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razí přátelé. 
Tak se nám sešel rok 
s rokem a my se připravu-

jeme uctít příchod našeho Pána 
Ježíše Krista na naši zemi. Ale se-
šel se rok s rokem a my jsme zase 
o rok starší. O rok jsme se přiblížili 
k naplnění času, který nám náš 
dobrotivý Pán dopřál sdílet na tom-
to světě. Omlouvám se, že nezačí-
nám radostně. Pán Bůh ve své 
prozřetelnosti před týdnem odvo-
lal z našeho středu milého var-
haníka, kantora a 
sbormistra. On se 
svým sborem se-
psal, nacvičil a 
doprovázel naši 
b y z a n t s k o u 
liturgii. Sbor 
svým obleče-
ním a svým 
v ý b o r n ý m 
zpěvem byl 
odleskem an-
dělských sbo-
rů, které stojí 
u Beránka 
skládají mu 
poklonu a 
děkují mu 
za vykupitelské jeho dílo. Díky Be-
ránkovi můžeme obdržet postave-
ní být Božími dětmi a obdržet Boží 
království. 

Však za pár dnů si budeme při-
pomínat jeho nesmírnou lásku, že 
Boží Syn vstoupil na tuto naši 
zem, že se narodil podobně jako 
naše děti. A proč? Aby za nás – za 
naše hříchy a poklesky trpěl a 
vstal z mrtvých, aby zlomil moc 
smrti, abychom mohli obdržet věč-
ný život. On nepřišel ve slávě a 
moci. To by porušil dar, kterým 
nás Pán Bůh  vyzbrojil pro tento 

náš život: rozum a svobodnou vůli. 
On chce, abychom v něho věřili i 
když Ho nevidíme. Však říkal: Bla-
hoslavení, kteří neviděli a uvěřili. 
(Jan 20/29) 

On nám dal rozum k tomu, aby-
chom Ho poznávali z jeho díla, 
z toho, co stvořil, z krásy kolem 
nás. Vždyť – do jaké nádherné 
krásy se obléká příroda, když na-
padne sníh. Vzpomínám si, jak 

jako chlapci a děvčata jsme cho-
dívali rádi na „roráté“. Byly o 

hodinu dříve, než 
byly obvykle boho-

služby. Ale - i 
když jsme mu-
seli dříve vstá-
vat, nebylo to 
pro nás těžké. 
Těšili jsme se, 
jak sníh bude 
blýskat ne-
s č e t n ý m i 
hvězdičkami, 
jak nám pod 
nohama bude 
„křupat“ a jak 
rodiče nám 

svěří lucer-
ničku, aby-

chom nesešli se silnice, abychom 
jim svítili na cestu. Toto období 
jsme měli rádi, protože jsme mohli 
provádět zimní sporty: bruslit, lyžo-
vat nebo sáňkovat i bez lanovek.  

Období jara je něco úchvatné-
ho. Příroda voní a probouzí se ze 
zemního spánku. Potůčky začínají 
zurčet, když polevil mrazivý 
příkrov. Léto se svými žhavými 
slunečními paprsky láká k os-
věžení duše i těla v chladnějších 
vodách řek a rybníků. A podzim? 
Ten svými plody a hýřením barev 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 
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obveseluje naši duši.  
A tak z toho, čím jsme obda-

rováváni během roku, můžeme  
usuzovat na Stvořitele, na toho, 
který všechnu tuto krásu vytvořil, 
který celé přírodě dal zákonitosti, 
který ji dal příslušný řád.  

A pro koho tato krása přírody 
byla stvořena? No přece pro 
nás, pro lidi. Když nejsme nevší-
maví, nebo když nejsme zahle-
děni sami do sebe, nebo když se 
nehoníme za penězi, můžeme 
vnímat tuto velikou krásu, kterou 
nám ze své nesmírné lásky vě-
noval náš Pán Bůh. 

Abychom toto všechno mohli 
pochopit, obdrželi jsme rozum. 
Rozumem máme ze stvořených 
věcí poznávat Stvořitele. Dále 
jsme vyzbrojeni svobodnou vůlí. 
Tou máme svobodně se přiklonit 
k požadavku Stvořitele:  „Miluj 
Pána Boha svého z celého srdce 
svého, z celé mysli své, ze vší 
síly své a bližního jako sám se-
be.“  Obšírněji je to uvedeno 
v Desateru Božích přikázání.  

 (Pokus o přeložení desatera 
Božích přikázání do dnešního 
jazyka, myšlení a prostředí se 
najde na www.vira.cz/desatero-
prikazani) 

Náš Spasitel Pán Ježíš ze 
své nesmírné lásky přišel, aby 
nás  svým hořkým utrpením, 
svou smrtí a mrtvých vstáním 
otevřel cestu do věčného života, 
do věčné slávy, kde už nebude 
panovat smrt, kde už nás nebu-
dou trápit nemoci, těžkosti a 
strádání. Kde budeme mít pokoj, 
mír, radost a zažívat štěstí, po 
kterém naše duše touží. 

K nastávajícím svátkům vá-
nočním Vám přeji zažívat Boží 
lásku, mír a klid v duši, aby Vám 
dal Pán Bůh hojnost Božího po-
žehnání a to, co potřebujete pro 
svůj pro svůj život zde na zemi, 
aby Vaše duše došla do nebes-
kého cíle. To Vám budu vypro-
šovat o nynějších svátcích. 

 o. Antonín Sokol. 

(Pokračování ze stránky 1) 

Dne 27. 12. 2010 se v Salesiánském středisku 
mládeže uskutečnil pro celou farnost Farní 
adventní den. Na úvod nám salesiánský kněz 
P. Karel Doležel v prostorech kaple podrobně 
vysvětlil význam a smysl adventní doby. Pro 
děti byl pak v tělocvičně a v malé herně připra-
ven zajímavý program M. Metelkovou a M. 
Traxlerovou. Menší děti si pak napekly i per-
níčky. 

Dospělí si mohli udělat a ozdobit adventní věneček nebo vyrobit 
medovou svíčku z voskových plátů, u jejíž výrobě pomáhala rodina 
Nejezchlebových. Čas se dal využit na posezení a popovídaní v ka-
várně, kde byla spousta různých dobrot a šikovných žen, které zajiš-
ťovaly obsluhu. 

Na nástěnce byly připraveny informace o Adopci srdce. Naše far-
nost sponzoruje 2 sirotky: Aurée Dushimimana a Pacifique Bizima-
na. Kdo chtěl, mohl přispět na jejich podporu. Vysbíralo se 
7 445 Kč. Všem, kdo přispěli na sponzorovaní sirotků patří veliké 
díky. 

V 18 hod. v Salesiánské kapli následovalo požehnání adventních 
věnců, modlitba Nešpor a Vigilie modliteb za počatý život, vše bylo 
doprovázené zpěvem sboru pod vedením p. Šislera.  

Děkujeme naším kněžím a všem dobrovolníkům, kteří se do pří-
pravy a průběhu zapojili: rod. Pecnová, p. Moriová, p. Jiroutová, p. 
Kylarová, L. Wawrzacz, rod. Šislerová a sbor Chorus minor, p. 
Rejlek. 

Byla jsem ráda, když jsem si domu přivezla adventní věneček a 
položila ho na stůl. Vždyť druhý den právě začínal Advent a i v mém 
srdci mohl začít.  

Jan Křtitel nás v adventu vyzývá: “Připravte cestu Páně, urovnej-
te mu stezky!“ Co mám Pane narovnávat? Co je pokřivené? Vztah 
vůči Tobě, nebo něco dlužím svému partnerovi. Ukaž mi prosím Pa-
ne, co je potřeba. 

Zuzana Petrášová 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.vira.cz/desatero
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NÁVŠTĚVA Z AUGSBURKU 
Vážení a milí, 
letos nás opět na začátku listopadu navštívila 

malá skupinka přátel z Augsburské farnosti. 
V Čechách strávili 3 dny a měli možnost navštívit 
dřevěný kostelík ve Velinách a pardubickou výrob-
nu perníku. Ve středu 3. listopadu se uskutečnilo 
na faře oficiální setkání s farníky. Neslo se ve vel-
mi přátelském duchu a společnými silami se nám 
podařilo zajistit i příjemné pohoštění pro všechny 
příchozí. Již tradiční součástí bylo předání dárku, 
jejichž námět se samozřejmě vázal k nad-
cházejícímu adventu. Za naši farnost byl předán 
duchovní dar v podobě každodenní modlitby rů-
žence po dobu celého Adventu a jako hmotná při-
pomínka umělecká fotografie zobrazující adventní 
věnec se čtyřmi svícemi a malé dřevěné desátkové 

růžence. Od přátel z Augsburku naše farnost obdr-
žela sousoší Poslední večeře Páně. Bylo to moc 
hezké setkání. 

Propásli jste snad tentokrát jejich návštěvu? Ne-
zoufejte. Na březen příštího roku (pravděpodobný 
termín 18 - 20. 3. 2011) plánujeme návštěvu ně-
meckého Augsburku s bohatým programem, jeli-
kož tamní farář p. Mair bude slavit 70. výročí svého 
narození a zároveň bude naší farnosti předána již 
tradiční velikonoční svíce. Jedinečná možnost jak 
opravdu poznat naše přátele. 

Přihlásit se je možné na d.volfova@centrum.cz, 
SMS na tel: 775 142 363 

Na další setkání se těší  
Daniela Neduchalová (roz. Volfová) 

s ostatními. 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Je to již 5. měsíc, co nám do 

domu ve Dřenicích přišla velká 
voda. Po záplavě se ihned při-
hlásila spousta dobrovolníků, 
kteří nabídli svoji pomoc, která 
byla pro nás velice užitečná. Sa-
mi bychom to zvládli velmi těžko. 
Také nám otec Antonín Forbel-
ský nabídl náhradní bydlení na 
faře v Mikulovicích, za které jsme 
skutečně vděčni. 

Ve všech kostelech pardubic-
ké farnosti včetně Rosic, 
Ostřešan a kaple sv. Václava u 
SDB byla zorganizována finanční 
sbírka, při které se vybralo neu-
věřitelných 100 tisíc Kč. 
V současné době je dům stále 
ještě mokrý, ale věříme, že po 
vysušení a nezbytných opra-
vách, se tam vrátíme. 

Děkujeme Vám všem, kteří na 
nás pamatujete v modlitbách, i 
všem, kteří jste nás podpořili 
svým finančním či jiným da-
rem.Velice si vážíme Vaší pomo-
ci a je pro nás radostí žít v tomto 
společenství. Přejeme Vám po-
žehnaný zbytek adventu a ra-
dostné prožití narození Spasite-
le. 

Petr, Ivona,  
Jakub, Kateřina,  

Matěj, Kryštof Šislerovi 

mailto:d.volfova@centrum.cz
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MŠE SVATÁ V OSTRAVĚ A NÁVŠTĚVA STUDIA TV NOE  
Během návštěvy P. Leoše Ryška, SDB - ředitele 
TV NOE - jsme přijali pozvání k návštěvě studia TV 
NOE. V neděli 3. dubna (4. postní neděle – radost-
ná) se tedy po dohodě termínu vydáme do Ostra-
vy, kde budeme slavit mši svatou a následně si 
prohlédneme studio TV NOE.  
Zde je předběžně několik informací, které jsme 
z Ostravy obdrželi: 
 
Mše svatá je vysílána z kostela sv. Václava v Ost-
ravě v těsné blízkosti Ostravsko-opavského bis-
kupství na Kostelním náměstí.  
 
• Je třeba zajistit kromě účasti farníků ministranty 

a hudební doprovod. 
• Mše svatá začíná v přímém přenosu v 10:30 

hod., ale doporučujeme a prosíme být tady v TV 
NOE už v 9:30 hod. Hudebníci využijí tento me-
zičas na přípravu techniky a rozezpívání, lidé 
naopak mohou jít mezitím na WC, navštívit na-
še knihkupectví Portál, občerstvit se (káva, čaj, 
koláče), tak aby v 10:15 hod. už seděli v koste-
le, kde dostanou pokyny. 

• Po skončení mše svaté bude beseda s P. Leo-
šem Ryškou, SDB – ředitelem TV NOE, v po-
ledne modlitba /Anděl Páně/ se Svatým otcem, 
a poté prohlídka studií. Vše zabere přibližně ho-
dinu až 75 minut (podle počtu účastníků), takže 
nejpozději kolem 13:15 hod plánujeme závěr 
setkání. 

• Před cestou do Ostravy na mši vyberete dva 
lektory na čtení a někoho na přímluvy (věk ale-
spoň 16 let, výška min. 165 cm, dobrý přednes), 

a je třeba také promyslet, jestli v obětním průvo-
du budete chtít nést pouze chléb a víno, anebo 
také něco jiného (bochník chleba a hrozny, plo-
dy země, typické produkty regionu, kytici květin 
atd.). 

• Ministranti, pokud by to bylo jen trochu možné, 
ať si donesou vlastní oblečení; kněz pouze albu. 
Ornát růžový (je to 4. neděle postní) je zde. 

• Od začátku října 2007 jsme zavedli, že na za-
čátku a na konci každé bohoslužby živý hlas 
přivítá diváky a velice krátce představí farnost, 
příp. obec/město, aby měl divák představu, kte-
rá farnost bude sloužit. Můžete mi za tímto úče-
lem poslat pár faktů týkajících se kostela / kos-
telů v Pardubicích - komu je zasvěcený, kdy byl 
postaven, zdali je na něm něco výjimečného... 
anebo alespoň odkaz na webové stránky, kde 
se dají tyto informace dohledat. 

• Rovněž prosím o informaci, kolik bude u oltáře 
kněží anebo jestli bude i nějaký jáhen. 

Ačkoli to lidem připomeneme pak i přímo na místě, 
předem připomínám, že ze mše svaté pořídíme 
DVD záznam, který dostanou lidi sice ne hned, 
ale po zpracování, což potrvá několik dnů. Vý-
robní cena jednoho disku je 60 Kč. Počet těch, 
kdo budou mít o záznam zájem, by se zjišťoval 
až po návratu z Ostravy, a tuto záležitost doře-
šíme potom. . 

Bližší informace o způsobu dopravy a zjištění 
zájmu mezi farníky tuto cestu bude během měsíce 
ledna 2011. 

 
P. Antonín  

POZVÁNÍ NA PIKSLA PLES 
Vážené tanečnice, vážení tanečníci, 
obracím se na vás ohledně informací 
o distribuci lístků na 7. PIKSLA ples. 
Původně jsme chtěli rezervovat lístky 
loňským návštěvníkům. To aby se 

naplnilo: "Do konce života bude litovat ten, kdo si 
nechá ujít 6. Piksla ples." Bohužel se  ale z našeho 
archivu ztratila databáze lidí, kteří nám dali loni 
důvěru a lístky si zakoupili. Znamená to tedy, že 
lístky jdou do prodeje bez rezervací. Cena lísku je 
250 Kč.  

Prodej bude zahájen 27. 12. 2010. V loňském 
roce se nám v této funkci osvědčila paní ing. Dita 
Ludvíková.  

Obracejte se na ni prostřednictvím telefonu: 
603 430 559 nebo emailu: pikslaples@seznam.cz.  

Obsazenost stolů, další informace o programu 
letošního plesu či o historii našich plesů a mnoho 

dalšího najdete na našich nově zřízených webo-
vých stránkách: http://piksla.webnode.cz/. 

Luboš Sedlák, manažer plesu  

mailto:pikslaples@seznam.cz
http://piksla.webnode.cz/
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN  
V KANCELÁŘI NA ARCIDĚKANSTVÍ 

 
Od pondělí 20. do pátku 31. prosince budou 

upravené úřední hodiny: 
 

Pondělí - pátek (kromě čtvrtka)   
09:00 - 11:00 hod.,  
14:00 - 16:00 hod.  

 
Děkujeme za pochopení  

 

 uzávěrka vyjde téma 

1 21.1. 30.1. Hromnice 

2 25.2. 6.3. Popeleční středa 

3 8.4. 17.4. Květná neděle 

4 20.5. 29.5. Nanebevstoupení Páně 

5 17.6. 26.6. prázdniny 

6 19.8. 28.8. nový školní rok 

7 23.9. 2.10. říjnový 

8 11.11. 20.11. předadventní 

9 9.12. 18.12. vánoční 

ZPRAVODAJ FARNOSTI  
V ROCE 2011 

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

 
MARIA – TAJEMSTVÍ ŽENSTVÍ 

 
(pod vedením Marie prohloubit krásu a důstojnost svého ženství) 

 
Součástí tohoto setkání budou také 

BIBLICKÉ TANCE  
 

Termín:  Sobota 22. ledna 2011 
Místo:  Salesiánské středisko, Zborovské nám. 2018,  

 Pardubice  
 

Program setkání: 
10:00 přednáška 
11:30 animovaná modlitba s gesty 
12:30 oběd 
13:30 sdílení ve skupinkách 
14:15 biblické tance 
15:30 mše svatá  

 
Přednášku, modlitbu i biblické tance povedou 

sestry z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. 
www.blahoslavenstvi.cz 

 
Přihlásit se je třeba do 16. ledna 2011,  

na www.farnost-pardubice.cz, 731 598 842. 
 

Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150,- Kč, část programu  
je v tělocvičně, proto je třeba mít vhodnou obuv.  

INZERCE 
 

Výměna bytu 4+1 za menší 
 

O. s. POMOCNÍK v akci bylo 
požádáno o pomoc při řešení 

situace rodiny, která se dostala 
do dluhové pasti. Jedním 

z návrhů na opatření je i výmě-
na družstevního bytu 4+1 
v Pardubicích za menší 

s doplatkem. Pokud víte o ně-
kom, kdo shání podobný typ 
bytu, dejte vědět na e-mail:  
pomocvakci@seznam.cz.  

 
ÏÏÏÏÏÏ 

 
Podnájem 

 
Nabízím podnájem pro  
pracující, nebo studenty  
v  Pardubicích - levně. 

Tel.: 466 264 601,  
nebo 776 178 844 

http://www.blahoslavenstvi.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
mailto:pomocvakci@seznam.cz
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Vážení rodiče! 
Významnou událostí v životě věřících dětí je počá-
tek jejich svátostného života, kterému předchází 
tzv. příprava k prvnímu svatému přijímání. Pokud o 
ni v letošním roce pro své dítě uvažujete a dosud 
jste ho nepřihlásili, učiňte tak prosím do 31. 12. 
2010 na adresu farpar@volny.cz, nebo na tel. 
723 147 966. 
Příprava dětí ke svátostnému životu je především 
záležitostí rodičů, kterým v tom má účinně pomá-
hat farnost. Příprava probíhá formou několika spo-
lečných setkání rodičů s dětmi, a to na faře (cca 
dvouhodinových) a rovněž při mši svaté 
určené rodinám s dětmi (v neděli 
v klášterním kostele vždy od 10 hod.). Při 
setkáních na faře bude část programu spo-
lečná pro rodiče a děti. Další část progra-
mu bude probíhat odděleně, děti budou 
pracovat s paní Irenou Zbrojovou, setkání 
s rodiči povedou otcové Antonín Forbelský 
a Radek Martínek spolu se Zuzanou 
Petrášovou. Neméně důležitá je i doba mezi jed-
notlivými setkáními, kterou budou rodiče s dětmi 
prožívat při běžném chodu domácnosti. V každém 
období budeme sledovat určitý cíl a půjde o to, aby 
si rodiče všímali příležitostí a využívali tradičních 
projevů víry (např. společné večerní modlitby 
s dětmi) k podpoře žádoucích dovedností nebo 
vzniku zkušeností dětí. 
Setkání při slavení mše svaté v kostele poslouží 
k propojení přípravy s farním společenstvím. Děti, 
které se připravují na přijímání Eucharistie, před-
stavíme farníkům a poprosíme je o modlitbu na 
podporu jejich přípravy. Zároveň dáme příležitost 
dětem aktivně se zapojit do bohoslužby. Mezi plá-
novanými setkáními v kostele je i účast na některé 
bohoslužbě Velikonočního třídenní (jde o Zelený 
čtvrtek, Velký pátek a vigilii o Bílé sobotě). Přípra-
va pojatá výše uvedeným způsobem se liší od pra-
videlné výuky náboženství, kde dítě systematicky 
poznává pravdy víry a učí se je propojovat se svou 
zkušeností. Příprava k prvnímu přijetí svátostí 
předpokládá a rozvíjí určité znalosti a dovednosti, 
které dítě získává buď při výuce náboženství orga-
nizované farností, nebo alespoň v rodině. Dítě by 
mělo mít základní znalosti o Bohu, seznamovat se 
s Božím jednáním v životech lidí na základě biblic-
kých příběhů nebo příběhů svatých;  mělo by být 
zvyklé na modlitbu jako způsobu rozhovoru 
s Bohem a mělo by být vedeno k účasti na slavení 
mše svaté. Mělo by mít alespoň povědomí o exis-
tenci tajemství Eucharistie, o proměňování, které 
se děje na oltáři. Dále se předpokládá schopnost 

rozlišovat dobré a zlé chování a přiměřeně věku 
dítěte i představa o jeho důsledcích. 
Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti oltářní a prv-
ní svaté zpovědi je významným krokem na cestě 
víry dítěte. Rodiče rozhodují na základě své zkuše-
nosti s dítětem, kdy nastane ten pravý okamžik, 
aby se jí účastnilo. Doporučujeme, aby dítě mělo 
absolvováno alespoň rok výuky náboženství, 
ideální věk je mezi 2. a 3. třídou. Je nezbytné, aby 
alespoň jeden z rodičů byl připraven při přípravě 
účinně pomáhat výše naznačeným způsobem. Po-
kud dítě takové podmínky doma nemá a není 

s ním v pravidelném kontaktu ani nikdo jiný 
z širší rodiny, k němuž má dítě důvěru, a 
který ho bude na cestě víry podporovat, 
pak se doporučuje počkat, až bude dítě sa-
mo schopno se pro víru a růst svého vzta-
hu k Bohu samo rozhodnout. O to více je 
potřebné, aby se celé farní společenství 
modlilo zvláště za tyto děti a pomohlo jim 
tak k tomuto rozhodnutí dospět. 

Úvodní setkání proběhne individuálně mezi kně-
zem, katechetkami a každou rodinou zvlášť. Stačí, 
aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. 
Setkání se budou konat na faře v předem dohod-
nutém čase v období 24. 1. – 4. 2. 2011. Termín je 
třeba domluvit osobně nebo telefonicky s paní 
Petrášovou (tel. 723 147 966). S sebou si přineste 
potvrzení o křtu dítěte. 
Slavnost první svaté příjímání plánujeme na neděli 
22. května 2011 v kostele sv. Bartoloměje, v so-
botu před tím by děti poprvé přijali svatost smíření. 

Zuzana Petrášová 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2011 A JEHO PRŮBĚH 

UPOZORNĚNÍ 
 

Od nového roku se na žádost rodičů  
přesouvá náboženství pro malé děti (od 2 let)  

z pondělka na čtvrtek. 
Ve čtvrtek se uskuteční  

od 9:30 do cca 10:00 hodin.  
 

Poté je možno využít nabídky  
Klubu pro maminky s dětmi.  

Náplní Klubu jsou písničky, říkanky, malování 
nebo tvoření, "cvičení" s dětmi a volná herna. 

Začátek Klubu je v 10:00hod. Dveře jsou otevře-
né všem, kdo by se chtěl zúčastnit. Ráda Vás 

uvítá Martina se svými holkami. 
 

Martina Tx  

mailto:farpar@volny.cz
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VYSOKOŠKOLÁCI 

M L ÁD E Ž 

Katolické společenství 
vysokoškolských stu-
dentů v Pardubicích 
nabralo nový dech – 
pravidelně navštěvuje 
středeční bohoslužby 
v kostele sv. Bartolo-
měje a následně spol-
čo na faře přes 20 stu-
dentů (mši svatou pak 
asi 30). Podařilo se 
nám společně uspořá-
dat několik vydaře-
ných akci, z nichž 
bych rád upozornil na 
taneční večer v den 

svátku Neposkvrněného Početí Panny Marie 
(8. prosince), kde si 11 párů osvěžilo kroky stan-
dardních i latinskoamerických tanců, přičemž se 
jim podařilo do tanečního freje zapojit i mou malič-
kost :-)  
Poetika starých časů spojená stále s novou touhou 
po příchodu Spasitele na nás dýchla při slavení 
rorátní mše svaté pouze při svíčkách u bočního 
oltáře Panny Marie v úterý 16. prosince v 6 hodin 

ráno. Následná snídaně na faře rovněž neměla 
chybu! 
V měsíci lednu budou ještě dvě středeční setkání 
(témata budou inzerována na plakátcích). 
 
Na závěr ještě důležitá informace: V době zkouš-
kového období (tj. od 19. 1. do 23. 2. 2011) ne-
budou v kostele sv. Bartoloměje středeční bo-
hoslužby pro vysokoškolské studenty. 

P. Radek Martinek 

VEČER MLADÝCH 
V pátek 10. 12. se uskutečnil další ze série ve-

čerů mladých. Pořadatelství v tomto měsíci získalo 
město přesně uprostřed vikariátu, tedy Pardubice. 
Na zdejší faru přicestovali jak místní, 

tak mladí ze Sezemic, Poběžovic, Holic, Horní-
ho Jelení atd. (doufám, že jsem na nikoho nezapo-
mněl, to se jinak předem omlouvám ;-))  

Na úvod nás rozhýbala hra, při kte-
ré jsme se zároveň naučili péct vá-
noční cukroví. Například já jsem 
měl ve svém týmu na starosti 
tzv. "Ořechy", k jejichž vytvoření 
jsem potřeboval značnou část 
papírků s ořechy, máslem a mou-
kou. Musím uznat, že v našem 
vikariátu se umíme velmi úspěšně 
pohybovat v cukrářství, neboť všechny 
ostatní týmy měli "napečeno" o mnoho 
dřív než náš. Inu, mám se ještě co učit :-). 

Poté jsme se všichni účastnili páteční mše svaté 
v kostele sv. Bartoloměje. 

Následně jsme se znovu vrátili do vyhřátých 
místností fary a po vydatném posilnění jsme pokra-
čovali v programu.  

Téma setkání neslo pěkný název: "Vánoce - 
nestíhám". Ve skupinkách a poté společně jsme 

diskutovali o tom, jak je důležité si během adventní 
doby najít chvilku času na zklidnění, přestože to je 
v předvánočním shonu mnohdy velmi náročné. Zá-
roveň jsme se zamysleli nad tím, jaké důležité 
myšlenky si máme z Vánočních svátků brát. 

Vše jsme také dokreslili dramatickými scénkami, 
kde jsme si snažili představit opak ideální a 

reálně strávené adventní doby a Vánoc. 
Na závěr jsme vše shrnuli do 
společné modlitby nad dvěma 
rozsvícenými svícemi adventní-

ho věnce. 
Tento předvánoční "Vemlad" 

proběhl v příjemné atmosféře. 
Každý, kdo se účastnil, pomohl 

určitým dílem k tomu, aby se každé-
mu líbilo. Chtěl bych poděkovat 

těm, kdo připravili jídlo (povedlo se J), 
a těm, kteří se podíleli na programu, na hrách i na 
společné modlitbě. Díky i otci Mílovi, který nám 
pěknou řečí uzavřel a shrnul diskusi. Opravdu se 
mi líbilo a doufám, že dalším také. 

Tak a nyní zase zpět do hektické adventní reali-
ty :D! 

M. P. 
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LIDÉ SI PŘEJÍ SETRVAT V RODINĚ MEZI SVÝMI BLÍZKÝMI  
I PO VÁNOCÍCH 

C H A R I TA 

Nyní, v adventní a blížící se vánoční době, si 
více uvědomujeme touhu po přítomnosti svých 
blízkých. Nedávno nás potěšil fakt, který potvrdil, 
že lidé si přejí být nablízku své rodině, a to stále, 
nejen o Vánocích. Pracovníci Občanského sdruže-
ní POMOCNÍK v akci prováděli v době od dubna 
do září tohoto roku průzkum zaměřený na zjištění 
informovanosti občanů o pečovatelské službě 
v Pardubicích a dávce soci-
álního zabezpečení – pří-
spěvku na péči. Jednalo se 
o ověření předpokladů pi-
lotního projektu Pomoc je 
v blízkosti, který sdružení 
od března 2010 realizuje. 
Jedna z otázek v průzkumu 
se týkala také toho, jakou 
možnost by respondenti 
volili v situaci, kdyby již ne-
byli schopni se sami o sebe 
a o domácnost postarat. 
Pouze 4 respondenti (6 %) by volili možnost poby-
tu v domově důchodců. 19 respondentů (27 %) by 
uvítala možnost pobytu ve svém domově za pomo-
ci sociální služby domácí péče. Více než polovina, 
tedy 42 oslovených (60 %) by uvítala možnost se-
trvat ve svém domově za pomoci rodiny případně i 
současně služby domácí péče (viz graf). Vyhodno-

cení této otázky není překvapující a potvrzuje fakt, 
že převážná část lidí, pokud to je jen trochu mož-
né, chce setrvat v domácím prostředí i v situaci, 
kdy je závislá na pomoci jiných osob. A není to 
pouze proto, že čekací lhůty na umístění do domu 
s pečovatelskou službou nebo do domova pro se-
niory mohou dosáhnout i několika měsíců či do-
konce roků. V případě, kdy se však někdo z rodiny 

dostane do situace, kdy 
potřebuje pomoc (někdy 
k tomu dojde ze dne na 
den), dochází pro osoby 
blízké k problémovým a 
mnohdy těžko řešitelným 
situacím. V těchto přípa-
dech se opět ukazuje pro-
spěšnost pečovatelské 
služby, která je v těchto pří-
padech nejvhodnějším, a 
pro klienty nejšetrnějším 
způsobem, jak tyto situace 

dobře zvládnout. Pokud příslušnou péči nezvládne 
plně někdo z rodiny, je osvědčené propojení po-
skytování profesionální služby s péčí rodiny. 

Celý průzkum lze shlédnout na webu: 
www.pomocnikvakci.estranky.cz  

Bc. Karel Tajovský 

Volba v případě závislosti na pomoci 
jiných osob
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JIŽ PO JEDENÁCTÉ VYJDOU PO NOVÉM ROCE DO ULIC  
TŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI 

Po Novém roce již po jedenácté vyjdou v celé 
České republice do ulic tříkráloví koledníci. Nejinak 
tomu bude i v Pardubicích, kde se Tříkrálová sbír-
ka uskuteční ve dnech 2. – 9. 1. 2011. Srdečně 
zveme všechny, kteří by se rádi zúčastnili tříkrálo-
vého koledování, aby v tomto týdnu přišli do Domu 
techniky v Pardubicích, kde bude zajištěno vše po-
třebné.  

Slavnostní zahájení sbírky proběhne v neděli 2. 
1. 2011 odpoledne již tradičně u Betléma na Pern-
štýnském náměstí v Pardubicích, kde koledníkům 
požehná otec biskup Mons. J. Kajnek. Pozvání na 
zahájení přijala primátorka města Pardubice MUDr. 
Štěpánka Fraňková a radní Pardubického kraje 
Ing. Roman Línek.  

Zároveň bude během tříkrálových dnů probíhat 
v Domě techniky doprovodný program, který určitě 
zaujme jak malé koledníčky, tak jejich rodiče či 
prarodiče.  

Nově se prvním rokem uskuteční i „Tříkrálová 
soutěž“. Rok 2011 je „Evropským rokem dobrovol-

ných činností na podporu aktivního občanství“ a 
právě při této příležitosti Oblastní charita Pardubi-
ce a její dobrovolnické centrum ve spolupráci 
s Klubem Interaktivního domu, o.p.s. Pardubice a 
DDM BETA Pardubice vyhlásila v říjnu 2010 vý-
tvarnou a literární soutěž (pro MŠ, I. stupeň ZŠ, II. 
Stupeň ZŠ, SŠ + gymnázia a ostatní: ZUŠ, DDM, 
Praktické ZŠ aj.), která má přiblížit mladé generaci 
charakter a podoby dobrovolnické činnosti, podpo-
řit výchovu, sociální cítění a dobrovolnictví. 

 
Slavnostní otevření výstavy proběhne 18. 1. 

2011 od 10:00 hodin v infocentru: Pardubice Re-
gion Tourism, nám. Republiky 1 v Pardubicích. Vy-
hodnocené práce budou v infocentru vystaveny do 
28. 1. 2011. 

http://www.pomocnikvakci.estranky.cz


9 

C H A R I TA 

PROGRAM TŘÍKRÁLOVÝCH DNŮ 2011 V DOMĚ TECHNIKY A V PARDUBICÍCH 
a Výstava „Prezentace charitativní činnosti Oblastní charity Pardubice" 

na podporu výchovy, sociálního cítění a dobrovolnictví  
u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 

„OTEVŘENO VEŘEJNOSTI, VSTUP ZDARMA“ 

Neděle 
2. 1. 2011 

15:00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2011 u Betléma na Pernštýnském 
náměstí s požehnáním koledníkům otcem biskupem Mons. Josefem Kajne-
kem -  setkání se Třemi králi, vystoupení souboru Perníček, setkání 
s primátorkou města Pardubice MUDr. Štěpánkou Fraňkovou a radním 
Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem po té průvod Tří králů na koních 
městem 

Pondělí 
3. 1. 2011 

10:00 hod 
15:00 hod 
16:00 hod 

Promítání filmu “FAUSTYNA“ 
„16. STOLETÍ BEZ ŽEN“ – přednáší pan Vladimír Peterka 
DDM BETA PARDUBICE „Tvoření s BETOU" - rukodělná činnost, vystoupení TC 

BETA a dramatického kroužku 

Úterý 
4. 1. 2011 

9:30 hod 
 

10:00 hod 
15:00 hod 
16:00 hod 

 
17:00 hod 

Ve HVĚZDÁRNĚ BARONA ARTURA KRAUSE DDM DELTA PARDUBICE na Dukle 
ZATMĚNÍ SLUNCE“ – aktuálně probíhající úkaz  

Promítání filmu „MARIE GORETTI“ 
"SOUTĚŽE S EUROPE DIRECT" 
DDM DELTA PARDUBICE „Soutěže pro malé i velké“ – vystoupení pohybových a 

hudebních kroužků 
Promítání filmu „ZA ČERNÝM SLUNCEM DO RUSKÉ VELKOZEMĚ“ 

s HVĚZDÁRNOU BARONA ARTURA KRAUSE DDM DELTA PARDUBICE 

Středa 
5. 1. 2011 

10:00 hod 
16:00 hod 

 

Promítání filmu „NOC S KRÁLEM“ – biblický příběh královny Ester 
ZUŠ PARDUBICE – POLABINY „Tříkrálový koncert“ - komponovaný pořad žáků 

hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru 

Čtvrtek 
6. 1. 2011 

10:00 hod 
15:00 hod 
16:00 hod 

Promítání filmu „SV. AUGUSTIN“ 
ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA s mistrem Evropy panem Mgr. J. Sýkorou  
DDM ALFA PARDUBICE – Polabiny III.  „Tvořivé a vědomostní odpoledne 

s ALFOU“ 
Pátek 
7. 1. 2011 

10:00 hod 
16:00 hod 
18:00 hod 

Promítání filmu „SV. PETR“ 
ZUŠ BONIFANTES -  Pěvecká dílna „Zpíváme si s písničkou“ pro děti do 6 let se 

závěrečným vystoupením malých zpěváčků BONIFANTES  
Chlapecký koncert BONIFANTES – „Koncert pro veřejnost“ 

Sobota 
8. 1. 2011  

10:00 hod „KARNEVAL PRO DĚTI“ s TK XANADA 
Zpívání dětských písniček a taneční dovádění - hraje a zpívá DUO TALISMAN 

Neděle 
9. 1. 2011 

16:30 hod V kostele sv. Bartoloměje „TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT“ v podání chrámového sbo-
ru pod vedením prof. Jiřího  Kuchválka - slavnostní ukončení Tříkrálové 
sbírky 
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D U C H OV N Í  H U D BA 

CHRÁMOVÁ HUDBA VÁNOČNÍHO ČASU 
 
Přiblížily se vánoční svátky, čas kdy budeme v 

našich chrámech slyšet a doufejme také zpívat ko-
ledy. Bohatství vánočních zpěvů jistě patří k tomu 
nejkrásnějšímu, co naši předkové vnesli do liturgic-
kého řádu i do všedního života. Koleda samotná 
má pravděpodobně kořeny ještě v době 

před přijetím křesťanství. V Čechách stál u zro-
du tradice křesťanského koledování pražský bis-
kup sv. Vojtěch. Lidová koleda v době zimního 
slunovratu, mající před tím spíše pohanský 
charakter se postupně změnila na 
obcházení domů s křesťanskými 
symboly, prosbami o Boží požehná-
ní a se zpěvy o Božím narození. 
Někdy koledovaly chudé děti, jin-
dy – na sv. Řehoře - mizerně 
placení kantoři a jindy se vybíra-
lo literátům na potřeby kostela a 
kůru. Zde se objevily písně du-
chovní, rozjímajících nad Božím 
Narozením, i písně spjaté pouze s koledo-
váním. Novou kvalitu vnesly do této oblasti barokní 
kancionály, vydávané v rámci katolické reformy po 
třicetileté válce. Obsahují velké množství rorátních 
a vánočních zpěvů z velkého bohatství  tradice li-
dového zpěvu. Navíc se  tehdy v Čechách objevily 
dvě výjimečné postavy, mající zásadní vliv na tuto 
sféru duchovní hudby a to Bedřich Bridel a Adam 
Michna. V jejich odkazu máme díla vpravdě světo-
vé úrovně. Některé Michnovy písně zlidověly po-
dobně jako jiné umělé koledy natolik, že jsou pova-
žovány už za lidové. 

V 18. století se pak ve změněných společen-
ských poměrech přenáší lidové tradice do kantor-
ských pastorel. Tehdejší kantoři v nich spojovali 
lidovou koledovou tradici s hudebním zpracováním 
v duchu současného hudebního slohu.Většinou 
studovali na řádových školách a měli tedy odbor-
nou průpravu pro svůj úkol – pozvednout zpěv ve 
škole i v kostele. Museli naučit děti nejen zpívat, 
ale i hrát na nástroje, takže pastorely byly často 
komponovány pro obsazení, které bylo jaksi „po 
ruce“ a zúčastnili se všichni, kteří byli úspěšnými 
plody kantorova školení. Velmi silně zapůsobila na 
hudební i textovou atmosféru těchto skladeb pas-
torální tradice, která se už v 17. století rozšířila z 
Itálie a jejího vlivu nebyla prosta ani některá dřívěj-
ší díla Händela a Bacha. 

K nepřehlédnutelným rysům pastorální hudby 
patří buď reálné nebo stylizované pastýřské po-
pěvky, vytrubování, užití lidových tanečních prvků, 
hra dud či její imitace a v neposlední řadě i určitá 

dějová osnova. Zprvu byly pěstovány pastorely v 
klášterech a školních kolejích v latině, ale brzy 
zdomácněly na městských i venkovských kůrech, 
samozřejmě s českými texty a někdy i s charakte-
ristickými postavami – např. Vávra s Kubou. Nejvý-
znamnějšími tvůrci pastorel v Čechách byli vedle J. 
J. Ryby, F. X. Brixi, J. I. Linek, T. N. Koutník, J. 
Michalička a mnoho dalších. 

Mimo této, pro vánoční dobu tak charakteristic-
ké hudby, vznikaly ale i pastorální mše, a to jak na  
liturgický, tak neliturgický text a dlužno připome-

nout, že „spotřeba“ vánoční hudby byla dříve 
značná, úměrně k délce vánoční doby, končící 

tehdy až na Svátek Uvedení Páně do 
chrámu – Hromnice. 
Na kůru sv. Bartoloměje je vánoční 
hudbě v různé podobě věnována 
náležitá pozornost a jen pro zají-
mavost z vánočních mší byly 
uvedeny od J. J. Ryby čtyři, od 

F. X. Brixiho dvě a od R. Führera, 
J. Marhuly, J. Otčenáška po jedné a 

některé opakovaně.  
Letos zazní Missa pastoralis F. X. Brixiho, 

též jeho pastorela „Pastores“ a řada vánočních 
skladeb různých slohových období, a to jak při 
liturgii, tak na tradičním Koncertu ke Tříkrálové 
sbírce 9. ledna 2011 v 16. 30 hod., na který jste 
srdečně zváni. 

 
Přeji Vám všem klidné a radostné prožití vánoc 

Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 5/2010 

Ve středu 8. prosince, na Svátek Neposkvrně-
ného početí Panny Marie zesnul po těžké ne-
moci hudební skladatel, varhaník, sbormistr, 

dirigent a pedagog 
 

pan Jiří Strejc 
 

Tento vynikající hudebník se narodil 17. dubna 
1932 v Praze. Hudbu studoval na Pražské kon-

zervatoři - varhany u M. Kampelsheimera a 
kompozici u O. A. Tichého, vrcholné osobnosti 

v oblasti duchovní hudby. V letech 1957 – 
2001 působil jako ředitel kůru a varhaník v krá-
lovéhradecké katedrále Sv. Ducha. Byl to vyni-
kající hudebník, odborník na liturgickou hudbu 
a velmi pokorný člověk. Také naše farnost mě-
la možnost těšit se z darů jeho krásné hudby. 

Děkuji Pánu za dar jeho života, hudby a přátel-
ství, které jsem s úctou přijímal. Vzpomeňme 

v modlitbě. 
J. Kuchválek 
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K A L E N D ÁŘ  

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 

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

P R A V I D E L N É  A K C E 
Neděle Setkání u kafe farní kavárna po mši sv. v 9:00 
 Modlitba Večerních chval 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 Pardubičky, Revoluční ul. 
M. Michová (777 022 882) 09:30 hod. 

 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Mše 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 - 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 19.12. 4. neděle adventní   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Předvánoční koncert (Chorus minor) Třebosice - kostel 15:00 hod. 
Čt 23.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Koncert scholy klášterní kostel 17:00 hod. 

Pá 24.12. Štědrý den   
So 25.12. Slavnost Narození Páně   
Ne 26.12. Svátek sv. Štěpána   

  
Pá 31.12. Děkovná bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

L. P. 2011 
So 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok   
Ne 02.01. Zahájení Tříkrálové sbírky 2011 Pernštýnské nám. 15:00 hod. 
Čt 06.01. Slavnost Zjevení Páně   
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 08.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne  09.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční   

  Tříkrálový koncert (Chrámový sbor) kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 
St 12.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 14.01. Večer mladých Přelouč  
Ne 16.01. Setkání služebníků farnosti fara 17:00 hod. 
Po 17.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 
Út 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů   (18. - 25. ledna) 
Čt 20.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 21.01. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 22.01. Duchovní setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 - 17:00 
Po 24.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana  
Ne 30.01. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko 16:00 hod. 

Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů    

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

