ve světě známé a vysoce ceněné pro svou filatelistickou kvalitu.
Srdečně zdravím všechny pardubické, mikulovické a třebosické farníky a vzpomínám v modlitbě.
P. Josef Matras

BARTHOLOMEUM
přeje všem farníkům,
aby betlémské světlo svítilo
každému na cestu po celý rok 2OO7
a pomáhalo tak poznávat a plnit Boží vůli.
Děkujeme všem,
kteří naši činnost v uplynulém roce
jakýmkoliv způsobem podpořili.
Upřímné Pán Bůh zaplať

RŮZNÉ
SVĚTLO V TEMNOTÁCH
Tento příběh začal o vánocích v roce 1945 na
jednom venkovském statku v odlehlém tyrolském údolí. Tenkrát byla velká nouze, nedávali
se žádné velkolepé dárky. Smět být doma, mít
něco k jídlu a sedět v teplé světnici – už to bylo
pro lidi velké štěstí.
Pro malého tyrolského venkovského chlapce
Romeda byly vánoce 1945 obzvlášť smutné,
protože ležel v posteli s vysokou horečkou a cítil
se moc špatně. Vozil s koněm seno a přitom se
nechladil. Romed se musel doma hodně snažit,
protože jeho otec se ještě nevrátil z války domů.
Dnes přišel lékař. „Ten chlapec musí bezpodmínečně do nemocnice!“ řekl se starostlivým výrazem ve tváři. Ale jak? Převoz na žebřiňáku
nepřipadal v úvahu. Sanitka se tenkrát nedala objednat. Soukromá auta
nebyla tehdy téměř žádná. Maminka
byla zoufalá. Lékař pomalu odcházel
směrem k vesnici, byla už tma. Najednou proti němu přijíždělo auto.
Když se octl v záři reflektorů, auto
zastavilo. Kontrola! Voják francouzské armády si prohlížel nedůvěřivě
pozdního pocestného. Po několikáté si pročítal
předložený průkaz. A tu dostal lékař nápad.
Protože znal dobře francouzsky, začal vojákovi
vyprávět o těžce nemocném venkovském chlapci a o tom, jak nutně by potřeboval odvézt do
nemocnice. Naléhavě jej prosil, aby chlapce převezl do nemocnice a tím mu zachránil život. Mladý Francouz trpělivě poslouchal a starostlivě potřásal hlavou. Tehdy byla mezi lidmi navzájem
velká nedůvěra. Vždyť ta strašná válka skončila
před několika měsíci. Volání o pomoc mohlo být
pro vojáka obsazovací armády léčkou. Čím naléhavěji líčil lékař nouzi na statku na samotě, tím
byl francouzský voják přátelštější. Nakonec řekl:
„Je vais en voitur!“ (Pojede autem!) Brzy zastavilo vojenské auto s lékařem před statkem. Lékař
s vojákem vstoupil do světnice. „Romede,
všechno dobře dopadne! V nemocnici dostaneš
léky, které potřebuješ!“ Utěšoval lékař nemocné-

ho chlapce a pomáhal jej zabalit do dek a šátků.
Mezitím voják užasle pozoroval velký Betlém.
Něco takového ještě v životě neviděl! Kolem betlémské stáje zaujali už svá místa andělé a rolníci, pastýři a ovce. Na lavice u pece stála bedýnka. V té čekali svatí Tři králové se svým průvodem na den, kdy bude celý Betlém postaven.
Matka zářila štěstím. Teď bude její dítě zachráněno! Plná vděčnosti chtěla tomu mladému vojákovi také udělat nějakou radost. Ale jak? Neměla
žádné šperky a peníze tehdy měly malou cenu.
Čím by se mu jen odvděčila? Když viděla, jak
voják obdivuje každou figurku z Betlému, sáhla
rychle do bedýnky s králi a vytáhla z ní koně.
Kůň však nebyl sám – na šňůrce se kýval jezdec. „Vezměte si jej!“ Žena podávala
cizinci obě figurky. S mnoha slovy
díků si vzal voják dárek a strčil jej do
jedné z velkých kapes své uniformy.
Romed už byl připraven na cestu do
nemocnice. Tehdy všechno dobře
dopadlo. Romed se uzdravil, i jeho
otec se vrátil ze zajetí.
Od té doby uplynulo téměř padesát
let. Romed již dávno hospodaří na statku po rodičích, kteří spokojeně žijí na výměnku. Mnohé
se změnilo. Něco ale však zůstává stále stejné:
Každý rok na vánoce se ve světnici staví Betlém, nyní se o to starají Romedovy děti. Na koně
a jeho jezdce se nezapomnělo. Každý rok si vypravují příběh, jak v temnotách války přinesl jeden voják do statku na samotě světlo.
Jednou se stalo něco zvláštního: Několik dní
před Štědrým dnem přinesl listonoš balíček, na
kterém byly nalepeny velké cizí známky. Marie,
nejmladší ze čtyř dětí, balíček otevřela. Opatrně
rozvázala šňůrku, rozbalila vánoční papír a
všichni užasli: V balíčku byl kůň s jezdcem a dopis tohoto znění: Milí přátelé! Často vzpomínám
na vánoce v Tyrolích v roce 1945. Jak se vám
vede? Kůň chce domů. Veselé vánoce! Pierre.
Od té doby je Betlém zase úplný.
(Z časopisu DUHA 12/93)

EKUMENICKÁ SETKÁNÍ V RÁMCI
TÝDNE MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
PARDUBICE - LEDEN 2007
l
l
l

10.1. středa - 18.00 - Církev bratrská, Archa, Lonkova ul., Polabiny
12.1. pátek - 18.00 - Církev slovo života, v prostorách Simply Speaking,
Gebauerova 1691 (ze Sezemické ul.)
22.1. pondělí - 18.00 - Římskokatolická církev, kostel sv. Jana Křtitele
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RŮZNÉ
Vážení čtenáři,
Na tomto místě Vás chci pozvat na provedení
České mše vánoční „Hej mistře“ J. J. Ryby při
půlnoční mši svaté 24.12. a na Boží Hod 25.12.
v 9 hod. u sv. Bartoloměje. Během vánoční doby
zazní mimo to i další vánoční vokální skladby a
opět se uskuteční v neděli 7. ledna 2007 již tradiční Tříkrálový koncert.
Rád bych také poděkoval všem našim varhaníkům a zpěvákům za obětavou službu během
celého roku a Vám všem pak přeji klidné a
opravdu radostné prožití vánočních svátků.
Mgr.Jiří Kuchválek
regenschori
MÁ BUDOUCNOST JE
PŘED TEBOU OTEVŘENA
Ty přesně víš, co se mi může přihodit až do poslední hodiny mého života. Já to nevím. Ale vím,
že ty vidíš můj život v neustálé proměně. Žádný
rok mě nezanechává takového, jaký jsem byl na
jeho začátku. Všechno se mění. Ale ty jsi stále
týž. Tvor se mění, ne však Tvůrce.
Důvěřuji ti, můj Bože.

IRSKÉ NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Abys zůstal ušetřen každého trápení to ti nepřeji,
ani to, aby tvá cesta byla samá růže
a aby po tvé tváři neskanula žádná slza,
bys nezakusil nikdy žádnou bolest ne, nic z toho ti do nového roku nepřeji.
Vždyť slzy očišťují srdce, utrpení zušlechťuje,
bolest a úzkost tě uvedou do společenství
s Marií a Dítětem
a jejích úsměv tě naplní důvěrou.
Mé přání tobě zní spíš takto:
Kéž bys byl vděčný a povždy uchovával
ve svém srdci drahocennou vzpomínku
na dobré věci života;
abys statečně obstál ve své zkoušce,
když tvrdě spočine kříž na tvých ramenou,
když vrchol, k němuž nutno vystoupit,
se zdá nedosažitelný a světlo naděje mizí;
aby Boží dary v tobě rostly
a celý rok ti pomáhal vnášet radost,
sílu v duše těch, k nimž tě pojí láska,
abys měl vždy přítele, jenž je opravdový
a je hoden tvého přátelství, jenž ti dodá důvěry,
když síly slábnou a nedostává se ti světla;
abys vytrval vždy v bouřích a dosáhl tak výšin
a aby tě s Pánem vždy pojila vroucí láska,
jak On si to s touhou přeje - kvůli tobě.
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SNĚHOVÁ VLOČKA
Bylo to před Vánocemi. Z nebe na zem
padalo mnoho a mnoho vloček a vytvořily nejen bílý koberec po celé krajině,
ale udělaly také velkou radost dětem.
Byly to krásné bílé Vánoce.
Mezi tou spoustou vloček byla však i
jedna vločka, která chtěla udělat pro
ostatní více. Byl to její velký sen. Ne
jen spadnout na zem, ale obdarovat druhé, udělat velkou radost, právě o těchto Vánocích.
Kolem půlnoci se pomalu snášela z nebe a přitom se pozorně rozhlížela po krajině. Vše bylo
krásně bílé a jako malé plaménky zářila malá
světélka z chaloupek, které se krčily pod horami.
Když se přiblížila ještě více, snad několik desítek
metrů nad zem, uviděla dvě postavy, které se
hlasitě domlouvaly. Šly právě z půlnoční. Chlapec svému děvčeti vyčítal, že zapomněla předat
dárek pro jeho rodiče, který společně sehnali.
Jakmile to vločka spatřila, snesla se rychle na
lem čepice dívky, aby oba jasněji viděla a slyšela. Když se chlapec stále více zlobil na své děvče a vyčítal ji i ostatní věci, které neudělala
podle jeho představ, vločka to už nevydržela a
chtěla se podívat do očí té smutné dívky.
Uklouzla však a zachytila se až na řasách očí
dívky. Jakmile dopadla, roztála se proměnila se
v kapku. Tu chlapec spatřil slzu u jejího oka a
uvědomil si, že byl moc zlý na svou dívku, až jí
vyhrkly slzy. Prosil ji vroucně za odpuštění.
Když pak došli společně domů, na tváří obou
zářil krásný úsměv a v očích měli jasné hvězdy.
Prožívali opravdu krásné a radostné Vánoce.
A vločka? Té se splnil její sen - obdarovala největší radostí, kterou mohla dát. Dala všechno co
měla. Dala sebe.

PRO TEBE JE JEDEN ROK JAKO OKAMŽIK,
pro mne je dlouhý 365 dní, naplněn dobrým i zlým.
Lidé stárnou - křesťané mládnou.
Každý rok mne přivádí blíže k tobě.
Je za mnou cesta dalšího roku:
zatáčky, kopce, rovné silnice, výmoly, nehody,
zmeškané spoje. Pro tyto zmeškané příležitosti bych
mohl ztrácet naději, kdybys mi neodpustil.
Přede mnou je 365 dní.
Ty jsi spočítal mé dny, minuty, vteřiny.
Každý puls mě přibližuje k tobě.
365 dní bez stínu - to by byla věčnost.
Ale za mraky jsi ty.
Prosím tě o zdraví,
o trochu více peněz a
abys byl pořád se mnou.

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

8:30 **
10:00 **
—16:00

7:00
9:00 **
—16:00

7:00
9:00
19:00 **

Neděle 31. 12.
(Svátek Sv. Rodiny)
(Sv. Silvestra)

Pondělí 1. 1.
(Matky Boží)

Poznámky:
*
návštěva biskupa Dominika Duky
**
obnova manželských slibů

8:30

7:00
9:00 *
19:00

10:00

10:00 **

8:30
10:00

8:30
10:00

17:00

17:00

—24:00

16:00

16:00

Kaple
Narození P. Marie
(Svítkov)

10:00

Úterý 26. 12.
(Sv. Štěpána)

kostel
sv. Bartoloměje

7:00
9:00
19:00

kostel
Zvěstování P. Marie

Pondělí 25. 12.
(Narození Páně)

kostel
sv. Jana

Neděle 24. 12.
(Štědrý den)

kaple
sv. Václava
(Salesiánské
středisko)
8:30
10:00
—16:00
22:00

Kostel
sv. Jiljí
(Pardubičky)

10:00
—16:00
24:00

10:00

16:00

—-

10:00

10:00

10:00

10:00
—16:00

Kostelíček
(řeckokatolické
bohoslužby)

7:00
9:00
—22:00
24:00

8:00

16:00

8:00

8:00

—16:00

Kostel
sv. Václava
(Rosice n/L)
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Pondělí

Setkání pro předpředškoláky (během měsíce ledna a
února 2007 toto setkání nebude)

Úterý
Čtvrtek

p. Kučerová,
tel.: 604 559 668

9:00 hod.

Mariánský večer

kostel sv. Jana

po večerní mši sv.

Adorace

kostel sv. Jana

19 – 20 hod.

fara

16 – 17 hod.

kostel sv. Jana

17:00 hod.

farní sál
fara

19:00 hod.
16:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

9:00 hod.

DD u Kostelíčka

15:00 hod.

klášterní kostel

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

16:00 hod.

klášterní kostel

16:00 hod.

farní sál

17:00 hod.

farní sál
kostel sv. Jana
kaple sv. Václava
kostel sv. Bartoloměje
kaple sv. Václava
kostel sv. Jana

19:00 hod.
6:30 hod.
8:30 hod.
9:00 hod.
10:00 hod.
18:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

kostel sv. Bartoloměje

16:30 hod.

Předškoláci
Biblická hodina (v lednu začneme ve čtvrtek 11. 1.)
Společenství mládeže
Ministrantské schůzky

Pátek

DALŠÍ AKCE
Po 25.12 Slavnost Narození Páně
Út 26.12 Svátek sv. Štěpána návštěva biskupa Mons. Dominika Duky
St 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty žehnání vína při bohoslužbách
Čt 28.12. Mše sv. v Domově důchodců
So 30.12. Setkání u jeslí
Ne 31.12. Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů
Děkovná bohoslužba
Po 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok
St 03.01. Zahájení Tříkrálové sbírky bohoslužba slova a žehnání koledníků
Setkání středoškoláků
Setkání žadatelů o křest
So 06.01. Slavnost Zjevení Páně

Večeřadlo Panny Marie
Ne 07.01. Koncert tříkrálový
St 10.01. Seniorklub
Čt 11.01. Mše sv. v Domově důchodců
Pá 12.01. Latinská mše sv.
Po 15.01. Setkání v rámci Pondělních večerů
Ne 21.01. Setkání rodin
Po 22.01. Ekumenické setkání
St 24.01. Setkání Pastorační rady
Ne 28.01. „Cantate Bimbi“

farní sál

14:30 hod.

DD u Kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

18:00 hod.
18:00 hod.

kostel sv. Jana

18:00 hod.

fara

19:00 hod.

salesiánské středisko

16:00 hod.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 12. ledna, příští číslo vyjde 21. ledna 2007

NAROZENINY A SVÁTKY
31.12. * P. Antonín Sokol
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Farní zpravodaj - nápady, návrhy, reakce
Antonín Forbelský, Kostelní 92, Pardubice 530 02
forbelsky@centrum.cz , www.farnost-pardubice.cz

