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rokousáváme se adventem, 
snažíme se denně přijímat 
slova starozákonních proro-

ků, vstřebáváme v sobě, co k nám 
volá sv. Jan Křtitel a denně opaku-
jeme: „Nebesa, vydejte krůpěje 
shůry, ať kane z oblaků spravedl-
nost, nechť se otevře země a urodí 
se spása.“ 

Letos na mě nějak působí 
začátek knihy proroka Izaiá-
še: „Vůl zná svého hospo-
dáře, osel jesle svého pá-
na, mne však Izrael 
nezná, můj lid je ne-
chápavý.“ (Iz 1,3) 
Prorok se dále roze-
pisuje o tom, jak je 
lid hříšný, obtížený 
vinou, rozšiřuje zká-
zu, všechno je cho-
ré, od hlavy až 
k patě, už nemá 
cenu ani trestat, 
protože tím víc ještě 
roste umíněnost, ne-
chápavost. Tato slo-
va mě nadzvedla, 
musela nadzved-
nout všechny, kdo 
to slyšeli. Srovná-
vat lid, byť nevěrný, s volem a os-
lem? Prorok si to dovolil; Hospodin 
skrze něj chtěl dát najevo, že stej-
ně jako domácí zvíře nemůže žít 
bez péče svého hospodáře, nemů-
že žít Izrael bez Hospodina, vysta-
vuje se smrtelnému nebezpečí. 
Nechtít poznávat Boha – hlava je 
celá chorá – je hřích a jeho důsled-
kem je smrt. Obraz celého nemoc-
ného, zaníceného těla Izaiáš pou-
žívá pro vystižení stavu Izraele. 
Rány se tenkrát ošetřovaly tak, že 
se to zanícené vymačkalo, potřelo 
olejem, který vytvořil ochrannou 
vrstvu proti pronikání nové infekce 
a pak se rána ovázala. Přesně tak 

s námi jedná Hospodin, chce to 
nemocné v nás uzdravit, potřít ole-
jem a ovázat. Dokonce, jak se dál 
nachází u Izaiáše, nás zve ke spo-
lečnému rozhovoru, pojednání, dia-
logu: „Pojďte, projednejme to spo-
lu...“ (Iz 1, 18) Bůh nám nabízí pro-
jednání, dialog, a to znamená, že 
já poslouchám, když on mluví, pro-

tože on už dávno vy-
slechl mé stesky. 
V jednom biblickém 
komentáři se praví, 
že ten třetí verš 
z první Izaiášovy ka-
pitoly s volkem a oslí-
kem tvoří základ 
p ře d s ta v y  je s l í 
s narozeným Kris-
tem. Vůl a oslík jej 
přijali místo lidu, je-
muž byl dán ke spá-
se. Pomalu se ze 

stavu nadzvednutí 
z prorokových 
slov vzpamatová-

váme, usedáme a 
uvědomujeme si: v těch 

slovech je hluboká 
pravda o Boží lás-

ce k nám, která se pro-
jevuje v touze nás přijímat za děti a 
vychovávat, touha se k nám snižo-
vat. 

Mezitím se naplňují dny, už zbý-
vá málo a oslavíme narození Spa-
sitele, už zbývá málo, ale ještě 
chceme zvládnout několik projevů 
lásky a pozornosti k druhým, už 
zbývá málo a chtějme přijmout Bo-
ží nabídku k projednání, k tomu, 
abychom my byli přítomní s ním. 

Přejme si navzájem dny naplně-
né vnímáním Boží péče o nás, na-
plněné skutky vzájemné blíženské 
lásky, naplněné touhou bez výhra-
dy k sobě přijmout přicházejícího 
Spasitele.                   (P. Tomáš) 

www.farnost-pardubice.cz 
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FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2008 

V sobotu 6. prosince se v Salesiánském středis-
ku mládeže konal FARNÍ ADVENTNÍ DEN naší 
farnosti, kterého se zúčastnili také všichni tři naši 
kněží od sv. Bartoloměje. 

Po zahájení byla zapálena svíčka na adventním 
věnci při zpěvu písně Advent, advent. Potom oslo-
vil plný sál účastníků náš pan kaplan Míla Brhel 
hezkým předvánočním povzbuzením. Program po-
kračoval dále čtením zajímavých příběhů. Následo-
valo zpestření hudebním vystoupením tří gymna-
zistů z Přelouče, kteří na flétnu, kytaru a klávesy 
zahráli několik hezkých hudebních skladeb a za-
zpívali dvojhlasně české i polské koledy. To se 
všem přítomným moc líbilo. Při tom si účastníci 
pochutnávali na zákuscích a chlebíčcích a popíjeli 
kávu nebo čaj. To vše připravily a nabízely naše 
milé ženy z farnosti. 

Přítomní farníci podpořili svými dobrovolnými 
dary dva sirotky ze Rwandy v Africe: Angeliku 
Uwamaliya a Patrika Bizimana, které naše farnost 
podporuje v rámci ADOPCE SRDCE, aby mohli 
studovat další rok. 

 
Účastníci přispěli na Adventním  

dnu částkou    14.400,-  Kč, 
příspěvek SENIORKLUBU     1.500,-  Kč 
celkem     15.900,-  Kč 

 
Tato částka byla rozdělena takto: 
 
na adopci dvou sirotků ze Rwandy    9.000,-  Kč 
na provoz televize  NOE     2.000,-  Kč 
na provoz radia PROGLAS     1.500,-  Kč 
pro Salesiánské středisko  

mládeže v Pardubicích     1.900,-  Kč 
pro farnost sv. Bartoloměje  

v Pardubicích       1.500,-  Kč 
celkem      15.900,-  Kč 

Za zdárný průběh a výsledek Farního adventní-
ho dne patří velký dík všem, kdo se na  něm podí-
leli: kdo připravili program; studentům,  kteří nám 
tak hezky zahráli a zazpívali; ženám, které  napek-
ly a připravily občerstvení - koláče, zákusky, chle-
bíčky a další dobroty; těm, kdo vařili kávu a čaj a 
obsluhovali návštěvníky, umývali nádobí, kdo uklí-
zeli sál a jinak pomáhali. Moc děkujeme Salesiá-
nům, především Otci Trávníčkovi, kteří nám zapůj-
čili sál s celým vybavením a pomohli nám 
s přípravou tohoto setkání. Děkujeme moc také 
všem, kteří svými příspěvky umožnili studium pro 
další školní rok dvěma sirotkům ve Rwandě a ještě 
podpořili další potřebné účely. 

 
Přejeme vám všem dobré prožití konce advent-

ní doby - to je přípravu na osobní setkání 
s Ježíšem, naším Spasitelem, o Vánocích. 

 
Požehnané Vánoce, zdraví a Boží pomoc do 

roku 2009  přejí 
L. Moriová a manželé Matyášovi 

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH APOŠTOLA PAVLA 
 

V rámci roku, 
kdy si připomínáme 2000 let 
od narození apoštola Pavla,  

Vás chci pozvat na 
 

promítání a povídání o místech spojených s jeho životem. 
Přijďte ve středu 14. ledna 2009 na faru v Pardubicích. 

Začátek je v 18:45 hod., předpokládaný konec kolem 20:00 hod. 
Těším se na Vás. 

P. Jan Šlégr 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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VIETNAMSKÁ MŠE V PARDUBICÍCH  

V České republice žije čím dál víc vietnamských 
pracovníků, podnikatelů, studentů… Mezi nimi jsou 
samozřejmě i katolíci, kteří zatím ještě nerozumí 
dobře česky, proto je potřeba, aby byla mše svatá, 
ve které by mohli rozumět slovu Božímu. V ČR 
jsou teď tři vietnamští otcové, kteří slouží zatím jen 
v městech jako Praha, Brno, Plzeň, Cheb, Mladá 
Boleslav… 

Tady v Pardubicích pracuje několik tisíců Viet-
namců, někteří samostatně podnikají. První viet-
namská mše byla v neděli 17.08.2008 s 11 viet-
namskými věřícími. Od té doby máme pravidelně 
každou druhou neděli v měsíci svatou mši a zú-
častnilo se kolem 40 lidí, kteří pracují 

v Pardubicích, jiní přicházejí z Kutné Hory, Mladé 
Boleslavi, Brna, Žďáru nad Sázavou… 

Po mši je vždy posezení s malým občerstvením 
na faře u kostela Sv. Bartoloměje. Tam se sezna-
mujeme, mluvíme o naších situacích v ČR a hlav-
ně o víře v Boha. Ještě jedna zajímavost je to, že 
při každém setkání rádi zpíváme o přátelství, o víře 
a lásce k Bohu, k Panně Marii a k Ježíši Kristu. 

Při této příležitosti chceme poděkovat Otci Anto-
nínovi a všem farníkům za veškerou pomoc a dou-
fáme v další setkaní i společnou mši! 

Vietnamská katolická komunita v ČR 
Komunita v Pardubicích 

PŘIZVÁNÍ K MODLITBĚ RŮŽENCE 
Milé sestry a bratři v Kristu a Marii  
Srdečně vás všechny zdravíme v době příprav na 
příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Chtěly by-
chom vás seznámit s modlitbou Živého růžence, 
kterou se společně modlí věřící na celém světě. 
Jen my máme v našem společenství více než 300 
lidí. 
Tuto modlitbu společně prožíváme s věřícími i kně-
žími, kteří už v Pardubicích nebydlí. 
Každý člen se modlí denně jen jeden desátek (dle 
rozpisu), a tak společně každý den rozjímáme o 
všech tajemstvích života našeho Pána prostřednic-
tvím přímluvy P. Marie. K modlitbě růžence nás 
vybízí nejen P.Maria při zjevení v Lurdech, od kte-
rého si připomínáme 150 let, ale i papež Jan Pavel 
II. 
Během letošního roku někteří věřící z různých dů-
vodů se daný desátek nemohou modlit a proto by-
chom byly rády, kdyby se přihlásili věřící, kteří by 

měli chuť na denní soukromou a přitom společnou 
modlitbu. 
Na úmysl nás všech jsou každý měsíc slouženy 
tyto mše: 
 
1. první sobota v měsíci v 18:00 hod. v kostele 

sv.Jana Křtitele 
2. druhý čtvrtek v měsíci v 16:00 hod. v kostele 

sv.Václava (Zborovské nám. – Saleziáni) 
3. poslední středu v měsíci v 16:00 hod. v kostele 

P. Marie Sedmibolestné. 
 
Za Živý růženec:  Božena Dařbujanová 
   Olga Kylarová 

 
Zájemci volejte na tel.č. 466 769 260 na faru panu 
Kylarovi. Uveďte, prosím, jméno, telefon a adresu, 
na kterou vám zašleme vše o modlitbě. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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STŘEDEČNÍ  
BIBLICKÉ VEČERY 

POSTAVY STARÉHO ZÁKONA  
 

21.01. Jákob 
28.01. Josef 
04.02. Samson a Dalila 
11.02. David 
18.02. Šalamoun 

 
PROGRAM: 

18:45 přednáška 
19:15 celovečerní film 

(cca 90 min.) 
 

PŘEDNÁŠÍ:  
P. Vladimír Slámečka 

 
MÍSTO:  

farní sál, Arciděkanství Pardubice,  
Kostelní 92 

 
Srdečně zváni jste všichni, 

bez rozdílu věku a znalostí Bible. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI 
 V ROCE 2009 

 
Boží Syn se stal člověkem, 
aby měl člověk domov u Boha. 

                    (Hildegard von Bingen) 

 
 

 
Opravdovou radost z  Naděje, která se pro 

každého z nás narodila v Betlémě a posiluje 
v nás víru v domov věčný, 

o těchto svátcích 
i po celý nový rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vánoce 2008 

 uzávěrka vyjde téma 
1 16.1. 25.1.  
2 13.2. 22.2. Popeleční středa 
3 27.3. 5.4. Květná neděle 
4 8.5. 17.5. Nanebevstoupení Páně 
5 19.6. 28.6. prázdniny 
6 21.8. 30.8. nový školní rok 
7 18.9. 27.9.   
8 16.10. 25.10.  
9 13.11. 22.11. předadventní 

10 11.12. 20.12. vánoční 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Kristus, kterého Otec posvětil a poslal na svět  
(srov. Jan 10,36), poskytl prostřednictvím apoštolů 
účast na svém posvěcení a poslání jejich nástup-
cům, totiž biskupům a ti svěřili úkoly své služby 
v různých stupních různým jedincům v církvi. A tak 
Bohem ustanovenou církevní službu vykonávají na 
různých stupních kněžství ti, kteří se už odedávna 
nazývají biskupy, kněžími a jáhny (LG 28). 
Jáhenství bylo hojné v západní církvi až do 5. stol., 
pak postupně upadalo. Později Tridentský koncil 
nařídil znovuzavedení stálého jáhenství, ale tento 
předpis nebyl v praxi konkrétně uplatněn. Teprve 
až II. Vatikánský koncil stanovil obnovení jáhenství 
jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň, a to i pro 
ženaté muže. V naší zemi byla tato služba zavede-
na na základě rozhodnutí Sboru biskupů z 2. 9. 
1988 a Statutu jáhenské služby schváleného Sva-
tým stolcem 8. 2. 1990. 
Od té doby se stav trvalých jáhnů u nás rozšířil 

zhruba na 150 - 200. V naší diecézi je nás 25, příš-
tí rok by měli být vysvěceni další. Protože je to no-
vá skutečnost jak v církvi tak v životě rodiny a spo-
lečnosti, je důležité znát naše problémy a zkuše-
nosti. K tomu účelu se také snažíme scházet. Učí-
me se, hledáme cesty a řešení, snažíme se dostat 
do podvědomí ostatních věřících, a to laiků i du-
chovních, svou službou, která byla a je svým způ-
sobem v církvi specifická. 
V sobotu 6. 12. jsme se tak i s manželkami sešli 
v Hradci Králové s diecézním biskupem Mons. D. 
Dukou, abychom se dozvěděli o jeho záměrech 
s naší službou a abychom mu také přednesli naše 
záležitosti. I když se nás sešla slabá polovina, ne-
bylo to zbytečné. Utvrdili jsme se také v tom, že se 
musíme scházet dále proto, že mnoho skutečností 
si musíme vydobýt sami. 

KK 

SLUŽBA TRVALÝCH JÁHNŮ 

M I N IS T R A NT I  

MLADŠÍ 
(2.-4. třída ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN: liché pátky 
  (16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 
  27.3., 24.4., 22.5., 5.6., 19.6.) 
 
ČAS: 16.00-17.45 hod., poté 
zveme na mši sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Míla Brhel 

(728 147 722, 
brhelmil@centrum.cz) 

STARŠÍ 
(od 5. třídy ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN: sudé pátky 
  (9.1., 23.1., 6.2., 6.3., 20.3., 3.4., 
  17.4., 15.5., 29.5., 12.6.)  
 
ČAS: 16.00-17.45 hod., poté 

zveme na mši sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Tomáš Kvasnička 

(736 247 541, 
tomaskv@seznam.cz) 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Od 1. srpna 2008 v naší farnosti byl královéhradeckým biskupstvím ustanoven Jan Nalepa jako 
pastorační asistent s cílem lépe poznat místní podmínky a úmyslem sloužit v budoucnu v naší králo-
véhradecké diecézi.  

Při společném hodnocení jeho působení a zapojení se do života farnosti se došlo k závěru, že 
Jan je schopen žít v komunitě, kde se účastní společného života, který jej nese a nevyžaduje od něj 
tolik úsilí o osobní angažovanost a vytváření komunikačního prostoru. Není však možné jej doporučit 
ke svěcení a následné pastorační službě v naší diecézi, kde je třeba větší samostatnosti a schop-
nosti se více kontaktovat s věřícími a být jim nablízku.  

Po setkání Jana s generálním vikářem Mons. Tomášem Holubem se domluvili, že Jan odjede 
domů do Polska ještě před Vánocemi. 

Vyprošujeme Janovi, aby s Boží pomocí našel svoji osobní cestu, ke které jej Pán volá. 
P. Antonín 

mailto:brhelmil@centrum.cz)
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C H A R I TA -  M I S I E  
PROGRAM TŘÍKRÁLOVÝCH DNŮ 2009 
V DOMĚ TECHNIKY V PARDUBICÍCH 

Výstava „Prezentace charitativní činnosti 
Oblastní charity Pardubice“ je otevřena ve 
dnech od 4. do 11. ledna 2009, každý den 

od 9.00 do 19.00 hod.  
Současně proběhne výstava výrobků ze 

soutěže „O nejkrásnější Betlém. 
 
Z nejdůležitějších akcí uvádíme: 
 
Neděle 04. 01. 2009  
15.00 Zahájení Tříkrálové sbírky 2009 u Betléma 

na Pernštýnském nám. s požehnáním koled-
níků Otcem biskupem Mons. Josefem 
Kajnekem - Setkání se Třemi králi Vystou-
pení souboru Perníček, setkání s primá-
torem města Pardubice Ing. Jiřím Demlem, 
průvod Tří králů s družinou, koňmi a hudbou 
městem. 

 
Pondělí 05. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky sbírky – „Život 

za život - Maxmilián Kolbe“ 
16.00 Ing. Věra Novotná - “Zážitky z cesty po -

Izraeli“ 
18.00 Koncert Konzervatoře Pardubice 
 
Úterý 06. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky sbírky - „Zje-

vení ve Fatimě“ 
14.00 Simultánní šachová partie s I. M. Mgr. Jose-

fem Sýkorou (kdo se dostaví, hraje)   
16.00 Houslový koncert – účinkují: Petr Zvihal, 

koncertní mistr PKF a Miloslava Zdvihalová 
18.00 Koncert souboru Pernštýn, Ludmila, Suk 

– diriguje Mgr. Zdena Kašparová 
 
Středa 07. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky sbírky – „Bratr 

slunce, sestra luna“ 
13.00 Konference – téma „NUTRIČNÍ PÉČE“ – 

Česká asociace sester 
17.00 Beseda o sociálních službách –  účast při-

slíbili: radní Bc. Miloslav Macela, primář geri-
atrického centra v Pardubicích MUDr. Ivo 
Bureš 

 
Čtvrtek 08. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky sbírky – „Pá-

ter Pio“ 
16.00 Ing. Věra Novotná -„Jeruzalém“  
18.00 Koncert klavír -  housle – Mgr. Radka Zdvi-

halová a Bára Kučerová 
 

Pátek 09. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky sbírky – 

„Útočiště“ 
14.00 Bc. Karel Tajovský – informace o přípravě 

„Domova sv. Josefa“ v Rosicích n/L. 
16.00 Mgr. Zdeněk Martyš -  „Práce v duchovním 

poradenství“  
18.00 P. Mgr. Ing. Vladimír Slámečka - „Podnika-

telská etika“   
 
Sobota 10. 01. 2009  
10.00 Promítání filmů pro účastníky  sbírky – „Don 

Bosco“ 
16.00 PhDr. J. Rokyta - „J. A. Komenský jako uni-

verzální křesťanská osobnost s celo-
evropským dosahem“  

18.00 Koncert „Klášterní scholy cetiletých“ – 
řídí Bc. Martin Beran 

 
Neděle 11. 01. 2008 
16.30 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 vicehejtmana Pardu-

bického kraje Ing. Romana Línka, primátora 
města Pardubice Ing. Jaroslava Demla a radní-

ho Pardubického kraje Bc. Miloslava Macely 
 

Organizátor akce si vyhrazuje právo  
na změnu programu 

V PRODEJNĚ BARTOLOMEA  
(ve zvonici vedle kostela sv. Bartoloměje) 

 
je možné si zakoupit  

jako upomínku na nové zvony: 
 
ó Pamětní pohlednice formátu A5    (10,- Kč) 
ó Pamětní zvoneček s certifikátem  (450,- Kč) 
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ČERVÁNKOVÉ  
PÁBENÍ  

JEŠTĚ JEDNOU 
V TOMTO ROCE 

Zveme všechny farníky jaké-
hokoliv věku, kteří si chtějí 
popovídat, na druhé setkání 
ČERVÁNKOVÉHO PÁBENÍ. 
Pořádá jej Oblastní charita 
Pardubice ve svém víceúče-
lovém zařízení ČERVÁNKY v 
bývalé škole vedle kostela v 
Třebosicích. Setkání se bude 
konat v sobotu 27. prosince 
2008 od 14.00 hod. Autobus 
odjíždí z autobusového ná-
draží v Pardubicích v 13.30 
hod. Po telefonickém objed-
nání na tel. 777 736 035 při-
stavíme mikrobus až pro 7 
osob na parkovišti u chrámu 
sv. Bartoloměje ve 13.45 hod. 
Uvítá vás hezké venkovské 
prostředí 5 km od Pardubic a 
pracovníci Charity, kteří se 
těší na každého, kdo si najde 
čas na společně strávené od-
poledne. 

kitaj  

C H A R I TA -  M I S I E  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - VÝZVA? NABÍDKA? 

spěch Charity a děti pak spustily. Že se ve věžá-
cích zvuk pěkně nese, ve vyšších patrech se nám 
dveře otevíraly skoro samy, někde byly už otevře-
né a bydlící nás čekali. Starší i s vláhou v očích. 
Leckde jsme musely slíbit, že za rok přijdeme za-
se. 
Chcete nám (vlastně Charitě) letos Vy, babičky a 
dědečkové, kteří jste v plné síle a máte vnoučátka, 
pomoci? Stojí to za to! 

Hana Demlová 
(dědečkové se výborně uplatní jako dokonalí řidiči, 

ochránci koledníků a výrobci betlémské hvězdy) 
 
Informace, kontakt:  
Anna Čevorová (dispečerka Charity) 775 29 68 43 

O co jde? O obojí – o výzvu k Vaší pomoci při 
Tříkrálové sbírce i o nabídku na prožití milých, ve-
selých, někdy i dojemných nebo trochu napínavých 
chvil při koledování. 
Letos jsem se do Tříkrálové sbírky zapojila i jinak 
než pouze finančním příspěvkem – osobní účastí. 
Se svou vnučkou a jejími dvěma kamarádkami ko-
lem osmi, devíti let jsme se přidaly ke skupinkám 
koledníků a ráda sděluji, že koledování přineslo 
radost nejen nám, obdarovaným koledníkům, ale 
mnohdy ještě větší dárcům samotným. Za „rajón“ 
jsme si vybraly věžáky na Drážce. Vnučka hraje na 
flétničku a všechna tři děvčata se naučila koledu 
„My tři králové“. U každého bytu jsme zazvonily, já 
jsem se optala, jestli můžeme  koledovat ve pro-

V minulém farním zpravodaji nás ředitel Oblastní charity Pardubice 
pozval svým článkem „Červánkové pábení“ k sobotní odpočinkové ná-
vštěvě víceúčelového zařízení “Červánky“ v blízkých Třebosicích. Po-
zvánka platila pro všechny – jakéhokoliv věku. A tak jsem na pardubic-
kém autobusovém nádraží na nástupišti č. 11, ve 13.30 hod. sedl do 
autobusu a za chvíli jsem byl v Třebosicích. Hned ze zastávky jsem 
uviděl kostel a vedle něj bývalou školu, v níž „Červánky“ sídlí.  

Již u vchodu hosty tohoto prvního setkání vítali pracovníci Charity, 
zvali dovnitř a za chvíli již bylo na stole voňavé pohoštění – káva, čaj i 
koláče, které poskytli hostitelé a přinesli někteří účastníci setkání. 

Příjemná atmosféra byla nastolena a začalo se povídat mezi hosty o 
všem možném – takové uvolněné pobesedování. Však to znáte, člověk 
si potřebuje popovídat a vyslechnout také toho druhého. 

Asi po hodince přátelského hovoru a následné prohlídce všech 
prostor budovy „Červánky“ nám bylo  nabídnuto promítnutí filmu 
„Blahoslavená matka Terezie z  Kalkaty“, který se všem velice líbil. Po 
skončení filmu jsme se se všemi srdečně rozloučili a jeli už za večerní 
tmy domů. 

Bohu díky za pěkný, přátelsky strávený adventní den.  
Za účastníky se o dojmy ze setkání podělil  

Karel Zakopal 

BYLI JSME V TŘEBOSICÍCH 
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L I T URG I C K Á H U DBA  

Vážení čtenáři, 
jelikož se přiblížily vánoční svátky, přinášíme dnes 
informaci o hudbě, kterou během nich můžete sly-
šet. Kromě skladeb Adama Michny z Otradovic ze 
sbírky Česká mariánská muzika, které zní každo-
ročně a patří k tomu nejkrásnějšímu, co v duchovní 
hudbě máme, zazní o Slavnosti Narození Páně při 
mši svaté „půlnoční“ a ráno v 9 hod. u sv. Bartolo-
měje Missa pastoralis in C – Missa in nativitate Do-
mini in nocte od Jakuba Jana Ryby. Tento asi nej-
proslulejší český kantor je autorem více než 70 
mší, kromě velkého počtu jiných duchovních, ale i 
komorních skladeb a písní. Dokladem jeho origi-
nálních kompozičních přístupů je letos prováděná 
Missa pastoralis in C s partem sólového fagotu. 
V neděli 11. ledna 2009 se bude v 16.30 hod. ko-
nat v chrámu sv. Bartoloměje již tradiční Charitní  
koncert na závěr Tříkrálové sbírky. 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem 
kolegům varhaníkům a též členům chrámového 
sboru za jejich službu na kůru a všem popřál po-
kojné a radostné prožití svátků vánočních. 

Mgr. Jiří Kuchválek 
regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 5/2008 

Pardubický komorní sbor 
CANTUS AMICI 

Vás srdečně zve na 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
 

v úterý 6. ledna 2009 v 19:30 hod.  
v chrámu sv. Bartoloměje 

v Pardubicích. 
 

V programu zazní skladby: 
 

F. X. Brixiho, J. Brahmse,  
M. Haydna, J. J. Ryby,  

koledy K. Steckera 
a  

Pastoralmesse Roberta Führera 
 

Sbormistr: Miloslav Drahoš 
Varhany: Václav Uhlíř 

 
Prodej vstupenek:  

prodejna Bartolomeum a Informační centrum 

Salesiánské středisko mládeže SKM 
v Pardubicích 

pořádá 
festival písní 

 
CANTATE BIMBI 
Pro děti 1. st. ZŠ a mladší 

 
Který se uskuteční v 

 
neděli 1. ÚNORA 2009, V 16:00 HODIN 

v Centru Don Bosko 
 

SRDEČNĚ ZVEME RODIČE, PRARODIČE, KA-
MARÁDY A VŠECHNY PŘÍZNIVCE ZPĚVU.  

 
Přihlásit se můžete do 31. prosince 2008 na 

Salesiánské středisko mládeže SKM, 
nebo přímo P. J. Trávníčkovi, 773 201 802 

Zveme ženy a dívky ve věku 15 - 60 let 
na duchovní setkání na téma 

 

ŽENA - BOHEM STVOŘENÁ... 
 

Součástí tohoto setkání budou také 
BIBLICKÉ TANCE 

podtitul - tanec jako modlitba. 
 

Termín:  Sobota 24. ledna 2009 
Místo:  Salesiánské středisko 

 
Program setkání: 

 
10.00 - 12.00 přednášky 
13.30 - 14.30 biblické tance 
15.00  mše svatá 

 
Přednášky i biblické tance povedou  
sestry z komunity Blahoslavenství  

v Dolanech u Olomouce. 
 

Přihlásit se je třeba do 11. ledna 2009,  
kontakt: 731 598 842, farpar@volny.cz 

 
Oběd a občerstvení zajištěno, 

odpolední program je v tělocvičně, proto je třeba 
mít vhodnou obuv.  

mailto:farpar@volny.cz
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K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy fara - po mši sv. 9:00 hod.  
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
 Biblické večery fara (od 14. 1.) 18:45 – 19:45 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) (9.1.) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara (od 9. 1.) 16:00 – 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 21.12. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Předvánoční koncert (Klášterní schola cetiletých) Třebosice - kostel 15:00 hod. 

  Předvánoční koncert (Zvoneček) klášterní kostel 17:00 hod. 
Út 23.12. Vánoční koncert (Klášterní schola cetiletých) Ostřešany - kaple 15:00 hod. 
Čt 25.12. Slavnost Narození Páně   
Pá 26.12. Svátek sv. Štěpána - návštěva biskupa  

Mons. Dominika Duky kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

So 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola – žehnání vína kostel sv. Jana 06:30 hod. 
  Červánkové pábení Třebosice 14:00 hod. 

Ne  28.12. Svátek sv. Rodina - obnova manželských slibů   
St 31.12. Děkovná bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

L.P. 2009 
Čt 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok   
So 03.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 04.01. Zahájení Tříkrálové sbírky 2009 Perštýnské nám. 15:00 hod. 
Út 06.01. Slavnost Zjevení Páně kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

  Tříkrálový koncert (Cantus amici) kostel sv. Bartoloměje 19:30 hod. 
Čt 08.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Ekumenické setkání - Brat. jednota baptistů Sladkovského 521/ 38 18:00 hod. 

So 10.01. Koncert „Klášterní scholy cetiletých“ 
 – řídí Bc. Martin Beran Dům techniky 18:00 hod. 

Ne  11.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční   
  Koncert tříkrálový (Chrámový sbor) kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 

  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 14.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 16.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 18.01. Přijetí do katechunemátu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Setkání služebníků farnosti fara 17:00 hod. 
   

Po 19.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 22.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 24.01. Duchovní setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 - 16:00 
Ne 25.01. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Ne 01.02. "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko 16:00 hod. 

Týden modliteb za jednotu křesťanů  (18. 1.  -  25. 1.) 

* 31.12. Mons. Antonín Duda 
 P. Antonín Sokol 
* 24.01. P. Miloslav Brhel 

BLAHOPŘEJEME 


