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edávno jsem slyšel zá-
znam přednášky P. Vojtě-
cha Kodeta, kde mluvil na 

téma „Být dítětem“. Rád bych se 
s vámi podělil o pár myšlenek, pro-
tože se krásně hodí k Vánocům. 
Podstatou každého člověka je být 
Božím dítětem. My to víme teore-
ticky, ale zkušenostně to z dospě-
láků ví málokdo. A přitom bez této 
zkušenosti nemůžeme 
naplno žít s Bohem, jak 
jsme k tomu určeni. Bůh se 
k nám chová nejen jako otec, 
ale i jako matka, on nám dává 
všestrannou péči. A aby-
chom hmatatelně prožili, 
že Bůh je nám i Matkou, tak 
nám dal svou matku, Pannu Marii, 
abychom skrze ni byli schopni při-
jmout Boží mateřství. 
Když se člověku do-
stane plnosti přijetí, 
je šťastný. To, co 
nám bere štěstí, 
je to, že jsme 
nejistí, že nás 
někdo posuzuje 
nebo že soudí-
me sami sebe. 
Ale když nám 
někdo otevře 
náruč a při-
jme nás, tak 
se člověk 
schoulí – podobně 
jak říká žalmista: „Jako dítě v klíně 
matky, jako dítě na prsou matky, 
tak je má duše v tobě, Bože.“ (Žl 
131,2) Vidět takové ukonejšené 
dítě, jak ho matka přivine k sobě, to 
je radost. Ale tohle je náš životní 
úděl. My takto smíme přebývat na 
klíně Matky, v Otcově náručí. 
Člověk je Bohem obdarovaný, při-
jatý a stále milostí zahrnovaný. Kdo 

to umí prožívat, kdo se takto přijal, 
stává se šťastným. Když člověk 
nežije v lásce Boží, na klíně své 
matky, nutně hledá někoho jiného, 
kdo ho přijme. Ve své většině lidé 
zápasí o toto místo na slunci, o při-
jetí druhých. Všechny jejich úspě-
chy, neúspěchy, roztodivné vztahy 
v dospívání, v dospělosti, všechny 
druhy nevěr a zklamání jsou na-

konec výsledkem této 
hrozné honby člověka za 

náručím, která ho přijme a 
nesoudí. 

Právě proto není nic důleži-
tějšího, než každý den 

znovu sednout na mateřský 
a otcovský klín, schoulit se do ná-
ruče a vnímat toto Boží přijetí. To 

by se mělo dít při kaž-
dé osobní modlitbě. 

A tam člověk na-
lezne sebe sa-
ma a štěstí 
z toho, že je a 
že může žít. 
Tam nalezne 
schopnost da-
rovat se dru-
hým, vnímat 
druhé lidi, ne-
soudit je, při-
jmout je tako-

vé, jací jsou, 
být vyrovna-

ným a krásným 
člověkem. 
Až se zastavíme teď o Vánocích 
před Betlémem a budeme se dívat 
na malého Ježíše mezi svými rodi-
či, můžeme si víc uvědomit, že i 
my jsme Boží děti, o které se náš 
Otec s láskou stará, a že do Boží-
ho království vejdeme právě jen 
jako děti. 

P. Míla Brhel 

www.farnost-pardubice.cz 

BÝT DÍTĚTEM 
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Ve čtvrtek dne 19. listopadu 2009 se na faře napo-
sledy v tomto volebním období sešla pastorační 
rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil P. 
Antonín Forbelský. V rámci programu bylo projed-
náno mimo jiné následující: 

Exkurze do historie (zásadní informace): 
ó 04.10.  Misijní tvoření dětí 
ó 18.10.  Misijní sbírka 
ó 2.11.  Tradiční dušičková pobožnost 
ó 4.11.  Proběhla první mše sv. v nemocnici a od 

18.11. je zde instalován svatostostánek. Zatím 
zůstává problém s tím, že většina pacientů v 
nemocnici je imobilní. Od 16:00h v úterý, středu 
a čtvrtek bude v kapli k dispozici duchovní služ-
ba. 

ó 7.11.  Proběhlo udílení svátosti nemocných. 
ó Pravidelná nedělní odpoledne u Salesiánů se 

začínají vžívat. 
ó Středeční večery obohatil P. Radek Martinek, 

náplní: Liturgická symbolika a katecheze. Toto 
téma potrvá ještě po čtyři setkání. Odezva je 
dobrá. 

Plány do budoucnosti: 
ó Zpravodaj vyjde tuto neděli 22.11. 
ó 22.11. Nedělní slavnost Ježíše Krista Krále 
ó Volby do pastorační rady:   
ó První kolo: od 22.11. do 29.11 návrhy kandi-

dátů 
ó Druhé kolo: Od 6.12. na nástěnkách prezen-

tace úspěšných kandidátů do druhého kola. 
13.12. volby druhé kolo a 20.12. vyhlášení 
výsledků. 

ó 28.11. Adventní dílna 
ó 29.11. O první neděli adventní od 18:00 u Sale-

siánů proběhne již tradiční Muzikantská Cecilka 
– soutěž mladých zpěváků 

ó 5.12., 12.12., 19.12. Roráty od 7:00 v klášterním 
kostele – je třeba upřesnit hudební doprovod. 

ó Chystá se farní adventní den u Salesiánů 
ó Mikuláš přijde do Klášterního kostele na 

„desátou“ nedělní 6.12. 
ó Adventní nabídky pro „dětskou“: Čekáme na 

podněty a adventní kalendář. 
ó Možnost přijetí svátosti smíření bude v pátek 

4.12. a ve čtvrtek 17.12. 

Koncerty: 
ó 3.12. Benefiční charitativní koncert na podporu 

hospice Smíření ve sv Bartoloměji 
ó Dětský sbor Zvoneček připravuje každoroční 

koncert v Klášterním kostele 
ó 19.12. v 15:00 schola cetiletých chystá koncert 

v Ostřešanské kapličce. 
ó 20.12. bude koncert scholy cetiletých v Třebosi-

cích a po něm možnost setkání v Třebosické 
škole – objektu charity. 

ó 19.12.2009 V Třebosicích děkovná bohoslužba 
všem, kdo pomáhali rodině Boumových s opra-
vou bleskem zničeného domova – je nově za-
střešeno. 

ó Latinská bohoslužba bude až v roce 2010. 

Vánoční doba:   
ó Pořad bohoslužeb stejný jako v loňském roce.  
ó Půlnoční v Klášterním kostele bude letos poprvé 

samostatně zajišťovat mladší schola mládeže, 
která zde pravidelně doprovází nedělní boho-
služby. 

ó 26.12. Pravidelná návštěva sídelního biskupa 
královéhradeckého  Mons. D. Duky v 9:00h v 
kostele sv. Bartoloměje mše svatá a po ní spo-
lečný oběd duchovních. 

ó 27.12. Setkání u jeslí je třeba zvážit, zda jej or-
ganizovat. 

ó Na svátek Svaté rodiny 27.12. proběhne obnova 
manželských slibů. 

ó Ředitel divadla by měl zájem na zpřístupnění 
zvonů u sv. Bartoloměje a  chce napomoci s 
vybudováním lávky finanční sbírkou v divadle 
letos o půlnoci. 

ó Betlémské světlo zajistí opět skauti. 
ó Na Silvestra v 16:00 proběhne děkovná boho-

služba v kostele sv. Bartoloměje. 
ó Tříkrálová sbírka bude probíhat v týdnu od 3.1. 

do 10.1. 2010. V neděli 3.1. v 15:00h na Pern-
štýnském náměstí bude slavnostní zahájení do-
provozené sborem Perníček. 

ó 9.1. Setkání pro ženy a dívky u Salesiánů. 

Další: 
ó Pan Petráš hledá nástupce pro korektury farní-

ho zpravodaje a převody textů do PDF. 
ó Akolyté: Bylo by možné ustanovit nové akolyty 

pro pomoc s podáváním sv. přijímání. Speciální  
kurz bude až za rok. 

ó V brzké době vznikne nové společenství pro 
středoškoláky dojíždějící studovat do Pardubic a 
naopak pravidelné spolčo pardubické mládeže 
bude přesunuto na pátek, aby se mohli zúčast-
nit ti, kdo studují v jiných městech. 

ó Další zasedání již nové farní rady bude 
21.1.2010. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 19. 11. 2009 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ


3 

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní  
ve farnosti na základě pověření biskupem 

Mgr. Antonín FORBELSKÝ 
Mgr. Miloslav BRHEL 
PhDr. Radek Martinek 

Antonín SOKOL 
P. Ing. Josef TROCHTA  SDB 

P. Mgr. Ing. Vladimír SLÁMEČKA, Ph.D. 
jáhen Ing. Josef JINOCH 
jáhen Mgr. Karel KYLAR 

jáhen Mgr. František ŠIMÁČEK 
jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER 

B) 5 členů zvolených farním společenstvím 
Ing. Jiří BEDNÁŘ - kostelník (sv. Jiljí)  
Ing. Marek DEML - práce s mládeží  
Ing. Jan FRANC– vzdělání, liturgie  

Pavla PECNOVÁ – rodiny, setkávání  
Pavel ŠISLER – liturgie, zpěv, hudba  

C) 5 členů - jmenovaných farářem 
Bc. Martin BERAN – hudba, mládež  

PharmDr. Marie METELKOVÁ – skautky  
Ludmila MORIOVÁ – sociální péče  

Mgr. Bohuslav ŠLÉGR – salesiánské středisko  
Mgr. Libor WAWRZACZ – rodiny, sportovní aktivity  

 

D) členové zastávající služby ve farnosti 
Prof. Jiří KUCHVÁLEK - hlavní varhaník 

Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ – charita 
——————— 

POČTY HLASŮ JEDNOTLIVÝCH  
KANDIDÁTŮ 

pořadí příjmení jméno hlasy 
    1 BEDNÁŘ Jiří, Ing. 172 
    2 DEML Marek, Ing. 171 
    3 ŠISLER Pavel 165 
    4 PECNOVÁ Pavla 140 
    5 FRANC Jan, Ing. 139 
    6 TAJOVSKÝ Karel, Bc. 118 
    7 KVASNIČKOVÁ Alena 105 
    8 KOHL Jan, Ing. 104 
    9 KLIMEŠOVÁ Celestina 102 
  10 ŘETICKÁ Veronika 37 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI - 2009 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

BLAHOPŘEJEME 
31. 12. P. Antonín Duda 
 P. Antonín Sokol 
24. 01. P. Miloslav Brhel 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Člen naší farnosti, vicehejtman Pardubického 
kraje Roman Línek, byl jedním ze dvanácti oceně-
ných biskupem Dominikem Dukou - u příležitosti 
20. výročí svatořečení Anežky České - pamětní 
medailí za zásluhy o rozkvět náboženského života 
v královéhradecké diecézi během dvaceti let svo-
body po roce 1989. Slavnostní akt proběhl v pátek 
13. listopadu 2009 při bohoslužbě v katedrále Sva-
tého Ducha v Hradci Králové. 

„Podporovat život v této velice aktivní diecézi je 
pro mě vždy potěšením. Po dvaceti letech svobody 
zde vidím obrovský kus práce a nesmírně si vážím 
toho, že se mohu na jejím rozkvětu podílet. Toto 
veřejné ocenění je pro mě nejen motivací do další 
činnosti, ale také příjemným závazkem do budouc-
na,“ komentoval ocenění Roman Línek. 

Bohoslužba s předáním ocenění připomenula 
dvacáté výročí svatořečení Anežky České, které 
předznamenalo společenské změny v celé zemi a 
výrazně pomohlo položit komunistický režim.  

Roman Línek, který působí ve veřejném životě 
právě dvacet let, byl také navržen mezi pět finalis-
tů ankety Českého rozhlasu Pardubice – Osobnost 
Pardubického kraje po roce 1989, kde se umístil 

jako druhý. Její vítěz byl vyhlášen 12. listopadu a  
stal se jím Josef Lux, bývalý poslanec a ministr za 
KDU-ČSL. 

ROMAN LÍNEK DOSTAL OCENĚNÍ OD BISKUPA DUKY 

Na počátku roku 2010 budou mít křesťané na mno-
ha místech světa opět příležitost se 14 dní setká-
vat a společně se modlit. Od 10. do 17. ledna 2010 
bude probíhat Alianční týden modliteb. Na něj pak 
naváže od 18. do 25. ledna 2010 Týden modliteb 
za jednotu křesťanů. 
Tématem Aliančního týdne modliteb je verš z knihy 
Skutků 1,8 „a budete mi svědky“. Tématem Týdne 
modliteb za jednotu křesťanů je verš z Lukášova 
evangelia 24,48 „Vy jste toho svědky.“ 
Tištěnou brožuru s doprovodnými texty k oběma 
modlitebním týdnům je možno objednat do 30. 11. 
2009 v Ekumenické radě církví v ČR na emailu: 

info@ekumenickarada.cz. Předpokládaná cena 
brožury je 25 Kč. Cena bude upravena podle cel-
kového počtu vytištěných brožur. 
Další informace k Aliančnímu týdnu modliteb včet-
ně materiálů k Aliančnímu týdnu modliteb na rok 
2010 naleznete na internetové stránce České 
evangelikální aliance - www.ea.cz. Informace k 
Týdnu modliteb za jednotu křesťanů budou zveřej-
ňovány na internetové stránce Ekumenické rady 
církví v ČR v sekci: Týden modliteb za jednotu 
křesťanů 2010 (http://www.ekumenickarada.cz/
index.php?setlang=1&setlang=1&a=cat.125). 

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB 
A TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ V ROCE 2010 

STŘEDEČNÍ VEČERY 
 
Před rokem byl velký zájem o promítání filmů o 
velkých biblických postavách. Proto v rámci Stře-
dečních večerů, které po Novém roce začnou 13. 
ledna, se bude až do postní doby v tomto promítá-
ní pokračovat. Podrobnější rozpis najdete na ná-
stěnkách a na farním webu. Začátek je jako obvyk-
le v 18:45 hod. ve farním sále. 

 
Těší se na Vás P. Vladimír Slámečka. 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  
V KANCELÁŘI NA ARCIDĚKANSTVÍ  

 
Od pondělí  21. do čtvrtka 31. prosince budou 
upravené úřední hodiny:  
 
Pondělí - pátek (kromě čtvrtka)  09:00 - 11:00, 
14:00 - 16:00 hod.  
Děkujeme za pochopení  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:info@ekumenickarada.cz
http://www.ea.cz
http://www.ekumenickarada.cz/
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V sobotu 5 prosince 2009 se už po čtrnácté ko-
nal v Salesiánském středisku  mládeže 
v Pardubicích Farní adventní den.  

Po jeho zahájení v 10 hod. a po zapálení svíčky 
na adventním věnci při zpěvu „Advent, advent“ 
účastníky pozdravil náš nový kaplan P. Radek 
Martinek a povzbudil všechny k dobrému  prožití 
adventu a k přípravě na příchod Spasitele o Váno-
cích.  

Jako obvykle si potom přítomní farníci pochut-
návali na kávě nebo čaji se zákusky či chlebíčky, 
které obětavě přichystaly naše milé ženy z farnosti. 
Při tom jim dvě skupiny mládežníků zpívaly advent-
ní písně s doprovodem a hrály pěkné hu-
dební skladby, což se účastníkům velmi 
líbilo a odměnili účinkující velkým potles-
kem.  

Naši farníci, zejména důchodci a osa-
mělí jedinci si velice váží takovýchto se-
tkání - mohou se zde pobavit se svými 
známými a navázat přátelství s dalšími 
milými lidmi. Tento Farní adventní den na-
vštívil také náš kaplan P. Míla Brhel. Vyřídil přítom-
ným účastníkům pozdrav od P. Antonína Forbel-
ského, který se letos tohoto setkání nemohl zú-
častnit. 

Svými dobrovolnými příspěvky podpořili přítom-
ní farníci sirotky ze Rwandy, kterým naše farnost 
pomáhá, aby mohli dále studovat na středních ško-
lách. Tyto sirotky naše farnost podporuje již mnoho 
let. I přes současnou finanční krizi byly příspěvky 
opět štědré - celkem 14.100,- Kč.  

Naši senioři, kteří se Farního adventního dne 
nemohli účastnit přidali na podporu sirotků ještě 
800,- Kč.  

Celková částka 14.900,- Kč bude rozdělena na 
tyto dobročinné účely: 
ó roční příspěvek na sirotky ve Rwandě, 
ó podpora radia PROGLAS, 
ó podpora televize NOE,  
ó podpora činnosti Salesiánského střediska mlá-

deže a 
ó příspěvek na potřeby pardubické farnosti.  
Letošní Farní adventní den se zase velmi vyda-

řil. Za to patří velký dík všem, kdo se o jeho dobrý 
průběh přičinili: ženám které napekly, 
připravily a přinesly zákusky, koláče, 
chlebíčky a další dobroty, dále také těm, 
kdo vařily kávu a čaj, kdo obsluhovali far-
níky, kdo přivezli starší a chůze neschop-
né farníky na toto setkání, kdo uklidili sál 
po skončení a všem, kdo štědře přispěli 

na uvedené dobré účely. Salesiánům děku-
jeme za poskytnutí prostoru, aby se mohl ten-

to Farní adventní den uskutečnit.  
Všem vám srdečné  APLAŤ PÁN BŮH! 
Našim farníkům přejeme, aby se v adventu 

dobře připravili na příchod našeho Spasitele o vá-
nocích. Prožijte požehnané vánoce a do roku 2010 
vám přejeme Boží ochranu a pomoc a k tomu pev-
né zdraví. 

Za farní společenství 
L. Moriová, O. Kylarová a manželé Matyášovi 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2009 

M I N IS T R A NT I  

MLADŠÍ 
(2. - 5. třída ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN: liché pátky 
 (8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 16.4.,  
 30.4.,14.5., 28.5., 11.6., 25.6.) 
 
ČAS: 16.00 - 17.45 hod., 
 mše sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Míla Brhel 

(728 147 722, 
brhelmil@centrum.cz) 

STARŠÍ 
(od 6. třídy ZŠ) 
 
MÍSTO: fara (Kostelní 92) 
 
DEN:  
 (15.1., 12.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4.,  
 7.5., 21.5., 4.6., 18.6.) 
 
ČAS: 16.00 - 17.45 hod., 
 mše sv. v 18.00 hod. 
 
KONTAKT: P. Radek Martinek 

(605 435 861, 
radek.norbert@seznam.cz) 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:brhelmil@centrum.cz)
mailto:radek.norbert@seznam.cz)
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D U C H OV N Í  H U D BA  

Vážení čtenáři, blíží se svátky vánoční a s nimi i 
konec roku, kdy je zvykem bilancovat, tak mi do-
volte malé ohlédnutí za rokem 2009 na kůru sv. 
Bartoloměje. Chrámový sbor kůru sv. Bartoloměje 
má v současné době 24 členů, zkoušky jsou vždy 
v pondělí v 19.30 hod.ve farním sále a soustavně 
se věnuje studiu vokálního repertoáru pro potřeby 
liturgie. Kromě účinkování při bohoslužbách o ne-
dělích a slavnostech uspořádal 3 koncerty: - Cha-
ritní Tříkrálový (11. ledna), Koncert duchovní hud-
by u příležitosti 75. výročí arciděkanství v Pardubi-
cích (5. dubna) a dále koncert ke Dni evropského 
kulturního dědictví (20. září), při nichž zaznělo se-
dmnáct skladeb, včetně dvou mší. Celkem byly 
provedeny letos tří latinské mše: – na Charitním 
koncertě to byla Missa in nativitate Domini in nocte 
od J. J. Ryby, o velikonocích Missa Orbis factor od 
J.Strejce a o Slavnosti Ježíše Krista Krále Koželu-
hova Missa solemnis in C a samozřejmě teď ještě 
přibude mše vánoční . 

Repertoár sboru obohatily i nové skladby jak z 
oblasti staré hudby vokální polyfonie, tak díla poz-

dější – romantická až současná. Náležitá pozor-
nost je věnována všem složkám liturgické hudby 
antifonám, žalmům a též gregoriánskému chorálu, 
neboť činnost scholy považujeme za hlavní náplň 
činnosti při liturgii. 

V současnosti působí na kůru tito varhaníci –  
St. Fibich, J. Vaňková, M. Beran, F. Švandrlík, 
P. Němec a občas R. Piskačová a M. Rohlíková. 

 
Všem varhaníkům i zpěvákům, kteří slouží na 

našem kůru chci touto cestou vyjádřit velký dík a 
popřát požehnané, klidné a radostné svátky  
vánoční. 

Jiří Kuchválek 
regenschori 

 
————- 

Při mši svaté o Slavnosti Narození Páně  
24.12.ve 24 hod. a 25. 12. v 9 hod. bude provede-
na Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“. 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU  4/2009 

CANTUS AMICI PARDUBICE 
 

Vás zve na 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
dne 5. ledna 2010 

v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích 
od 17.30 hod. 

 
Program: 

Vánoční zpěvy a pastorely 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční 

 
Účinkují 

sbor Cantus amici 
a sólisté 

varhany Václav Uhlíř 
diriguje Miloslav Drahoš 

 
Občerstvěte znovu svá srdce radostnou at-

mosférou Vánoc… 

ŠPATNÉ ČASY? 
 

"Špatné časy jsou výzvou životu,  
jsou lékem proti vlažnosti. 

Špatné časy jsou dobami nalézání, práce, 
zmlazování. 

 
Špatné časy zavazují k tomu,  
abychom vše nově promysleli,  

vše, o čem jsme si mysleli,  
že už to známe: svět, Boha, člověka. 

 
Špatné časy jsou tu proto,  

abychom se vydali na nové cesty. 
Neříkejme: jsou špatné časy.  

Jde o to, abychom využili ten čas,  
který je nám dán." 

 
(kardinál Saliége) 
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  S A L ES I Á NI  

Příprava na přijetí svátosti biřmování, 
která bude probíhat v Salesiánském 
středisku mládeže SKM, ve spolupráci 
s Farním úřadem v Pardubicích. Pří-
prava bude realizována formou sobot-

ních programů, jejichž součástí bude vzdělávání, 
duchovní obnova, mše svatá i společná diskuse 
nad danými tématy. 

Termíny: 
12.12. Písmo svaté – dějiny spásy 
23.01. Etika - Desatero 
27.02. Vyznání víry - katechismus 
13.03.  Liturgie a svátosti 
02.04. – 03.04.  Společné Velikonoce 
08.05. Svátosti - biřmování 

Program začíná vždy ráno v 08.00 hod a končí 
večer v 18.00. 

Po domluvě je možný nocleh ve středisku. 
V rámci společné přípravy celé farnosti budou 

ještě upřesněny další společné akce pro všechny 
biřmovance (víkend na Vesmíru a další). 

 
Duchovní obnova je otevřena i všem ostatním, 

kteří mají o tento program zájem a akceptují jeho 
program. 

 
Kontakt: P. Jaroslav Trávníček SDB 
  773 201 802 

DUCHOVNÍ OBNOVY - PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 2009/10 

CANTATE BIMBI 
Salesiánské středisko mládeže SKM Pardubice 
pořádá v neděli 31. ledna 2010 v 16.00 hod tradič-
ní festival písní Cantate Bimbi. Festival je určen 
dětem 1. stupně ZŠ a mladším. Přihlášky na festi-
val odevzdejte do neděle 3. ledna 2010 ve Středis-
ku mládeže. Přihlášky jsou k dispozici ve středisku 
mládeže nebo na internetových stránkách středis-
ka. 
K přihlášce je nutné dodat jméno zpěváka a sklad-
bu, její záznam na CD nebo MP3 popř. notový zá-
pis, je-li k dispozici. 

SILVESTR 
Silvestr ve středisku pro mládež – abychom mohli 

připravit program a občer-
stvení, potřebujeme znát po-
čet zájemců. Prosíme proto 
všechny mladé, kteří by měli 
zájem spolu s námi prožít Sil-
vestr a Nový rok, aby se zá-
vazně přihlásili ve středisku 
do úterý 22. prosince 2009. 
Příspěvek na občerstvení je 
100,- Kč (můžete ho uhradit 
při přihlášce). 

INFORMACE ZE STŘEDISKA 

Bůh na mne myslí. 
Bůh mě hledá. 
Bůh je na cestě ke mně... 
Cesta je dlouhá. 
Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla. 
Šel k prorokům a vešel do jejich slov... 
Vešel do života vyvoleného národa. 
Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna 
panny: stal se člověkem v Ježíši Kristu. 
Přišel na tento svět. 
To není obraz. Za tím je dlouhá cesta. 
Tato celá cesta nebyla jen "k lidem", nýbrž ke mně. 
Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova 
až k plnosti časů 
- těmi všemi přichází Bůh až ke mně. 
Na mě hledí Kristus. 
Přichází za mnou skrze své zjevení, skrze svou 
činnost, skrze své slovo. 
A tím to ještě nekončí... 

"Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou 
cestou až z hlubin své nedosažitelnosti, celým 
stvořením a sva-
tým Písmem a 
když už zbývá 
jen jeden krok, že 
by tento poslední 
krok nenastal... 
Co by mi prospě-
lo, že ses mi ote-
vřel, kdybys ale 
nedošel? Pro 
svoji lásku ne-
nech můj život 
dojít do kon-
ce,dokud se toto 
nestane." 

BŮH NA MNE MYSLÍ, JE NA CESTĚ KE MNĚ...  
(Romano Guardini, Světlo)  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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C H A R I TA -  M I S I E  

PROGRAM TŘÍKRÁLOVÝCH DNŮ 2010 
OD 3. 1. DO 10. 1. 2010 V DOMĚ TECHNIKY V PARDUBICÍCH 

Neděle 
3. 1. 2010 15:00 hod. 

Zahájení Tříkrálové sbírky 2010 u betléma na Pernštýnském nám. 
s požehnáním koledníků Mons. J. Kajnekem - Setkání se Třemi králi. 
Setkání s primátorem města Pardubice Ing. J. Demlem, průvod Tří králů na 
koních městem, vystoupení souboru Perníček 

Pondělí 
4. 1. 2010 14:00 hod. Simultánní šachová partie s I. M. Mgr. Josefem Sýkorou 

(Kdo se dostaví, hraje! Zveme nejen děti, ale i dospělé!) 

Úterý 
5. 1. 2010 

16:00 hod. 
18:00 hod. 

„Vánoční poselství ikon“ – přednáška P. PhDr. R. Martinka 
Koncert studentů Konzervatoře Pardubice 

Středa 
6. 1. 2010 

17:00 hod. 
19:30 hod. 

Tříkrálový koncert žáků ZUŠ Pardubice-Polabiny 
„Přátelství je stejně tajemný cit jako láska“ přednáška  
 P. Mgr. Ing. V. Slámečky 

Čtvrtek 
7. 1. 2010 

16:00 hod. 
18:30 hod. 

Zdeněk Rumpík, Lída Vlášková – „Malé vzpomínání pardubických herců“ 
Beseda o sociálních službách a domácí hospicové péči – beseda s rad-
ním Bc. M. Macelou a Mgr. M. Hubálkovou – ředitelkou OCHP 

Pátek 
8. 1. 2010 16:00 hod. 

Houslový koncert – účinkují: P. Zvihal, koncertní mistr Komorní filhar-
monie Pardubice a žáci paní učitelky M. Zdvihalové ze ZUŠ Pardubice-
Havlíčkova 
„Křesťané a pacifismus“ přednáška PhDr. J. Rokyty 

Sobota 
9. 1. 2010 

16:00 hod. 
17:30 hod. 

„My a naše divadlo“ - Dáša a Pavel Novotných –                                                                                                      
Ing. V. Novotná - Putování Řeckem (nejen po stopách sv. Pavla) 

Neděle 
10. 1. 
2010 

16:30 hod. 
Slavnostní ukončení Tříkrálové sbírky - jako poděkování všem zúčastně-
ným zazní v kostele sv. Bartoloměje Tříkrálový koncert chrámového sboru 
pod vedením prof. J. Kuchválka 

4.1. - 9. 1. od 10:00 hod. promítání filmů pro účastníky sbírky. 

Akce se koná pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka,  primátora města 
Pardubice Ing. Jaroslava Demla a radního Pardubického kraje Bc. Miloslava Macely. 
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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. 
 Mše sv. v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Středeční večery fara (od 13.1.) 18:45 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) (5.2.) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara (od 8.1.) 16:00 - 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 20.10. 4. neděle adventní   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
   
  Předvánoční koncert (Klášerní schola cetiletých) Třebosice - kostel 15:00 hod. 

  Předvánoční koncert (Zvoneček) klášterní kostel 17:00 hod. 
St 23.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 25.12. Slavnost Narození Páně   

So 26.12. Svátek sv. Štěpána  
- návštěva biskupa Mons. D. Duky kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Ne  27.12. Svátek sv. Rodina - obnova manželských slibů   
Čt 31.12. Děkovná bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

L. P. 2010  
Pá 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok   
So 02.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 03.01. Zahájení Tříkrálové sbírky 2010 Pernštýnské nám. 15:00 hod. 
Út 05.01. Tříkrálový koncert  (Cantus amici) kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
St 06.01. Slavnost Zjevení Páně   
Čt 07.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 09.01. Duchovní setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 - 16:00 
Ne  10.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční   
  Koncert tříkrálový  (Chrámový sbor) kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 
St 13.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
  Ekumen. setkání - Církev bratrská Lonkova 512 (Archa) 18:00 hod. 

Pá 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  Večer mladých - Pardubice kostel, pak fara 18:00 hod. 
Ne 17.01. Přijetí do katechumenátu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Setkání služebníků farnosti fara 17:00 hod. 
  Týden modliteb za jednotu křesťanů   (18. - 25. ledna) 

Po 18.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 21.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 31.01. "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko 16:00 hod. 
Út 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu  (Hromnice)   
Pá 05.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 06.02. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 14.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Zařazení katechumeny mezi čekatele křtu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Vyhlášení výsledků voleb do PR farnosti, předání dekretů  


