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dventem vstupujeme do 
děje očekávání, které se 
stává Setkáním.  

Tato doba je příležitostí pro vná-
šení světla do našich životů, 
vztahů, problémů, práce … 
Zažíhání svící, momenty ticha a 
uvědomění, že je přítomen milu-
jící Bůh, který nás zve k sobě 
blíž.  
Slyšíme jeho hlas? Vidíme ote-
vřené dveře? Proniká k našemu 
srdci to zvláštní teplo, blízkost 
beze slov? Cítíme se v jeho ná-
ručí bezpeční a klidní? 
Maria v přítomnosti Pána zpívá 
v nevýslovné radosti své magni-
ficat. Velké věci mi učinil Hospo-
din.  
Z ticha  setkání vyrůstá láska, 
radost, vděčnost a také lítost 
nad vinou, přichází odpuštění. 
Jeho blízkostí jsme proměňová-
ní, úzkost opadá, problémy vidí-
me v jiném světle, přichází i ná-
pady co změnit,  co udělat jinak 
a jak jít dál, roste naděje. 

Mám jednu obavu, aby všechny 
adventní svíce neshořely dříve, 
než se setkám se svým Pánem. 
Abych neřekl: neměl jsem čas, 
protože bylo důležitější, anebo 
že jsem zapomněl... 
Protože bych promeškal něco 
co se vrátit nedá a prožil tak 
štědrý den bez dárků, které se 
připravují v adventu. A nenačer-
pal tak sílu pro další cestu. 
Prožitý adventní a vánoční čas 
přeje, 

P. Jiří Křemeček,  
salesián. 

www.farnost-pardubice.cz 

A 
ADVENT 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Pastorační rada (dále jen PR), se sešla na svém 
5. setkání ve čtvrtek 4. 11. 2010 v 19 hodin ve far-
ním sále. 
 
Nejdříve jsme se pomodlili za nového o. biskupa. 
Setkání moderoval P. Antonín Forbelský. 
 
Historie 
 
P. Forbelský stručně shrnul akce, které se udály 
v minulosti a poděkoval všem, kteří se do nich za-
pojili. 
Ladislav Traxler informoval o dlouhodobé přípravě 
na manželství, o. Radek o setkávání vysokoškolá-
ků, o. Míla o setkávání středoškoláků. 
 
Budoucnost 
 
STŘEDEČNÍ KATECHEZE 
Zatím nebudou středeční katecheze na faře. Spíš 
dáme větší důraz na středeční katechezi u Salesi-
ánů, která probíhá v rámci mši svaté a na pondělní 
večery v kostele sv. Jana. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Paní Hubálková informovala, prosí o nové kolední-
ky a vedoucí koledníků. Charita prodá dům v Cho-
těborkách, aby mohla nakoupit další dům 
v Pardubicích a v Holicích. 
 
SPOLEČNÁ MODLITBA NEŠPOR 
V neděli po večerní mši svaté bude možnost se 
společně pomodlit Nešpory v kostele sv. Bartolo-
měje. 
Padl také návrh, jestli by byla ještě možnost se 
modlit Nešpory v úterý po večerní mši svaté u sv. 
Jana ještě před adorací. 
 
FARNÍ ADVENTNÍ DEN 
Viz - samostatná pozvánka. 
 
Příští setkání PR je naplánováno na ČT 10. 2. 
2010 v 19 h ve farním sále. 
 

zapsal P. Miloslav Brhel 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 4. LISTOPADU 2010 

Termín: sobota 27. listopadu 2010 
Místo: Salesiánské středisko Pardubice 

ZAČÁTEK: 
14:00 hod. Duchovní slovo (komunitní kaple  

2. patro) 
 

NÁSLEDNÝ PROGRAM: 
ó občerstvení (bar) 
ó zhotovování adventních věnců, výroba svíček  

(sál 1. patro) 
základy na věnce, vázací drát i chvojí bude 
zajištěno, ale pouze v omezené míře, vlastní 
materiál je vítaný 

ó program pro děti a mládež (malá výtvarka, tělo-
cvična) 

 
ZÁVĚR: 

17:45 hod. kostel sv. Václava - žehnání advent-
ních věnců 

18:00 hod. Vigilie modliteb za počatý život na za-
hájení liturgického roku 2010/2011 

V rámci tohoto odpoledne bude možné přispět na 
naše dva sirotky z Afriky, které podporujeme v akci 
Adopce srdce. V loňském roce jsme byli požádáni, 
abychom skončili s podporou Angélique Uwama-
riyae. Zbyl nám tedy jen Pacifique Bizimana, za 
kterého jsme na letošek zaplatili 5.500,- Kč. Proto 
jsme požádali o dalšího sirotka a dostali jsme dív-
ku Aurée Dushimmimanu. Bližší informace budou 
na nástěnce v Salesiánské středisku. 
 
Milí farníci, prosíme vás, abyste nám zase pomohli 
připravit a zajistit toto společné setkání. Vaši po-
moc rádi uvítáme především s přípravou občer-
stvení: koláče, zákusky, chlebíčky, ovoce atd. Ta-
ké budeme rádi, když pomůžete při vaření kávy a 
čaje, při obsluze účastníků a dále při přípravě sálu 
před začátkem - a úklidu po skončení setkání. 
 
Občerstvení můžete donést k Salesiánům, kde 
budeme tento Farní adventní den připravovat 
v pátek 26. listopadu mezi 17:30 a 18:30 hod., 
nebo v sobotu 27. listopadu od 13 hod.  
 
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na setká-
ní s vámi. 
 

Za farní společenství 
O. Antonín a spolupracovníci 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V první řadě bych chtěla poděkovat Pánu Bohu 
za to, že žehnal práci našich rukou, za krásné slu-
nečné počasí, za všechny dobrovolníky - bylo nás 
"6" a 3 externí dobrovolnice, které nám darovaly 
šest věnců.  

V druhé řadě chci říci VELKÉ DÍK drahé sestře 
v Kristu Heleně Michkové za to, že nám otevřela 
nejen bránu svého domu, ale také své srdce. Mimo 
toho, že dělala věnce, nám uvařila i chutný oběd. 
Štěstí je, že Helena má velkou rodinu, do práce se 
zapojila dcera Lída Zelená, syn Jirka Michek a 
sestřenka "Kika" Kristýna Bednářová. Z "velké" 
dálky - Srchu do Velkých Koloděj přijela na tak po-
třebnou pomoc obětavá matka Jana Koubová, kte-
rá myslela i na náš mlsný jazýček. Z Dašic jsme si 
přivezli teenagerku Zuzku Demeterovou, které šla 
práce od ruky. Dále nemohu opomenout 3 externí 
pracovnice Marušku a Aničku Burdovou z Prácho-
vic, které nám darovaly dva věnce a paní Marii Ji-
ráskovou z Býště, která nám darovala čtyři krásné 
slaměnkové věnce, protože i takovými způsoby se 
dá přispívat na misie. Dík patří i Alence Dvořáčko-
vé, která mi pomáhala chystat chvojí, psala objed-
návky, prodávala věnce a starala se o ohlášky v 

Sezemické farnosti. Velice děkuji kmotřičce Zuza-
ně Petrášové, která udělala krásné tabulky a ob-
starala dalších "100" potřebných věcí. Díky kněžím 
v Pardubicích, Sezemicích a Býšti za krásně poda-
né ohlášky. Děkuji manželovým rodičům Plačko-
vým ze Sezemic za poskytnutí větviček z jedle a 
pomoc s rozvozem věnců. 

Všem jmenovaným MOC děkuji a Pánbůh za-
plať a odměň v nebi. Těším se na spolupráci příští 
rok. 

 
Možná by vás zajímalo kolik jsme udělali věnců.  
Celkem: 40 věnců a 5 kytic 
 
Vybrané finanční dary: 
Pardubice 3450,- Kč  
Sezemice, Dašice, Býšť - 1200,- Kč  
 
A samozřejmě díky vám, že jste si věnce zakoupili 
a tím podpořili projekt Papežských misijních děl. 
 
Ve jménu nejchudších a trpících PÁNBÚH ZA-
PLAŤ A ŽEHNEJ VŠEM. 

Martina Plačková s rodinou 

DUŠIČKOVÉ VĚNCE PRO MISIE MĚLY ÚSPĚCH... 

7. PIKSLA PLES 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 

protože se nám blíží plesová sezóna a někteří 
nedočkaví tanečníci už si u nás zamlouvají lístky v 
obavě, že už nebudou, obracím se na vás s těmito 
informacemi. 

Jsme rádi, že se Vám loňský ples líbil a že se 
na něj těšíte. Ples bude v pátek  4. 2. 2011 zase 
ve velkém sále restaurace “U Kosteleckých“. Re-
staurace bude po dobu plesu pro veřejnost uzavře-
na. Dámy sice přijdou o nabídky k tanci od míst-
ních štamgastů, ale zase bude trochu více místa. 
Při uzavření restaurace získáme 25 míst navíc. V 
příštím Zpravodaji a na farních webovkách se do-
zvíte vše podstatné o distribuci vstupenek. Oblíbe-
ná kapela E.M.I.L. se nemění, bude i letos. Z do-
provodného programu zatím můžu prozradit jen 
barmanskou show. Ohledně ostatního se nechte 
překvapit. Také nás těší váš zájem pomoci nám s 
dramaturgií plesu. Tímto bych chtěl poděkovat 

všem pomocným dramaturgům za jejich dobře mí-
něné rady. Skutečně si jich vážíme. Chtěl bych po-
prosit všechny, kdo nám chtějí s něčím poradit, 
popřípadě pomoci, aby nám zaslali své návrhy na 
e-mailovou adresu: pikslaples@seznam.cz. Věřím, 
že nám budou dobrou inspirací nejen pro tento 
ples, ale i pro další ročníky. 

  
Nakonec se chci ještě obrátit na všechny pří-

padné milé bohaté sponzory, zahraniční korpora-
ce, firmy, podnikatele a drobné živnostníky, po-
slance, hejtmany, primátory a další drobné dárce, 
bez kterých to nejde. Budeme rádi, když nám při-
spějete finančně, případně nám dáte něco hodnot-
ného do tomboly. Vaše prezentace bude podobně 
jako loni na projekci v sále. 

Takže sponzoři….  SMÍM PROSIT? 
  

 Luboš Sedlák, manažer plesu 
tel.: 602 644 422 

CHTĚLI BYCHOM PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ CHODÍ UKLÍZET NAŠE KOSTELY 
 
Prosíme i další ženy a muže o pomoc při těchto úklidech. V kostele sv. Jana Křtitele se uklízí každý 
čtvrtek po ranní mší svaté, v kostele sv. Bartoloměje každý druhý pátek od 8 hodin – příští úklid bude 
19.11. 
Hledáme ochotné ženy, které by praly bohoslužebné prádlo a rochety z Bartolomějského kostela. Pře-
dem děkujeme za tuto službu. 

mailto:pikslaples@seznam.cz
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NÁVŠTĚVA ŘEDITELE TV NOE P. LEOŠE RYŠKY SDB. 
V neděli dne 26. září 2010 zavítal do naší farnosti 
ředitel křesťanské televize NOE P. Leoš Ryška, a 
to na pozvání pana arciděkana P. Antonína Forbel-
ského. 
P. Leoš Ryška byl hlavním celebrantem mše svaté 
v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje a při uvítacím 
proslovu P. Antonín Forbelský prozradil, že jsou 
spolužáci z bohoslovecké fakulty a že již 
v semináři se projevovaly jejich zájmy o fotografo-
vání, videa a elektroniku vůbec. 
Po mši svaté pokračovalo setkání ve farním sále. 
P. Leoš Ryška vyprávěl o začátcích vzniku televiz-
ního studia Telepace, o tom, co všechno předchá-
zelo, o hledání odpovědi na to, zda jeho úmysl je 
správný, zda je v souladu s Boží vůlí a uvedl pří-
běhy, které potvrzovaly, že vše je v Boží režii. 
Např.: v době, kdy se shodli na názvu křesťanské 
televize „NOE“, byla do loga přidána holubička 
s ratolestí, byl současně přítomen právník, který 
zařídil vše potřebné k registraci, nebo např. budo-
va redemptoristického kláštera v Ostravě byla již 
určena k demolici, ale nedošlo ke zbourání, ale 
přešla do vlastnictví TV NOE a podobně i přístav-
ba, - začala se úspěšně rozvíjet spolupráce se slo-
venskou křesťanskou televizí, atd.. A tak dne 10. 5. 
2005 začala TV NOE vysílat. Nejlepší příjem sig-
nálu je z družice ASTRA, dále na internetu a 
v programové nabídce některých kabelových pro-
vozovatelů. Jinak na pozemní vysílání zatím příjem 
není. 
V odpovědích na otázky jsme se dozvěděli řadu 
dalších zajímavostí, jako např. když TV NOE chtě-
la přenášet návštěvu Svatého Otce Benedikta XVI. 
v ČR, nebylo jí to ČT umožněno a navíc, pokud 
chtěla pro své diváky přenášet program návštěvy, 
musela za příjem zaplatit, zatímco ostatní TV přejí-

maly signál zdarma. Takže i tak malá televize NOE 
je pro ČT konkurencí! TV NOE též usiluje o poříze-
ní nového přenosového vozu pro kvalitní přenosy 
(mší svatých, koncertů, hudebních festivalů, 
apod.) , ale částka na pořízení je příliš vysoká a 
dary sponzorů a drobných dárců pomáhají spíše 
udržovat provoz. 
S tím souvisí i skutečnost, že TV NOE zcela zá-
sadně odmítá a nevysílá reklamy, i když se často 
potýká s nedostatkem finančních prostředků. Při-
tom mzdy zaměstnanců, z nichž mnozí vykonávají 
kumulované funkce, nejsou vysoké. Docela kurióz-
ní je, že se zaměstnanci dobrovolně zřekli určité 
částky ze svých platů, aby zaplatili mzdu svého 
kuchaře. Vypovídá to o velké solidaritě mezi spolu-
pracovníky a o přátelských a upřímných vztazích, 
které jsou pro ně důležitější, než vysoké honoráře. 
P. Leoš Ryška nás také pozval na návštěvu TV 
NOE v Ostravě s tím, že bychom měli společnou 
nedělní mši svatou (přenášenou živě) a pak by ná-
sledovala návštěva celého studia a seznámí 
s provozem i jeho zázemím. Konkrétní termíny na-
ší možné návštěvy jsou tyto: 3. dubna, 10. dubna. 
Na závěr besedy poděkoval P. Leoši Ryškovi  za 
jeho návštěvu a informace o TV NOE jeden 
z přítomných a předal mu perníkové srdce jako 
malý dárek z Pardubic. 
Setkání skončilo ve 12:00 hod. a tak jsme se spo-
lečně s P. Leošem Ryškou pomodlili Anděl Páně a 
obdrželi od něj závěrečné požehnání. 
NOE je hebrejské slovo a znamená m.j, „pohoda“, 
a tak si lze přát, aby TV NOE stále přinášela poho-
du a pokoj do našich domovů. A protože křesťan-
skou televizi potřebujeme, musíme ji podporovat 
jak modlitbami, tak finančními prostředky.     

SPOLEČNÁ MODLITBA NEŠPOR 
– PŘIZVÁNÍ K MODLITBĚ 

Doba konání:  neděle po večerní mši svaté u 
sv. Bartoloměje 

Termín zahájení: 1. neděle adventní 
Zodpovědnost:  Pavel Zbroj, Karel Holubec,  

Ilona Fricová 
Zajištění textů: 
Zájemci o tuto modlitbu si mohou donést vlastní 
breviář (Denní modlitba církve vydaná podle Čes-
ké liturgické komise). 
Zajistíme texty z internetu pro ty, kdo nemají vlast-
ní breviář. 
Zajistíme kartičky s nápovědou stran v laickém 
breviáři. 

Ilona Fricová 

Kostel sv. Jana Křtitele 
 
22.11.2010 - Petr Stejskal 
 
18:00 Biblické východisko v pohledu na  

Církev, následně mše svatá 
 

——- 
 
06.12.2010 – biskup Václav Malý 
 
17:00 Zkušenosti a poznatky z cesty do Iráku 
18:00 Mše svatá 

PONDĚLNÍ VEČERY  
– UPŘESNĚNÍ 
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SETKÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ V PARDUBICÍCH 

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE V MADRIDU (16.-21.8.2011) 
SOUČÁSTÍ JSOU I „DNY V DIECÉZÍCH“ 11.-15. 8. 2011 

 
PRO KOHO: Pro mladé od 16 let. 
 
ODJEZD:  na „Dny v diecézích“ autobusem 8. 8.,  
 pouze na program v Madridu autobusem 13. 8. 
 
NÁVRAT:  pro všechny 23. 8. 
 
PŘIHLÁSIT SE:  
 do 30. 4. (http://www.ado.cz/madrid-eprihlaska/) 
 
CENA:  cca 9400 Kč (+ 30 € za „Dny v diecézích“) 
 
SLEVA:  kdo získá 5 nových předplatitelů diecézního  
 časopisu IKD, získá slevu 1000 Kč (platí do 31. 1.) 
 
DALŠÍ INFO: http://www.diecezehk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/aktuality 
 http://madrid2011.signaly.cz/,  
 popř. u kaplana pro mládež P. Míly Brhela (728 147 722, brhelmil@centrum.cz) 
 
PROČ JET? 
Máme přímo pozvání od Svatého otce, který při návštěvě ve Staré Boleslavi pozval mladé 
z ČR na toto setkání do Madridu. Světové dny mládeže také bývají velkým povzbuzením, jen 
pro dokreslení uvádím několik čísel z ankety, která proběhla po minulém setkání v Sydney: 
ó 7 z 10 účastníků říkalo, že to byla jedna z nejkrásnějších událostí života 
ó 1 ze 3 prohlásil, že už se nestydí mluvit veřejně o své víře 
ó víc jak polovina změnila své chování vůči svým bližním 
ó všichni chtěli dát své dary do služeb církve 

 
Jestli tedy chcete oživit svou víru, nechat se proměnit Duchem svatým...,  

máte jedinečnou příležitost :-) 

M L ÁD E Ž 

Slavnostní zahájení nového akademického roku v 
Pardubicích proběhlo ve středu 6.října v kostele 
sv. Bartoloměje poprvé v novém čase v 19:30. Při-
bližně 30 studentů prosilo o dary Ducha sv. pro 
studenty i vyučující. Poté jsme se přesunuli na faru 
(v nepatrně ztenčeném počtu), kde proběhlo něko-
lik seznamovacích her a debata nad budoucím 
směřování vysokoškolského katolického společen-
ství v našem městě. Rovněž následující středy mě-
ly dobrý ohlas, jak u studentů, tak i u zúčastněných 
duchovních (P. David Bouma, pan biskup Kajnek). 
3. listopadu proběhla prezentace z mé pouti do 
Izraele doprovázená fotografiemi. Zdá se, že se 
rodí dobrý základ - na setkání na faru přijde kolem 
20 studentů. 

Aktivity nejbližšího období: 
10.11. Petr Polehla (pedagog UHK), Jezuité a je-

jich literární tvorba (od exercicií k divadlu) 
17.11. Pizza party 
24.11. P. Pavel Jäger, „Ano, excelence“ (vážné i 

nevážné povídání o oslovování a titulech v 
církvi) 

 
Začátek je mší svatou v kostele sv.Bartoloměje 
(19:30), pak setkání na faře (cca od 20 hod.), 
ukončení přibližně ve 21:30, třetí třetina možná a 
doporučená ... 
 

P. Radek Martinek 

http://www.ado.cz/madrid-eprihlaska/
http://www.diecezehk.cz/pastorace/diecezni-centrum-pro-mladez/aktuality
http://madrid2011.signaly.cz/
mailto:brhelmil@centrum.cz)
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4. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ  
PLZEŇ, SOBOTA 2. 10. 2010 

C H A R I TA -  M I S I E  

DĚTI OSLAVILY 10 LET OD ZNOVUOBNOVENÍ 
MISIJNÍHO DÍLA DĚTÍ V ČESKU 

 
V sobotu, dne 2. října 2010 se sešlo v Plzni 
přes pět stovek účastníků na již čtvrtém celo-
státním Misijním kongrese dětí. Bohatý pro-
gram, do jehož přípravy se zapojilo na 200 
dobrovolníků, probíhal od 9.00 do 17.30. Na 
návštěvníky Kongresu čekalo: dobrodružné 
poznávání světadílů – misijní olympiáda, mše 
svatá, soutěže, tvůrčí dílny, Misijní jarmark, 
výstavy z dalekých krajů, Misijní koláč, setkání 
se zajímavými hosty, pestrá nabídka materiá-
lů, misijní novinky, psaní dopisu Sv. otci, pro-
jekty pro chudé děti a další. Pořadatelé připra-
vili celkem 60 různých misijních aktivit. 
V programu si přišli na své děti i dospělí. Začí-
nalo se v katedrále sv. Bartoloměje. Na Misij-
ním kongrese dětí zazněla také autentická 
hudba z Estonska od skupiny Triskele a na 
své si přišli i milovníci africké hudby, protože 
pozvání přijala též skupina Hakuna Matata, 
jejíž kořeny sahají do Keni. Celého programu 
se účastnil plzeňský biskup František Radkov-
ský, který nejprve jako hlavní celebrant vedl 
úvodní bohoslužbu, a na závěr rozeslal pří-
tomné jako misionáře do celého světa. Roze-
slání doprovodil zpěvem a hrou na kytaru. 
Apoštolský nuncius Diego Causero, protože se 
nemohl osobně Kongresu zúčastnit, poslal pří-
tomným své poselství, ve kterém dětem vyřídil 
osobní pozdravy od papeže Benedikta, které-
mu děti napsaly ze setkání v Plzni dopis. Na 
Kongres přijel též národní ředitel Papežských 
misijních děl (PMD) P. Jiří Šlégr a diecézní ře-
ditelé PMD za plzeňskou, královéhradeckou, 
litoměřickou a českobudějovickou diecézi.  

Misijnímu kongresu dětí předcházela již od 
ledna letošního roku příprava, do které se za-
pojily hlavně děti z Misijních klubek, kterých je 
v České republice již přes 150. Hlavní myšlen-
kou přípravy bylo poznávání svatých misioná-
řů. Radostnou událostí Kongresu bylo založe-
ní tří nových Misijních klubek, kdy 15 ma-
lých misionářů skládalo do rukou plzeňského 
biskupa svůj misijní slib. Setkání v Plzni mělo 
biblické motto: „Budete mi svědky až na ko-
nec země.“ (srov. Sk 1,8). I když byla pro 
mnohé poutníky Plzeň velmi daleko, přesto na 
Kongres dorazili zástupci ze všech našich 
diecézí. Misijní kongresy dětí, jejichž tradice 
začala ve Špindlerově Mlýně v roce 2001, se 
pořádají každé 3 roky. Všichni, kdo na Kon-
gres přijeli, mohli také v rámci již zmíněných 
tradičních akcí PMD: Misijní koláč a Misijní jar-
mark finančně přispět na pomoc chudým a ne-
mocným dětem v zambijské nemocnici. 
K dispozici byly totiž nejrůznější dárky, výrob-
ky, buchty a koláče, které kolemjdoucí inspiro-
valy k finančním darům. Na přípravě Misijního 
koláče a Misijního jarmarku se podílely děti, 
maminky a babičky. Výtěžek putuje do Nemoc-
nice v Zambii, do oblasti, kde převládá bída, je 
zde mnoho dětí sirotků s AIDS a velký výskyt 
podvýživy. Děti zde obvykle nemají možnost 
jíst více jak jednou denně.  
 
Více informací: Papežská misijní díla, Špindle-
rův Mlýn 33, 543 51, tel/fax: 499 433 058, 604 
838 882, číslo účtu: 72540444/2700, in-
fo@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz. 

Marcela Kotyková 

Misijní neděle 2010 
Pardubice  21570,- Kč 

Vincentinky - dar   5000,- Kč 

Mikulovice  740,- Kč 

Třebosice  730,- Kč 

CELKEM  28.040,- Kč 

Misijní jarmark 2010 
kostel sv. Bartoloměje  4200,- Kč 

kostel sv. Jana Křtitele  360,- Kč 

kostel sv. Václava  3500,- Kč 

klášterní kostel  4350,- Kč 

CELKEM  12.410,- Kč 

MISIJNÍ NEDĚLE V ČÍSLECH 

mailto:fo@misijnidila.cz
http://www.misijnidila.cz
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PODĚKOVÁNÍ ZA MISIE! 

C H A R I TA -  M I S I E  

V neděli 17.10.2010 proběhla sbírka 
na Papežské misijní dílo šíření víry. V naši far-
nosti Pardubice bylo vybráno celkem 28.040,- Kč, 
z toho dar od společenství Vincentinek 5 000 Kč.  

Letos pomáhá Česká republika přes Papežské 
misijní dílo šíření víry těmto zemím:  

v Africe: Malawi, Zambie, Uganda 
v Americe: Guyana a Surinam 
v Asii: Bangladéš a Srí Lanka 
v Austrálii a Oceánii: Papua-Nová Guinea 
Celkem stavíme a opravujeme 26 kostelů, kaplí, 

far, řeholních domů, center, domovů pro staré a 
nemocné, knihoven, archivů a památek. 

Celkem sponzorujeme nákup 3 vozidel a podpo-
rujeme 9 diecézí (celkem jde o 51) 

Kromě sbírky na Dílo šíření víry proběhl i Misijní 
jarmark, kde se 
prodávaly výrob-
ky, které vyrobily 
děti a rodiče, mi-
sijní kalendáře, 
Duhy, atd. Peníze 
z jarmarku jsou 
určeny Papežské-
mu misijnímu 
dílu dětí.  

Moc děkuji 
všem, kteří přispě-
li k důstojné osla-
vě Misijní neděle: 
maminkám, které 
z o r g a n i z o v a l y 
krásný obětní prů-
vod, dětem a rodi-
čům, kteří vyráběli 
věci na misijní jarmark na faře i doma (medové 
svíčky, obrázky, záložky, skleničky, sluníčka, přá-
níčka… bylo úžasné vidět jak jsou lidé tvořiví), těm, 
kteří pomáhali při prodeji – paní Šinkorové a rodině 
Nejezchlebových a všem, kteří finančně přispěli. 

Děkuji všem za vaší velkou štědrost a pomoc s 
níž dokážete myslet na druhé a jejich problémy.  

 
SOUHRN PMDD 

Celkový počet projektů: 68 
• v Africe: Malawi, Uganda a Zambie (32) 
• v Americe: Guyana, Jamaika a Surinam (9) 
• v Asii: Bangladéš, Indie a Srí Lanka (15) 
• v Austrálii a Oceánii: Papua-Nová Guinea (12) 

Celkem podporujeme 31 diecézí. 
Celkem se z ČR dostává podpora pro více než 254 
250 chudých dětí v misiích. V rámci této pomoci je 
zahrnuto: 

• 86 000 sirotků 

• lékařská péče pro 112 000 dětí 
• vzdělání pro více než 223 000 dětí 
• jídlo, oblečení a ubytování pro více než 

114 000 dětí 
• školní uniformy pro 43 000 dětí 
• vlněné deky pro více než 41 000 dětí 
  
MISIJNÍ MOST MODLITBY 
V předvečer Misijní neděle proběhl Misijní most 

modlitby v kostele sv. Bartoloměje. Děkuji všem, 
který  přišli, abychom vytvořili společenství a modli-
li se za chudé a trpící lidi, za misie a za šíření ra-
dosti evangelia. Děkuji Zdeňkovi Nejezchlebovi za 
hudební doprovod na Misijním modlitebním mostu 
a P. Mílovi Brhelovi za společenství při něm. 

V neděli proběhl Misijní modlitební most pro dě-
ti. Tenhle rok byl 
obzvláště moc 
hezký, protože při-
jela mezi nás 
diecézní ředitelka 
PMD - Mgr. Bro-
nislava Halbrštáto-
vá, pro děti přines-
la radost, spoustu 
hezkých písniček a 
dokonce jsme si 
mohli prohlédnout i 
Šamana. Děti spo-
lečně postavily 
MOST. Setkání se 
místo hodiny pro-
dloužilo téměř o 1 
hodinu.  

Na Misijním mostu pro děti byly přítomné i děti z 
nového misijního klubka, jejich vedoucí Martina 
Plačková přinesla pro všechny zúčastněné děti 
výborný zákusek. To byla pro ně taková sladká 
tečka. 

Děkuji rodičům, že si  našli čas a přišli společně 
se svými dětmi, dětem, že dokázaly myslet a po-
máhat jíním dětem. 

Pak jsme se ještě setkali s Bronislavou Hal-
brštátovou ve farním sálu, kde se uskutečnilo ne-
formální setkání a popovídáni. 

Všechny misijní aktivity provázeli naši kněží 
otec Antonín Forbelský, Míla Brhel a Radek Marti-
nek, jim patří velké dík a rodině Nejezchlebových 
která organizovala misijní tvoření a je taková pravá 
ruka celých misií. 

Děkuji Martině Plačkové, Heleně Michkové a 
ochotným ženám za dušičkové věnce, výtěžek za 
ně je určen také na misie. 

Zuzana Petrášová 
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VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

C H A R I TA -  M I S I E  

Tento do nedávna nezvyklý pojem, 
„Veletrh sociálních služeb“, jistě u 
mnohých z nás budí určité rozpaky. 
Návštěvníci této akce, která proběhla 
13. října v Kulturním domě v pardubic-
ké Hronovické ulici od 10 do 17 hod., 
však byli většinou mile překvapeni. I 
když by atmosféra v celém domě 
mohla připomínat akce typů trh, jar-
mark nebo  burza,  jednotliví poskyto-
vatelé sociálních služeb zde většinou 
nepředváděli hmotné produkty, ale 
vše, čím se zabývají, a co mohou na-
bídnout jako pomoc občanům na Par-
dubicku. I forma prezentace byla vel-
mi podobná zmiňovaným akcím. Stoly 
s reklamními materiály, nástěnkami a 
různými poutači, kde nechyběly ani 
ukázky zdravotních pomůcek včetně předvádění 
jejich použití, jistě zaujaly návštěvníky tohoto ne-
zvyklého veletrhu. Ti si mohli také vyzkoušet např. 
jízdu na invalidním vozíku, i to, jak se vylepší sluch 
při použití speciálních sluchadel nebo si vyzkoušet 
různá provedení speciálních optických pomůcek 
s velkým zvětšením a osvětlením, dále televizní 
kamerové lupy, knihy a časopisy ve zvětšeném 
písmu a různé konstrukce bílých holí. Návštěvníci 
veletrhu si mohli rovněž odnést množství různých 
informačních materiálů a vzorků, např. katalogy 
kompenzačních pomůcek, tiskoviny informující o 
možnostech pomoci v různých tíživých situacích, 
vzorky šumivých čistících tablet na zubní náhrady 
a podobně. Ale také i zážitky z různých představe-
ní a ukázek, které poskytovatelé pro návštěvníky 
veletrhu připravili. Celkově zde vystavovalo 37 or-
ganizací. Vedle již zavedených a známých posky-
tovatelů sociálních služeb, jako je např. SKP CEN-

TRUM, Oblastní charita Pardubice, CENTRUM 
DON BOSCO, Kamilka, Sociální služby města Par-
dubic, AMALTHEA, TYFLOSERVIS, APOLENKA, 
O.s. POMOCNÍK v akci, zde byli i poskytovatelé, 
kteří v Pardubicích nově působí, jako je např. nově 
otevřená školka Děvčátka Momo, která měla ještě 
v té době volnou kapacitu. 

Samotní poskytovatelé sociálních služeb, kteří 
se účastnili veletrhu, si určitě také odnesli mnoho 
nových, užitečných informací, které nyní mohou 
předávat svým klientům, což ostatně patří k jejich 
povinnostem. Poskytování základního sociálního 
poradenství je zdarma. K tomu se hlásí i Občanské 
sdružení POMOCNÍK v akci, které rádo poskytne 
informace přispívající k řešením nepříznivé sociální 
situace těm, kteří si o ně požádají.  

 
Bc. Karel Tajovský,  

e-mail: pomocvakci@seznam.cz  

Oblastní charita Pardubice 
pořádala ve dnech 12. – 
15.10. 2010 v budově No-
vého Adalbertina v Hradci 
Králové mezinárodní sym-
pozium  s názvem Formy 

bydlení a nabídka péče pro lidi ve stáří. Sympo-
zia se zúčastnili zástupci Diecézní charity Hradec 
Králové, Oblastní charity Pardubice, diecézních 
charit z Německa, Rakouska a Nizozemí. Pozvání 
přijal i hlavní zástupce Charity při EU v Bruselu 
pan Michael Müller.  
 
Téma sympozia vycházelo ze současné situace 
v oblasti péče o staré a nemocné lidi.  

K problémům, které bude muset evropská společ-
nost při péči o staré lidi v nejbližších letech řešit, 
patří jednak její zajištění pro stále rostoucí počet 
lidí, přičemž je nutné hledat cesty k získání odbor-
ného personálu. Charita, jako jeden z největších 
poskytovatelů sociálních služeb, se snaží pružně 
reagovat na důsledky demografického vývoje 
v Evropě a hledat nové cesty, jak zajistit dostateč-
nou péči a důstojné životní podmínky starým a ne-
mocným lidem. 

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM K PROJEKTU AMA 
 

AMA
A

M A
ngebote und Wohnformen 

für pflegebedürftige enschen im lter

mailto:pomocvakci@seznam.cz
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M O D LI T B Y M ATE K 

Motto setkání : „ Stvoř mi čisté srdce Pane a ob-
nov ve mně ducha vytrvalosti“  Žalm 51,12 

 
V sobotu 23.10. jsme se 
vydaly do Brna na se-
tkání, které je každý rok 
na podzim. Letos nás 
bylo 12 maminek, star-
ších i mladších, a opět 
s P. Antonínem, který 
nás bezpečně dovezl 
vícemístným autem za-
půjčeným OCH. Toto 

auto nám již nestačilo a tak, přestože dvě maminky 
jely vlakem, se muselo přidat auto druhé. V Horním 
Jelení jsme přibrali ještě 3 místní maminky. 
Do auly Biskupského gymnázia jsme přišly dosta-
tečně včas, tak jsme si mohly vybrat místa 
v předních řadách. Setkání začalo modlitbami, kte-
ré se modlíme na každém našem setkání ve sku-
pinkách. Jednotlivé modlitby byly proloženy písně-
mi a úryvky z Písma. V závěru modliteb nám byl po 
letech hledání představen nový duchovní otec MM 
v ČR – P. Šebestián Pavel Smrčina, františkán 
z Moravské Třebové, který následně sloužil mši 
svatou spolu s našim otcem Antonínem, P. Filipem 
Janákem (přijel s maminkami ze své farnosti) a 
třemi dalšími kněžími. 
Po obědě byla příležitost k svátosti smíření, 
ke chvíli tichosti v kapli a hlavně na setkání ve sku-
pinách pro sdílení svědectví působení Boha 
v našich životech. Některé maminky prožily a pro-
žívají mnoho těžkostí a bolestí – ztrátu dítěte, od-
chod partnera, těžkou nemoc. Všemi svědectvími 
se ale neslo jedno společné - bez Boží pomoci by-
chom to nezvládly, jak mnohem tíže musí být těm, 

kteří Boha neznají. 
Poté již všichni přivítali otce biskupa Pavla Po-
sáda, který měl přednášku na téma motta setkání. 
Pár myšlenek z této přednášky : 
 
ó srdce je duchovní střed bytosti 
ó moudré srdce rozeznává dobré a zlé, srdce je 

sídlo rozhodování a vůle 
ó Bůh stvořil člověka, člověk je ikona Boha 
ó Bůh chce,abychom byli podobni jemu 
ó Boha nikdy nikdo neviděl, ale uzří ho ten, kdo 

má čisté srdce 
ó malá nečistota v srdci způsobí, že si člověk zvy-

ká a snese pak i větší špínu 
ó důležité věci nevidíme očima, ale srdcem a 

správně je vidíme jen čistým srdcem 
ó naše srdce zná jen Bůh, ani my úplně ne 
ó Ježíšovo srdce je mistrovské dílo stvořené Du-

chem svatým, nevyčer-
patelným pramenem 
věčného života a sva-
tosti, je zárukou naděje 
každého člověka, vyvě-
rají z něj hojné milosti, 
ukazuje jedinou cestu 
jak vyjít z vlivů zla, 
jsme povoláni, aby-
chom byli s tímto srd-
cem v souzvuku 

 
Následovalo společné agapé, které se neslo 
v radostném duchu, protože Hnutí MM právě v této 
době slaví 15 let svého vzniku. Za tu dobu se bez 
sebemenší reklamy rozšířily MM do více než 90 
zemí celého světa, na všech kontinentech. 
Celé sobotní setkání uzavíraly modlitby za vnitřní 

uzdravení při adoraci před 
vystavenou Nejsvětější 
svátostí . 
Vracely jsme se domů po 
krásně prožitém povzbudi-
vém dni v ovzduší modlit-
by. A nejen to, bylo tam 
velmi milé, přátelské a lás-
kyplné společenství, které 
vytvořily maminky z celé 
naší země. Bohu díky! 
Děkujeme otci Antonínovi, 
který s námi jel na toto se-
tkání již po čtvrté a rád ☺. 

 
Pavla P. 

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE HNUTÍ MODLITEB MATEK (MM) 
V BRNĚ  
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M O D LI T B Y M ATE K 

O toto celé modlitební triduum se podělily tři 
skupinky MM. Dvě jsou maminky s malými i větší-
mi dětmi, třetí skupinka jsou babičky. 

Snažily jsme se připravit dobře, proto jsme se 
sešly již dříve a témata tří dní jsme si rozdělily. 
Mladé maminky dostaly na starost první dva dny, 
babičky ten třetí. 

Během tridua se spojujeme se všemi matkami 
(dnes už i otci) na celém světě. Po tři dny tak pro-
bíhají modlitby a prosby ve dne i v noci. Máme lito-
vat svých špatných skutků, dělat pokání za hříchy 
naše i světa a konečně i Bohu děkovat a chválit 
ho, že zastavuje zlo, které na nás a hlavně na děti 
působí. 

Každá skupinka se dobře připravila a výsledek 
se dostavil. Nechyběl ani krásně, květinami a svět-
ly svíček vyzdobený prostor před oltářem. Upro-
střed stál kříž a před ním košíček – symbol rukou 
Pána Ježíše. 

V pátek, první den tridua, jsme začaly prosbami 
a vzýváním Ducha svatého, aby nás dobře vedl. 
Téma večera modlitby bylo pokání za vlastní hří-
chy. Prolínaly se úvahy, žalmy, zpěv i chvíle ticha. 

V sobotu, druhý den modliteb pokání za hříchy 
světa také začínáme s prosbami k Duchu svatému. 
Opět proběhly střídavě duchovní myšlenky, čtení, 
zpěv a chvíle ticha k vlastnímu soustředění a 

k Bohu. Tento druhý den byl zakončen Korunkou 
Božího milosrdenství. 

Třetí den byl věnován modlitbám, chválám a 
díkůvzdání za požehnání a veškerá dobra. Pobož-
nost se vedla při výstavu Nejsvětější  svátosti oltář-
ní. Promluvu věnovanou těmto dnům měl P.Radek 
Martinek, který nám též udělil požehnání. Do při-
praveného košíčku jsme každá z nás vkládaly jmé-
na našich dětí. Tuto možnost měli všichni, kdo se 
modliteb zúčastnili. 

Triduum bylo i pozváním a ukázkou ostatním, 
jak se můžeme my maminky a babičky k Bohu utí-
kat, prosit a děkovat. Děláme to po celý rok a bere-
me to za svou povinnost k našim dětem a jejich 
budoucnosti. Přesto, že triduum bylo ohlášeno do-
předu, účast ostatních farníků byla malá. Je to ško-
da, k těmto třem dnům se může připojit každý a 
prosit. Tyto modlitby bývají vyslyšeny a změna na-
stane, pokud jsou myšleny vroucně a neustále. 

Maminky a babičky neváhejte, přijďte mezi nás. 
Vždyť „ Láska matek proměňuje svět a sjednoceny 
v modlitbách ochráníme naše děti“. 

Svěřme Bohu naše problémy a On se postará! 
 

Za pardubické maminky a babičky napsala 
Celestina Klimešová 

MODLITEBNÍ TRIDUUM MODLITEB MATEK (MM) V PARDUBICÍCH 
24. – 26.9. 2010 V KOSTELE SV.BARTOLOMĚJE 

SBÍRKA NA POTŘEBY DIECÉZE 
 – PODĚKOVÁNÍ 

 
Milí spolubratři, 
srdečně Vám děkuji za vysvětlení a 
doporučení sbírky na potřeby diecéze 
věřícím. Celkem se od 23. května 
2010 vybralo 673 400 Kč, to je nárůst 
o 75 000 Kč oproti roku 2009, kdy 

výtěžek sbírky činil 598 908 Kč. 
Naléhavě Vás prosím, abyste jménem vedení 

diecéze všem šlechetným dárcům při nedělních 
bohoslužbách poděkovali a zdůraznili, že tento vel-
ký rozdíl zde na biskupství s vděčností vnímáme 
jako znamení rostoucí důvěry v průhlednost a zod-
povědnost našeho hospodaření se svěřenými pro-
středky. 

 
Mons. Tomáš Holub,  

pověřený výkonnou mocí administrátora diecéze 

ČESKÁ TELEVIZE PODPOŘÍ CHARITU 
ADVENTNÍM KONCERTEM 

 

Česká televize se rozhodla, v rámci již 
tradičních adventních koncertů, pod-
pořit charitní projekt domácí hospi-
cové péče (DHP).  Této problematice 
bude věnován hned 1. adventní kon-

cert, který bude ČT1 vysílat v neděli 28. listopa-
du z chrámu sv. Mikuláše v Praze. Oblastní cha-
rita Pardubice rozvíjí tuto péči 18 let a dnes ji po-
skytuje již v celém Pardubickém kraji! Přijměte tedy 
naše srdečné pozvání na tento koncert, kterého se 
můžete zúčastnit prostřednictvím ČT přímo u Vás 
doma, a podpořte spolu s účinkujícími i všemi lidmi 
dobré vůle projekt DHP, který umožňuje nevyléči-
telně nemocným zemřít doma a strávit poslední 
chvíle života mezi svými blízkými. 

H. Vostrovská 

RŮZ N É 
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ZPRÁVA Z I. ROČNÍKU FOTBALOVÉHO TURNAJE  
OPEN PIKSLA CUP 2010 

RŮZ N É 

V sobotu 9.10. 2010 proběhl na travnatém hřišti 
při Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích 
na Dukle první ročník farního fotbalového turnaje 
Open Piksla Cup 2010. Tohoto turnaje se zúčastni-
lo 6 fotbalových týmů a do hry zasáhlo 27 hráčů a 
jedna hráčka. 

Farní týmy byly nejenom z Pardubic, ale 
také z Poličky, dorazil i výběr z Havlíčko-
va Brodu. 

Turnaj sloužil jako završení nároč-
né celoroční přípravy a prověření 
hráčské základny ve farnosti. 

Realizační tým tohoto turnaje při-
pravil pro účastníky a jejich doprovod 
kompletní servis od zprostředkování 
sportoviště, zajištění stravy a pitného 
režimu až po hodnotné ceny. Nedílnou 
součástí této akce byla spolupráce organizací za-
bezpečujících plynulý chod tohoto turnaje, jmeno-
vitě zdravotnické služby Pardubice, včetně osádky 
sanitního vozu. O občerstvení se starali pánové 
Martin Pražan a Pepa Dospěl, nápoje a ceny pro 
vítěze nám dodala firma www.pivniklenotnice.cz. 
Upomínkové předměty pro tento turnaj vyrobila 
firma www.kipos.cz. Komise rozhodčích ČMFS 
nám pro náš turnaj pro objektivní posuzování no-

minovala velmi  zkušeného rozhodčího. Technický 
servis a zázemí poskytl P. Jaroslav Trávníček, kte-
rý byl v době turnaje v areálu střediska a byl všem 
účastníkům výborným hostitelem. Přítomen byl i 
známý fotbalový metodik pan Zdeněk Deml. Dále 
spousta nejmenovaných pracovníků, kteří se podí-

leli na plynulém chodu turnaje. Všem těmto 
nejmenovaným jednotlivcům bych chtěl 

vyjádřit poděkování a těším se na další 
spolupráci. 
Poděkování zároveň patří partnerům 
turnaje, soukromým společnostem, 
které se finančně podílely na této 

náročné akci, zejména Salesiánské-
mu středisku mládeže, Mirku Váňovi, 

společenství PIKSLA, farnosti Pardubi-
ce a jejím zástupcům. Bez jejich pomoci 

by nebylo možné turnaj zorganizovat. 
Máme zájem rozšířit následující ročník o další 

účastníky. V této době, kdy začínáme připravovat 
příští ročník, se nám již přihlásil další tým. Vypadá 
tedy nadějně, že se počet družstev rozšíří na osm. 

Pevně věřím, že nás i do dalších ročníků všichni 
donátoři podpoří a že se z PIKSLA CUPu stane 
tradice. 

Luboš Sedlák 

Naše farní fotbalové družstvo FC KLÁŠTER se 
pod vedením kapitána Libora Wawrzacze a vedou-
cího lavičky P. Antonína Forbelského zúčastnilo 1. 
ročníku turnaje OPEN PIKSLA CUP v malé kopa-
né v Pardubicích .  

Konkurence byla vysoká a případné zaváhání 
našeho týmu vždy dlouho těší srdce hráčů soupe-
řících mužstev. K radosti reprezentantů společen-
ství nedělních dětských (a rodinných) „desítek“ a 
jistě i všech členů „klášterního“ společenství (o 
čem svědčí mnohé gratulace a projevy „zaslou-
ženého“ uznání) si náš tým nenechal vítězství ujít.  

Turnaj byl velmi vyrovnaný a hrací systém ošid-
ný, o čemž svědčí těsné výsledky všech zápasů, a 
to nejen ty našeho týmu (FC Klášter - AVL Šmou-
lové 1:0, FC Klášter - SKP Klenotnice 1:0 a ve fi-
nále FC Klášter - Dream Team 2:1), ale i skuteč-
nost, že mužstvo SKP Klenotnice H. Brod bylo ješ-
tě minutu před závěrečným hvizdem posledního 
utkání ve skupině postupujícím do finále, avšak 
dostalo překvapivý gól a nakonec skončilo na po-
sledním místě! 

Konečné pořadí 
1. FC Klášter Pardubice 
2. DreamTeam Pardubice 
3. 1.FC Piksla Pardubice 
4. Poličský Kolohnát Polička 
5. AVL Šmoulové Pardubice 
6. SKP Klenotnice Havlíčkův Brod 
 
Individuální ocenění 
Jiří Vrba (DreamTeam) – cena pro nejužitečnější-
ho hráče; 
Antonín Hustník (SKP Klenotnice) - cena pro 
nejstaršího hráče (57 let, hrál všechna utkání a 
bez střídání!!!); 
P. Adrian Jaroslav Sedlák (Poličský kolohnát) - 
cena pro nejhbitějšího duchovního. 
 
S hlubokou úctou děkujeme všem účastníkům za 
výkony a odvahu a realizačnímu tým turnaje pod 
vedením Luboše Sedláka z FC PIKSLA 
za perfektní organizaci, hodnotné ceny a nádherné 
poháry. 

ZASLOUŽENÉ VÍTĚZSTVÍ FC KLÁŠTER NA FOTBALOVÉM TURNAJI 
OPEN PIKSLA CUP 2010 V PARDUBICÍCH 

http://www.pivniklenotnice.cz
http://www.kipos.cz
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RŮZ N É 

 
ZÁPASY O CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ 

 
O 5. místo 

AVL Šmoulové  x  SKP Klenotnice  4 : 0 
 

 
O 3. místo 

1.FC Piksla  x  Poličský Kolohnát  2 : 1 
 

 
O 1. místo 

DreamTeam  x  FC Klášter   1 : 2 
 

1.FC Piksla 
Michal Deml 
Peter Turoci 
Pavel Sedlák 
Martin Vávra 
Petr Tomšů 

Miroslav Váňa 
Luboš Sedlák 

 

DreamTeam  
Bohouš Šlégr(nehrající kapitán) 

Zdeněk Sychra 
Martin Vrba 

Jiří Vrba  
Jiří Češík 

Přemysl Hrubý 
Matěj Hrubý 
Pepa Hrubý  
Jiří Bednář 

SKP Klenotnice Havl. Brod 
Martin Borský 
Vašek Polzer  

Tomáš Dvořák 
Antonín Hustník  

Jiří Sedlák 
Josef Baláž 

AVL Šmoulové 
Kateřina Urbancová  

Michal Marek 
Milan Prášek 

Zbyněk Bartoš 
Jan Sejkora 

František Traxler 
Tomáš Seiner 

Michal Morávek 

Poličský Kolohnát  
Josef Dalík 
David Sršeň 
Jiří Vlaspír 

Martin Baláš 
Pepa Baláš 
Josef Čuřík 

P. Adrian Jaroslav Sedlák   

FC Klášter 
P. Antonín Forbelský 
Zdeněk Nejezchleb 

Honza Zajíc 
Milan Železný 
Pepa Pejchal 
Honza Vitáček 
Tonda Fidler 

Libor Wawrzacz 
Lukáš Pavlík 

Václav Kouba. 

SOUPISKY JEDNOTLIVÝCH TÝMŮ 

OPEN PIKSLA CUP 2010 - STATISTIKY 

VÝSLEDKY 
Před turnajem proběhlo rozlosování do skupin. Hrálo se 2x10 minut, po poločase změna stran. 

Skupina A Skupina B 

 A1 A2 A3 body pořadí 

A1   
1.FC Piksla  x 1 : 1 0 : 0 2 2. 

A2   
SKP Klenotnice 1 : 1 x 1 : 2 1 3. 

A3   
DreamTeam 0 : 0 2 : 1 x 4 1. 

 B1 B2 B3 body pořadí 

B1 
AVL Šmoulové x 0 : 1 0 : 1 0 3. 

B2  
Poličský Kolohnát 1 : 0 x 0 : 1 3 2. 

B3  
FC Klášter 1 : 0 1 : 0 x 6 1. 
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D U C H OV N Í  H U D BA 

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.  
 Modlitba Večerních chval (od 28. 11.) Kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv. 
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 

Středa Cvičení rodičů s dětmi  
- kontakt: Míchová Marta (777 022 882) Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 

 Mše sv. v kapli v nemocnici vstupní budova 1. patro 15:00 hod. 
 Mše sv. s biblickou katechezí Salesiánské středisko 18:30 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara 16:00 - 17:30 

Duchovní hudba o Slavnosti Ježíše Krista Krále – 
při mši svaté v 9 hodin bude v kostele sv. Bartolo-
měje provedena Missa brevis F dur od 
Zdeňka Fibicha. Tento skladatel, ač sto-
jí po boku Bedřicha Smetany a Antoní-
na Dvořáka, bývá nazýván jediným čes-
kým romantikem. Jeho nejvýznamnější-
mi díly jsou především melodramy - 
Štědrý den, Vodník a zvláště cyklus 
Hippodamie na slova J. Vrchlického a 
dále opery (např. Šárka, Bouře, Pád 
Arkuna a Nevěsta messinská). 
Fibich byl osobností neobyčejně ušlech-
tilou, citově hlubokou a lze říci, že tyto rysy může-
me vystopovat i v hudbě Mše F dur. Hudební jazyk 
této skladby, ač poměrně prostý, nešetří působivý-

mi hudebními tématy a důsledně se přimyká ke 
zhudebňovanému textu mešního ordinaria. 

Mši nastudoval Chrámový sbor sv. Bar-
toloměje, na varhany bude hrát prof. 
Václav Uhlíř. 
 
Pro následující období budou studovány 
nové adventní a vánoční skladby mj. 
Missa pastoralis D dur od F. X. Brixiho. 
Chrámový sbor zkouší vždy v pondělí v 
19.15 hod. ve farním sále a uvítáme 
další zájemce o zvelebování chrámové-
ho zpěvu. 

 
Mgr. Jiří Kuchválek 

regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.4/ 2010 

UKÁZKA VÝUKY V NOE 
 

Vznikající  
NOE – křesťanská základní škola v Pardubicích 

zve všechny budoucí prvňáky a jejich rodiče 
na akci  

ŠKOLIČKA 
ve středu 17. listopadu 2010 od 9 do 11 hod  

v Arše, Lonkova 512 – Polabiny V. 
 

Pro budoucí prvňáky a jejich rodiče jsou připraveny ukázky výuky základních předmětů 
(čeština, matematika, angličtina s rodilou mluvčí).  

Mladší sourozenci předškoláků se mohou těšit na výtvarné, hudební a pohybové aktivity. 
V průběhu akce rádi zodpovíme rodičům otázky ohledně hodnot školy, metod práce, způ-

sobu hodnocení apod.  
Více na www.skola-noe.cz 

Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší 
Markéta Chmelová, ředitelka školy, 

společně s přípravným týmem projektu 

http://www.skola-noe.cz
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K A L E N D ÁŘ  

D A L Š Í  A K C E  
LISTOPAD 

Ne 14.11. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Ne 21.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   
Po 22.11. Celodiecézní kněžský den Hradec Králové 09:30 hod. 

  Pondělní večery - P. Stejskal kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Út 23.11. Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona naší 

diecéze  
Čt 25.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 27.11. Farní adventní den Salesiánské středisko 14:00 - 18:00 

  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Ne 28.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních věnců   
  Muzikantská Cecilka Salesiánské středisko 18:00 hod. 

St 01.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 02.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 03.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 04.12. Rorátní mše svatá klášterní kostel 07:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie klášterní kostel po ranní mši sv. 
Ne 05.12. 2. neděle adventní   
  Sbírka na Charitu   
Po 06.12. Pondělní večery - biskup V. Malý kostel sv. Jana 17:00 hod. 
St 08.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny  

prvotního hříchu  
  Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

  Mše svatá klášterní kostel 16:00 hod. 
Čt 09.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 10.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 11.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 
Ne 12.12. 3. neděle adventní   
St 15.12. Přijímání intencí - leden 2011 fara od 08:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 16.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 17.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 
So 18.12. Rorátní mše svatá (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 19.12. 4. neděle adventní   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

PROSINEC 

  

  

Pokračování z předcházející strany 

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,  
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz 

18.11. * P. Vladimír Slámečka 
18.12. Miloslav (M. Brhel) 

mailto:farpar@volny.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

