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ilí přátelé, 
„adventu už je nakrát-
ko…“ řečeno ústy básní-
ka a nechci se rozepiso-

vat, co se s „hrozbou“ blížících se 
svátků děje mezi lidmi na náměs-
tích, ulicích, v obchodech, super-, 
hyper- a jiných marketech, to vše 
za bezmála půldruhého měsíce 
trvajícího vyhrávání koled a vánoč-
ní výzdoby…
(Škoda. Blahosla-
vení, kteří si umí 
uchovat krásný a 
pokojný vnitřní 
svět. Otec biskup 
Malý se jednou 
svěřil, že odmítá 
pozvání na různé 
„adventní“ besíd-
ky a jiné akce, 
protože si nechce 
rušit adventní do-
bu vánočním pro-
gramem). Lze se 
potom divit, že po 
tom všem 25. 
prosince večer 
člověk padne do 
křesla či na po-
stel a vyrazí dě-
kovný vzdech: „Tak zaplaťpámbu 
jsou ty vánoce za náma“. Podruhé 
škoda.... 

Poslechněte si příběh. 
Jeden chlapec našel ve staré 

krabici mezi různým harampádím 
stříbrnou hvězdu. “Co to je, mam-
ko?“ „To je vánoční hvězda.“ „Jaká 
hvězda,“ ptal se chlapec. „Vánoční, 
to byl dřív takový svátek.“ „Co to 
bylo za svátek,“ chtěl vědět chla-
pec. “Takový nudný,“ řekla krátce 
matka, „celá rodina stála kolem 
stromku a zpívala písničky - nebo 
poslouchali nahrané.“ „Jak to, že 

kolem stromku?“ ptal se chlapec, 
„ten přece neroste v pokoji!“ „To 
byl stromek, který se ověsil světly a 
barevnými koulemi. A na vrchol se 
upevnila hvězda. Ta připomínala 
hvězdu, za kterou šli pastýři a jiní 
lidé, než našli malého Ježíše 
v jeslích!“ „A kdo to byl, ten malý 
Ježíš?“ „To ti budu vyprávět někdy 
jindy.“ Matka si už nemohla přesně 

vzpomenout. „To 
musel být hezký 
svátek,“ řekl po 
chvíli chlapec a 
myslel na stro-
mek ozářený 
světly. „Ne,“ řekla 
matka prudce, 
„byl nudný. Všich-
ni měli předem 
obavy a byli rádi, 
když bylo po 
něm.“ A s tím ote-
vřela víko odpad-
kového koše a 
dala svému syn-
kovi hvězdu do 
ruky. „Podívej 
se,“ pravila, „jak 
je stará a vybled-
lá. Můžeš ji vyho-

dit.“ Chlapec ji tam pustil a usmíval 
se. Matka šla ke dveřím, protože 
někdo zvonil, a když se vrátila 
zpět, stál chlapec ještě pořád sklo-
něný nad nádobou. „Stále ji ještě 
vidím,“ šeptal, „třpytí se, stále tu 
je.“ 

Ať se vám sestry a bratři po celý 
vánoční čas - a nejen ten - třpytí 
někde v hloubi nitra vánoční hvěz-
da. Vlastně : zrozená Hvězda - Su-
perstar 

přeje ze srdce  
salesián o. Jožka 

www.farnost-pardubice.cz 

M 
CO TO BYLO ZA SVÁTEK? 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Pastorační rada (PR) se na svém druhém setkání 
po prázdninách sešla ve čtvrtek 24. listopadu 
v krbové místnosti na faře (ve farním sále t. č. pro-
bíhala zkouška Klášterní scholy). 
 
Setkání PR moderoval její předseda P. Antonín 
Forbelský. 
 
HISTORIE 
P. Forbelský stručně přiblížil události, které se staly 
v historii a seznámil s nimi ostatní členy PR. 
PR byla oznámena zpráva o úmrtí naší farnice Ing. 
Jiřiny Kohlové. 
 
BUDOUCNOST 
PR projednala organizační zajištění Farního ad-
ventního dne – jednotlivé služby jsou přiděleny 
konkrétním lidem, komplikace by neměly nastat. 
 
4 Obnova manželského slibu proběhne v pátek 

30. prosince, pak v neděli 1. ledna na vybraných 
bohoslužbách. 10:00 hod. (klášterní), 17:00 
hod. (sv. Jiljí), 19:00 hod. (sv. Bartoloměj) 

 
4 31. prosince v 16:00 hod. u sv. Bartoloměje bu-

de mši na poděkování za uplynulý rok celebro-
vat o. biskup Jan. 

 
4 Do družební farnosti sv. Konráda v Augsburgu 

poputuje vánoční dar – 24 ozdob na stromeček 
se jmény farníků, kteří se významně podílejí na 
této družbě. (Augsburští k nám chystají cestu 
v příštím roce v rámci 20. výročí partnerství.) 

 
4 Den dětí a Den rodin příští rok (2.6.2012) 

„oslaví“ 10. výročí: jako host byl na akci pozván 
P. Vladislav Brokeš, který s tradicí takového se-
tkávání v Pardubicích začal. 

 
4 Pardubice příští rok slaví „Pernštejnský rok“: 

v jeho rámci by se konala ekumenická boho-
služba u sv. Bartoloměje (na pohřebišti pánů 
z Pernštejna) 

 
4 Ing. Franc seznámil PR s programem Ponděl-

ních večerů: 
 12. 12. – dr. Doležal (Bible a morálka),  
 23. 01. – setkání v rámci „týdne modliteb“ 
 
4 Sportovní aktivity farnosti: dát na web farnosti 

lištu s odkazem. http://hokejkhl.webnode.cz/ 
Pořádá se 0. ročník KAHL (Křesťanská amatér-
ská hokejová liga); na začátku prosince se 
uskuteční úvodní hokejový zápas s následným 
bruslením pro veřejnost. Týmy KAHL 
(mj. Pardubice, Chrudim, Polička, Rychnov n. 
Kněžnou, Hradec Králové) se utkají o pohár, 
který požehná o. biskup Jan. 

 
4 V Pardubičkách u sv. Jiljí je třeba zajistit stojan 

na jízdní kola. 
 
DĚTSKÁ MŠE 
PR se na základě podnětů z předchozího setkání 
začala zabývat situací na mších sv. pro rodiče s 
dětmi v klášterním kostele (přílišný hluk) – farníci si 
problému všímají, někteří už z tohoto důvodu do-
konce přestali na tyto mše chodit. Je třeba na tuto 
věc nahlížet z mnoha stran, cesta k řešení existu-
je, je třeba ale změnit více věcí (nastavit mantinely, 
ve kterých by se děti cítily dobře, ale ne příliš sva-
zovány). 
Základem je práce s rodiči, je věcí jejich soudnosti, 
jak děti během mše ukáznit (nechat si je u sebe). 
První věcí, která by měla doznat změny, je obětní 
průvod (postrádá svůj vlastní řád). 
 
Příští setkání PR se uskuteční 9. února 2012 
v 19:00 hod. na faře. 

Zapsal: Martin Beran 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 24. LISTOPADU 2011 

KONCERTY V ADVENTU 
Pardubice a okolí - 2011 

 
Ne 18.12. Zvoneček     klášterní kostel     16:00 hod. 
Ne 18.12. VUS      kostel sv. Bartoloměje  17:00 hod. 
Ne 18.12. Varhany + zpěv   kostel Třebosice    15:00 hod. 
Ne 18.12. PDS iuventus Cantans  kostel Mikulovice    17:00 hod. 
Pá 23.12. Schola mládeže   klášterní kostel    17:00 hod. 

http://hokejkhl.webnode.cz/
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Na rozdíl od minulých let se konal letos náš Farní 
adventní den na faře u kostela sv. Bartoloměje, a 
sice od 14 do 17:30 hod. 
Na zahájení přivítal účastníky ve velkém sále na 
faře náš nový kaplan P. Jiří Kvaš a povzbudil 
všechny hezkou adventní úvahou. 
Následovalo občerstvení - káva nebo čaj, zákusky, 
chlebíčky atd. a také možnost přátelských rozho-
vorů. 

Svými dobrovolnými příspěvky účastníci pomohli 
uhradit školné a výživné na příští rok pro dva 
sirotky (Pacifigue BIZIMANA a Aureé DUSHIMI-
MANA), o které naše farnost pečuje v rámci Adop-
ce srdce. Vybraná částka činila 5710 Kč. 
Účastníci měli také možnost vyrobit si adventní 
věnce nebo svíčky v přízemních místnostech fary, 
kde na to byly připraveny potřebné materiály - vět-
vičky jehličnatých stromů, voskové destičky, barev-

né stužky apod. 
V 17:30 hod. byly v kostele sv. Barto-
loměje posvěceny vyrobené adventní 
věnce a s adventním požehnáním se 
účastníci vrátili do svých domovů. 
Letošní Farní adventní den se všem 
našim účastníkům velmi líbil, což do-
kazuje jejich hojná účast. 
Na závěr chceme poděkovat všem: 
- kdo se zasloužili o zorganizování a 
dobrý průběh Farního adventního dne, 
- kdo přinesli, připravovali a podávali 
občerstvení účastníkům, 
- a v neposlední řadě všem, kdo svý-
mi příspěvky umožnili další rok studia 
našim sirotkům. 

Za farní společenství  
manželé Matyášovi 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
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Alianční týden modliteb:  "Být jiného ducha" (srov. Numeri 14,24) 
Týden modliteb za jednotu křesťanů:   "Všichni budeme proměněni skrze vítězství  

našeho Pána Ježíše Krista." (srov. 1 K 15,51-58). 
 

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ  
SHROMÁŽDĚNÍ 

PARDUBICE - LEDEN 2012 
 
Středa 11. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ - ARCHA, Lonkova 512  
   výklad Božího slova: Stanislav Lanc 
 
Pátek 13. 01. CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, LABSKÁ 377  
   výklad Božího slova: Daniel Ženatý 

Čtvrtek 19. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, SLADKOVSKÉHO 638  
   výklad Božího slova: Antonín Forbelský 

Pondělí 23. 01. ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV, KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
   výklad Božího slova: Samuel Jindra 
 

Setkání začínají vždy v 18:00 hod. 
 

Program připravují a srdečně zvou zástupci: 
Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, 

Českobratrské církve evangelické, Křesťanského společenství, Římskokatolické církve,  
Slova života. 

DÁREK PRO AUGSBURG 
 
Tento rok se připravujeme na 20. výročí našich 
partnerských vztahů s Augsburkem, proto jsme jim 
jako speciální dárek k vánocům poslali sadu vá-
nočních kouliček na stromeček se jmény lidí, kteří 
se na přátelství aktivně podílejí, a jednu větší kou-
ličku a špici za celou farnost.  
Počet ozdob odpovídá počtu dní letošního adven-
tu, který je tento rok nejdelší možnou variantou, a 
celou sadu doplňují skleněné podélné svíce za 4 
adventní neděle. 
Věříme, že i nadále budeme rozvíjet naše vzájem-
né přátelství. Jubilejní oslavu bychom chtěli uspo-
řádat tentokrát v Pardubicích v červnu.  
Více v příštím zpravodaji.  

MR  

 
SHM a PIKSLA Pardubice 

ve spolupráci s 
PARDUBICKOU FARNOSTÍ 

Vás zvou na 
 

17. února 2012  
od 20:00 do 02:00 hod. 

 
 

V prostorách  
„Hostince U Kosteleckých“ 

Černá za Bory 
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OSLAVY DONA BOSCA 

S A L ES I Á NI  

Vážení farníci, 
již v předstihu si vás dovolujeme srdečně pozvat 
na oslavu Dona Bosca, kterou pořádají pardubičtí 
salesiáni v poslední lednový víkend. 
 

SOBOTA 28.1. 
Začátek ve 14 hod.  
Josef Glogar představí komunitu salesiánů a její 
činnost. 
 
Následně soutěž Labyrint 
Soutěž, ve které se utkají tři pětičlenné mládežnic-
ké týmy s koučem, dva z farnosti a jeden ze Sale-
siánského střediska mládeže. Soutěž, která je pra-
videlnou součástí Dnů pro dětské domovy Centra 
Don Bosco, je opravdu všestranná: prověří vědo-
mosti, zručnost i rychlost soutěžících. A na závěr 
se zapojí i kouč, který může zvrátit celý průběh 
hry… 
 
Vystoupení písničkáře Jiřího Černého v 16 hod 
Připravuje se přednáška Jiřího Černého na zajíma-

vé téma. Bude propojena s představením činnosti 
pro mladé vyrůstající v ústavní výchově, kterou 
podniká Centrum Don Bosco. Následovat bude 
hodinový koncert Jiřího Černého. 
 
Večer s občerstvením 
Zbytek večera je pak možné strávit v příjemném 
prostředí prostor Centra Don Bosco při skleničce 
vína a něčem dobrém na zub. 
 

NEDĚLE 29.1. 
Cantate Bimbi v 16 hod. 
Již 8. ročník přehlídky pěveckých výkonů dětí, ve 
které vyhrávají všichni účastníci. 
 
Hodiny jsou zatím orientační, program bude upřes-
něn. 
Za pardubické salesiány vám všem přeji požehna-
né prožití adventního času a těším se na setkání 
při oslavě zakladatele salesiánů. 

P. Martin Poláček 

JOSEF GLOGAR - PÁR SLOV O SOBĚ 
Když se mě před půl rokem někdo zeptal odkud 

jsem, popravdě jsem odpověděl, že „su Pražák 
z Moravy“: bydlel jsem tou dobou na sociálně pe-
dagogické škole Jabok v Praze, ale mým rodným 
krajem je Novojičínsko. Ve vesnici Hůrka kousek 
od Odry v Moravské bráně jsem prožil prvních pět-
advacet let života - na ně se mi moc pěkně vzpo-
míná. Pohodové rodinné prostředí doma, u 
„křesných“, (jak jsme říkali kmotrům, byl to náš 
strýc s tetou) s bratry a bratranci (někteří znáte tři 
kněze bratry Glogary), kteří bydleli kousek od nás, 
takže naše maminky občas měly o strávníka víc, 
když jsme se v zápalu společných her zapomněli 
vrátit na oběd domů.  

Do téhle doby spadá i moje cesta přes Kopřivni-
ci: v Tatře jsem se vyučil karosářem, složil 
„zkoušku dospělosti“ (že bych pak už byl dospě-
lý??...) a po následujících dvou letech se stal 
„chlapem“ („Iba vojna z vás urobí ozajstné chlapy“, 

říkali nám, když jsme narukovali)… 
Za dva a půl roku jsem se seznámil s několika 

desítkami mladých mužů, kteří stejně jako já přijali 
Ježíšovu výzvu „Pojď za mnou…“ - a s některými 
prožil pět let v Litoměřickém bohosloveckém semi-
náři; jedním z nich byl i váš farář P. Antonín For-
belský. Tady jsem se také setkal s nadšenými syny 
Dona Bosca a rád se k nim přidal. 

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje v r. 1989 jsem 
slavil na Velehradě, na svém prvním kněžském 
místě. Dlouho jsem se tam nezdržel, jako ostatně 
ani na dalších místech: Suchdol u Prostějova, 
Prostějov, Fryšták, před deseti lety Pardubice a 
Liberec, odtud do Prahy; tam jsem zařadil zpáteč-
ku - a jsem zase v komunitě bratří salesiánů, me-
zi vámi a pro vás - a rád. 

Těším se na společné chvíle. 
Zdař Bůh. 

Jožka Glogar 

KROUŽEK FLORBALU PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
Salesiáni otevírají nový kroužek florbalu pro chlapce i děvčata od 10 do 17 let, 
každou středu od 15 do 16:30 v tělocvičně Salesiánského střediska mládeže 
(Zborovské nám. 2018). Srdečně zveme všechny kluky i holky k užitečné-
mu vybíjení energie. Začínáme už tuto středu. 
Pro ty, které baví tvořivá činnost otevíráme kroužek vyrábění z kůže, každý pátek 
od 17 do 19 hodin v klubu Salesiánského střediska mládeže. Věk není omezen, 
manuální zručnost není podmínkou (obvazů máme dost). Přijďte to zkusit, výrobky 
mohou být pěkné a užitečné. Všechny zvou salesiáni. 
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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. 
2011 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 pro-
gramu společná pro rodiče a děti. Další část pro-
gramu bude probíhat odděleně, děti budou praco-
vat s paní katechetkou Irenou Zbrojovou, a s kně-
žími Radkem Martinkem a Jiřím Kvášem, setkání 
s rodiči povede otec Antonín Forbelský spolu s ka-
techetkou Zuzanou Petrášovou. Neméně důležitá 
je i doba mezi jednotlivými setkáními, kterou budou 
rodiče s dětmi prožívat při běžném chodu domác-
nosti. V každém období budeme sledovat určitý cíl 
a půjde o to, aby si rodiče všímali příležitostí a vyu-
žívali tradičních projevů víry (např. společné večer-
ní modlitby s dětmi) k podpoře žádoucích doved-
ností 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 po-
čkat, až bude dítě samo schopno se pro víru a růst 
svého vztahu 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 roz-
hodnutí 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 6. 2. – 10. 2. 2012. Termín je 
třeba domluvit osobně nebo telefonicky s paní Pe-
trášovou (tel. 723 147 966). S sebou si přineste 
potvrzení o křtu dítěte. 
Slavnost prvního svatého příjímání plánujeme 
na neděli 20. května 2012 v kostele sv. Bartolomě-
je v 10:30 hod. V sobotu 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 

K AT E C HE Z E 

neděle 12.2.2012 1. setkání fara - 15:30 hod. 
neděle 19.2.2012 představení dětí klášterní kostel - 10:00 hod. (AF) 
neděle 25.3.2012 2. setkání klášterní kostel - 15:30 hod. 

velikonoce 5.4.-8.4. účast na obřadech   
neděle 15.4.2012 3. setkání fara - 15:30 hod. 
neděle 29.4.2012 dětská bohoslužba klášterní kostel - 10:00 hod. (AF) 
neděle 13.5.2012 4. setkání fara - 15:30 hod. 
sobota 19.5.2012 svátost smíření kostel sv. Bartoloměje - 17:00 hod. 
neděle 20.5.2012 Slavnost kostel sv. Bartoloměje - 10:30 hod. 

TERMÍNY PŘÍPRAVY NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2012 

mailto:farpar@volny.cz
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Již po dvanácté se v prvním lednovém týdnu usku-
teční celostátní Tříkrálová sbírka, kterou pořádá 
Charita ČR, a jejíž výtěžek je věnován na pomoc 
potřebným v ČR i zahraničí. Na Pardubicku sbírku 
tradičně organizuje Oblastní charita Pardubice, 
která výtěžek věnuje na rozvoj svých služeb, 
v jejichž rámci v současnosti pečuje o více než 
1100 klientů. V roce 2012 kromě sociálních služeb 
bude podpořena nová služba Sanace rodiny, která 
se zaměřuje na pomoc rodinám v obtížné životní 
situaci. 10% výtěžku půjde již tradičně na pomoc 
potřebným v ČR i zahraničí, kteří byli postiženi ži-
velnou katastrofou. Sbírka bude slavnostně zahá-

jena v úterý 3.1.2012 v 15:00 h. na Pernštýnském 
náměstí v Pardubicích, a to za pří-tomnosti primá-
torky města MUDr. Š. Fraňkové, radního Pardubic-
kého kraje ing. R. Línka a biskupa Mons. J. Kajne-
ka, který koledníkům požehná. Až do neděle 8. 1.  
2012 bude možné v ulicích potkat skupinky tří krá-
lů, u kterých je možno do sbírky přispět. Od 3. 1. 
do 8. 1. se v Domě techniky v Pardubicích rovněž 
uskuteční doprovodný program akce, na který 
všechny srdečně zveme. 
 

H. Vostrovská  

C H A R I TA 

Úterý 3. 1. 2012 v 15:00 hodin 
Zahájení Tříkrálové sbírky 2012 

 
u betléma na Pernštýnském náměstí 
s požehnáním koledníků biskupem  

Mons. Josefem Kajnekem. 
Setkání se Třemi králi. 

Vystoupení dětského pěveckého sboru. 
 

Tři krále přijde pozdravit 
primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a  

radní Pardubického kraje Ing. Roman Línek. 
Průvod Tří králů s koňmi a družinou městem. 

TŘI KRÁLOVÉ OPĚT V PARDUBICÍCH 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem, kteří se 
zapojili do benefiční akce – výroby a prodeje ad-
ventních věnců. Věnce vyráběli jak dobrovolníci 
v Pardubicích, tak i v Lázních Bohdaneč, Rodin-
ném centru DaR v Luži a v Holicích. Tam se výro-
by zúčastnili i studenti místního Gymnázia Dr. Emi-
la Holuba. Kromě toho vyráběli 
adventní věnce i žáci ze ZŠ 
v Ostřetíně a Borohrádku. Pro-
dej věnců proběhl ve farnostech 
pardubického vikariátu v neděli 
na svátek Krista krále. Jak již 
bylo dříve sděleno, rozdělí se 
výtěžek akce na 3 části: 25% 
projekt Adopce na dálku (DCH 
Hradec Králové), 25% podpora 
sirotčince v mongolském Ulán-
bátaru a 50% podpora služeb 
Oblastní charity Pardubice. Vě-
říme, že všem, kteří si věnec 
zakoupili, jsme alespoň trochu 

pomohli k hlubšímu prožívání adventní doby.  
Do uzávěrky ještě neměla OCHP k dispozici vý-
sledky z prodeje ze všech farností, proto konkrétní 
informace o prodeji budou zveřejněny kněžími při 
ohláškách.  

H. Vostrovská  

BENEFIČNÍ VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
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PROGRAM  
TŘÍKRÁLOVÝCH DNŮ 2012 
V DOMĚ TECHNIKY 
V PARDUBICÍCH 

Úterý  
3. 1. 2012 

15:00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2012  
u betléma na Pernštýnském náměstí s požehnáním koledníkům  
otcem biskupem Mons. Josefem Kajnekem - setkání se Třemi králi,  
vystoupení pěveckého sboru, 
setkání s primátorkou města Pardubic MUDr. Štěpánkou Fraňkovou a radním 
Pardubického kraje Ing. Romanem Línkem, průvod Tří králů na koních městem  

 16:30 hod. DDM BETA Pardubice - Vystoupení TCK VIRGINIA a členů kroužku  
hry na klavír pod vedením p. Marie Daškové 

Středa 
4. 1. 2012 

10:00 hod. Promítání filmu “MATKA TEREZA – PERO V BOŽÍ RUCE“ 

 16:30 hod. ZUŠ PARDUBICE – POLABINY „Tříkrálový koncert“  
- komponovaný pořad žáků hudebního, tanečního a  
literárně-dramatického oboru 

Čtvrtek 
5. 1. 2012 

10:00 hod. Promítání filmu „MEZI NEBEM A ZEMÍ – P. PIO“ 

 14:00 hod. ŠACHOVÁ SIMULTÁNKA s mistrem Evropy panem Mgr. J. Sýkorou (Zveme ne-
jen děti ale i dospělé!) 

 17:30 hod. „JSOU SENIOŘI EKONOMICKOU ZÁTĚŽÍ?“  
přednáška ing. Bohuslavy Boučkové, CSc.   

Pátek 
6. 1. 2012 

10:00 hod. Promítání filmu „PO STOPÁCH SV. PAVLA“ 

 16:00 hod. HOUSLOVÝ KONCERT – účinkují: Petr Zdvihal, koncertní mistr,  
Komorní filharmonie Pardubice a žáci paní učitelky Miloslavy Zdvihalové ze 
ZUŠ Pardubice-Havlíčkova 

 17:30 hod. MY A NAŠE DIVADLO“ – Ludmila Mecerodová a Josef Vrána  
– Vyprávění herců Východočeského divadla v Pardubicích 

Sobota 
7. 1. 2012  

14:00 hod. ŠVÝCARSKO V LÉTĚ – KRÁSY BERNSKÝCH ALP  
– přednáška s promítáním fotografií – I. Houdková Sochorová 

Neděle 
8. 1. 2012 

15:00 hod.  SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ „Soutěže Tří králů a dobrovolníků“  
se ZUŠ Pardubice - Polabiny s Kytarovým oddělením pod vedením  
Mgr. Mádrové  

 16:00 hod.  „KARNEVAL PRO DĚTI“ s TK XANADA - Zpívání dětských písniček  
a taneční dovádění - hraje a zpívá DUO TALISMAN 

 16:30 hod.  V kostele sv. Bartoloměje „TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT“  
v podání chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka  
- slavnostní ukončení sbírky  

  Změny v programu vyhrazeny. 

C H A R I TA 
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ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN V KANCELÁŘI  
NA ARCIDĚKANSTVÍ 

 
Od úterý 27. do pátku 30. prosince budou upravené úřední hodiny:  

09:00 - 11:00, 14:00 - 16:00 hod. 
 

Děkujeme za pochopení 

Vážení čtenáři! 
 
 Blíží se vánoční svátky, a tak místo dalšího 
dílu seriálu o velkých postavách duchovní hudby 
věnujeme dnes pár slov vánoční chrámové hudbě. 
Co všechno se za těmito slovy skrývá? Na prvním 
místě nás pravděpodobně napadnou koledy. Kole-
da ve smyslu choditi koledou je známa u Slovanů 
ještě před přijetím křesťanství. Později se koledo-
valo při nejrůznějších příležitostech – na Nový rok, 
samozřejmě o Velikonocích, o sv. Mikuláši, o Ma-
sopustě, o sv. Dorotě a podobně. Druhý pražský 
biskup sv. Vojtěch vánoční koledu nezakazoval, 
ale dal jí nový význam – domovy se obcházely 
s křesťanskými symboly a namísto zaříkávání se 
vyprošovalo Boží požehnání. Zde jsme u kořenů 
písní – koled, neboť se při tom zpívaly zpěvy o na-
rození Božího syna. Po koledě chodily 
chudé děti, na sv. Řehoře pak kantoři 
vybírali na provoz škol, a též se tak zís-
kávaly příspěvky na potřeby literátských 
bratrstev a kůrů. Z těchto časů se nám 
dochovalo obrovské množství zpěvů od 
duchovních o Božím narození až po 
texty týkající se pouze koledování. Řa-
da z nich se stala později inspirací vá-
nočních skladeb českých kantorů i skla-
datelů následujících generací. Často se 
mezi koledy počítají i duchovní písně, 
pocházející z barokních  kancionálů, z nichž větši-
na má ale svého autora. Katolická reforma po kon-
ci třicetileté války přinesla výjimečné hodnoty i 
v  díle hudebníka, básníka a jindřichohradeckého 
regenschoriho A. V. Michny  z Otradovic. Autor 
sbírek Česká mariánská muzika, Svatoroční muzi-
ka, Loutna česká a řady chrámových skladeb, me-
zi nimiž vyniká Missa Sancti Venceslai, je tvůrcem 
písně „ Chtíc, aby spal“, která se zpívá více než 
300 let a téměř zlidověla. 
 Vliv lidových prvků a koled se projevil velmi 
silně v tvorbě českých kantorů od 18. století přede-
vším ve formě pastorel. To jsou chrámové skladby 
menšího rozsahu hudebně a textově vyjadřující 
radostnou zvěst, často užívající takřka lidového 
textu. Stylově přinášejí hudbu od barokního patosu 

až k lidové průzračnosti a lehkosti klasicistního 
skladatelského slohu. Snad nejslavnějším českým 
kantorem je J. J. Ryba, ale nelze opomenout auto-
ry jako byli Š. Brixi, jeho syn F. X. Brixi, J. I. Linek, 
J. Michalička, T. N. Koutník a řada dalších, kteří 
ovšem také komponovali liturgické skladby jako 
mše, litanie a podobně. Pastorální prvky nachází-
me například i ve světské tvorbě B.Smetany 
(ukolébavky v op. Hubička, pastorale v symfonické 
básni Blaník aj.). 
 Další částí vánoční duchovní hudby jsou sa-
mozřejmě skladby výhradně liturgické, především 
mše. Příliš se neví, že J. J. Ryba má kromě slavné 
mše vánoční „Hej mistře“ i jiné, kombinující latinský 
liturgický text s lidovým (jedna -„Jitřní“ byla prove-
dena i na našem kůru) a další, umělecky velmi 
cenné s čistě liturgickým textem. Mezi ostatními 

autory je třeba vyzdvihnout čtyři pasto-
rální mše F. X. Brixiho nebo Missy pas-
toralis od A. Filse, J. A. Koželuha, R. 
Führera, V. E. Horáka a mohli bychom 
jmenovat řadu dalších velmi hodnotných 
skladeb. 
 Mimo okruh liturgické duchovní 
hudby byly náměty vánoční, narození 
Spasitele ztvárněny v  řadě velkých a 
slavných děl jako jsou Vánočním orato-
rium J. S. Bacha, oratorium Mesiáš G. 
F. Händela, Vánočním oratorium C. Sa-

int-Saënse, Vánoční kantáta A. Honeggera a v 
mnoha jiných krásných hudebních dílech. 
 V kostele sv. Bartoloměje můžete slyšet o 
letošních vánocích mimo hudby Michnovy, půvab-
nou pastorální mši J. J. Ryby Missa in nativitate 
Dominni in nocte se sólovým partem neobvyklého 
nástroje – fagotu a Pastorelu in F současného 
skladatele F. X. Thuriho. 
 
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za 
celoroční svědomitou službu našim varhaníkům i 
chrámovému sboru a všem pak přeji radostné a 
klidné prožití svátků vánočních. 
 

Mgr.Jiří Kuchválek 
regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4 / 2011  

L I T URG I C K Á H U DBA  
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V rámci Pondělních večerů jsme vyslechli přednáš-
ku pana ThDr. Jiřího Doležala na téma  

Křesťanství – Bible – morálka,  
s podtitulem „Co s Desaterem?“. 

Ze svých poznámek uvádím přibližný obsah: 
 
Sekularizovaná společnost cítí potřebu existence 
morálních norem, zásad, které jsou pro klidný chod 
společnosti potřebné. I lidé, kteří odmítají nábo-
ženství v samém základu jsou toho názoru, že zá-
kladní morální principy jsou něčím nepostradatel-
ným a mají za to, že církve jsou právě v této oblasti 
potřebné, aby morální normy šířily a vyučovaly. 
Desatero je chápáno jako základ morálních hodnot 
a všeobecně je přijímáno jako systém 
vhodný pro výuku etiky, morálky. 
Církve však nemohou Desatero 
vytrhnout z kontextu biblického 
textu, ke kterému náleží a 
bez kterého se jejich výpo-
věď stává nesrozumitel-
nou. Samostatná citace 
textu Desatera obvykle 
vynechává úvodní ozná-
mení – jakousi preambu-
li, která však obsahuje to 
nejzávažnější  a nejdůle-
žitější pro pochopení 
smyslu celého textu. Je to 
oznámení Hospodinovy an-
gažované lásky, připomenutí 
toho, co Hospodin pro svůj lid 
(a dnes tedy přeneseno pro nás) 
vykonal. Vyvedl Izraele z otroctví v 
Egyptě, zachránil jej pro svobodný život 
v prostředí jeho starostlivé lásky. A Izrael v této 
nové situaci naslouchá Hospodinu a řídí se jeho 
vůlí, protože ono vysvobození prožil a umí ocenit 
novou situaci. 
Tedy Bůh neklade nejprve nějaké požadavky nebo 
přikázání. To pořadí je důležité. Dříve, než Bůh od 
nás něco očekává, něco pro nás dělá – vysvobo-
zuje nás z moci sil, které nám berou svobodu, zot-
ročují nás. Boží čin má prioritu. Pak teprve přichází 
to, co Bůh od nás očekává. 
Toto je obsah evangelia, je to základní řeč Nového 
Zákona, kde je zdůrazněno, že Bůh nás tak miluje, 
že svého Syna poslal, aby nás zachránil. Prioritou 
je Boží jednání vůči nám, hříšníkům a to z lásky k 
nám. Láska k nám hříšným, ne k lidem na morální 
úrovni. A z tohoto Božího činu vyplývá naše reak-
ce, naše odpověď. Tou je pak touha Bohu se po-
dobat a projevit lásku k němu a k jiným. Taková 

situace nám dává jistotu pro Den soudu. Člověk, 
který zakouší to, že je Bohem milován a chce tento 
Boží čin nějak v sobě reflektovat, nemá o sebe 
strach, protože se přestane zabývat sám sebou. 
Naproti tomu, lidé, kteří si Boží čin lásky nepři-
pouští, nežijí v této skutečnosti, jsou zasaženi stra-
chem o sebe a svoji budoucnost, upadají do egois-
mu a stávají se zakřivenými do sebe. 
Lidé, kteří Boží lásku nepoznávají, nemají motiv 
pro reakci na ni a nemohou ani reagovat na příka-
zy, zákazy a mravní normy. Vyučování morálky, 
etiky a mravních hodnot v tomto smyslu není mož-
né. Posláním církví tedy nemůže být  „vyučování 
morálky“.  

Diskuse o tom, zda je „NĚCO“ nad námi 
je málo plodná. Smysluplným je pou-

ze hlásání radostné zvěsti o tom, 
jak Bůh nás miluje a jak nás ze 

své veliké lásky zachraňuje. 
Vánoční evangelium se tý-

ká panenského početí a 
zrození Syna, který je na-
zýván   Immanuel = Bůh s 
námi – mezi námi. To je 
priorita Božího činu. Pa-
nenské zrození znamená, 
Boží čin bez spoluúčasti 
muže (člověka). Tedy ně-

co, co Bůh pro nás udělal 
bez naší zásluhy nebo přiči-

nění. Bůh je s námi, pro nás, 
nikdy proti nám. To je význam 

té druhé části. Bůh na svém Synu 
zjevil definitivně a jednoznačně, že 

je s námi. Na tom nikdo nemůže nic 
změnit. Ani naše hříchy a nevěrnost, ani ateismus 
…. 
Platí přikázání, které Ježíš dal svým učedníkům, 
abychom šli a hlásali evangelium a získávali lidi za 
jeho učedníky. Ti se pak učí přikázání a morální 
zásady. Jedním z nich je nové přikázání – přikázá-
ní lásky. To je ale čin! Ne jen nějaké emotivní 
blouznění, ale jednání ve prospěch druhých. 
Dnes nám v šíření evangelia nebrání vnější okol-
nosti. A přesto křesťanů nepřibývá. Způsobili jsme 
to my sami, zdá se, že jsme v koncích. Ale Ježíš v 
koncích není. Jestliže se ho ve svém životě držíme 
a zakoušíme jeho lásku k nám, pak naše skutky 
budou mluvit za sebe. Můžeme nabídnout společ-
nosti kolem nás způsob života, který bude k naše-
mu okolí promlouvat. To je naše evangelium.  
 

Jan Franc 

PONDĚLNÍ VEČERY:  
J. DOLEŽAL: KŘESŤANSTVÍ - BIBLE - MORÁLKA 

D O K U M E NT 
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Náplň práce:  
4 Příprava podkladů pro jednání  
4 Organizace diáře  
4 Samostatné řešení operativních záležitostí  
4 Jednání s úřady, institucemi a organizačními 

složkami diecéze  
4 Vyřizování běžné administrativní agendy  

Odborné a kvalifikační požadavky:  
4 SŠ spíše ekonomického směru  
4 Základní orientace v ekonomicko-právní ob-

lasti  
4 Aktivní znalost NJ, AJ výhodou  
4 Výborná uživatelská znalost práce na PC  
4 Řidičský průkaz skupiny B  

Z  D IE C ÉZ E  

NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ 
 Pro ty, kteří mají zájem skloubit svoji profesi s podporou hodnot nejen hmotných,  

Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozice:  
 

Asistent/ka ekonoma diecéze  

ÏÏÏÏÏ 
 

Referent odboru správy majetku 
 Náplň práce:  
4 Vedení evidence majetku  
4 Příprava podkladů pro odborné komise  
4 Kontrola smluvních vztahů  
4 Spolupráce s Pozemkovým fondem ČR, Ka-

tastrálními úřady, Lesy ČR  
 

Odborné a kvalifikační požadavky:  
4 SŠ vzdělání  
4 Praxe v majetkové agendě výhodou  
4 Orientace v katastru nemovitostí  
4 Právní a ekonomické povědomí  
4 Uživatelská znalost práce na PC  
4 Řidičský průkaz skupiny B  

ÏÏÏÏÏ 
 

Programátor  
 Náplň práce:  
4 Programování Microsoft. NET a Microsoft 

SQL  
4 Analýza a návrh řešení požadavků  
4 Vývoj a údržba aplikací  
4 Komunikace s klienty  

Odborné a kvalifikační požadavky:  
4 VŠ/SŠ technického směru  
4 Minimálně 2 roky praxe  
4 Dobrá znalost programování Microsoft. 

NET a Microsoft SQL  
4 Řidičský průkaz skupiny B  

ÏÏÏÏÏ 
 Osobní předpoklady  
4 Proaktivní přístup k řešení problémů  
4 Dobré, příp. velmi dobré komunikační (a or-

ganizační) schopnosti  
4 Zodpovědnost, (samostatnost) a spolehlivost  
4 Orientace v církevním prostředí 

Nabízíme:  
4 Podporu profesního i osobního rozvoje  
4 Zaměstnanecké výhody  
4 Prostředí prestižní instituce s tradicí  
4 Nástup možný ihned  
 

ÏÏÏÏÏ 
 

Cítíte-li se osloveni touto nabídkou, nebo pokud chcete více informací, kontaktujte nás:  
 

Biskupství královéhradecké  
Bc. Veronika Sodomková  

tel.:495 063 604, 731 646 873  
sodomkova@diecezehk.cz  

mailto:sodomkova@diecezehk.cz
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Vánoční události, které se odehrály v judském Bet-
lémě před 2000 lety, jsou pro náš vztah s Bohem i 
vztahy s lidmi velmi důležité. Láska totiž přestává 
být pouhým abstraktním pojmem a stává se činem 
zcela konkrétním. Přátelství zrovna tak. V Bohu. 
V betlémské jeskyni přichází na svět Dítě Ježíš. 
Začínají se naplňovat starozákonní přísliby, svět 
viditelný i neviditelný se dostává do pohybu. „Slovo 
se stalo tělem, aby přebývalo mezi námi“ – tento 
ústřední článek naší víry mluví o Bohu, který při-
chází vstříc člověku zcela originálním způsobem – 
přichází na svět jako bezbranné dítě, zcela se vy-
dává do rukou lidem, aniž by však ztratil cokoliv 
z majestátnosti svého Božství. Tak se Bůh vzdále-
ný, absolutně dobrý a dokonalý, třikrát oddělený od 
stvořeného, stává Bohem velmi blízkým, konkrét-
ním a zcela hmatatelným. Církevní Otcové mluví o 
setkání dvou světů: svět neviditelného Boha vstu-
puje v Kristu od viditelného světa lidí a tím nám 
všem otevírá jistou cestu k sobě ve světle. Kéž ně-
kdy doceníme smysl tohoto Božího sestoupení! 
Slavení Božího narození jsou pro každého věřícího 
člověka, pro farnosti i církev jako celek, velkou pří-
ležitostí jednat podle Božího příkladu v otevřenosti 

vůči okolnímu světu, protože Kristus Ježíš se naro-
dil pro všechny lidi bez výjimky. Mnoho lidí přichází 
ve vánoční době do našich kostelů nejen proto, 
aby si vyslechli jen koledy (těch už mají plné zuby 
z obchodních domů), ale aby zakusili něco 
z otevřenosti Boha vůči lidem. Oni jsou opravdu 
jako z jiného světa, jiného a nelítostnějšího než je 
ten náš (poznali jsme přece lásku a uvěřili v ní) , 
ale my je musíme příjmout, protože je skrze nás 
přijímá samotný Pán. To je pro nás křesťany velký 
plod Vánoc, že tito lidé alespoň jednou v roce pří-
jdou. Kristus Ježíš přišel na svět také zatím jen 
jednou a zcela svět změnil a dal svobodnou mož-
nost změnit se i člověku. Aby se měl člověk kam 
vrátit, musí přijít poprvé. „V domě mého Otce je 
mnoho příbytků“, říká Ježíš, místo tu tedy je.  
Ukažme vánočním návštěvníkům našich kostelů, 
že víme, proč jsme uvěřili betlémskému Dítěti, ve 
kterém se stýkají nebesa se zemí, ale také náš 
svět s tím světem okolním! 
Požehnané Vánoce! 

P. Radek Martinek, kaplan 

RŮZ N É 

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

 
ŽENA A JEJÍ OBDAROVÁNÍ 

 
Součástí tohoto setkání budou také 

BIBLICKÉ TANCE  
 

Termín:  Sobota 21. 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 biblické  
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 15. 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.  

SVÁTEK SVATÉ RODINY 
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA 

(30. PROSINCE) 
 

 
Příležitost k Obnově  

manželského slibu bude  
při bohoslužbách: 

 
v pátek 30. prosince 2011  
06:30 hod. sv. Jan Křtitel 
18:00 hod. sv. Bartoloměj 

 
v neděli 01. ledna 2012  

10:00 hod. klášterní kostel 
17:00 hod. sv. Jiljí  

19:00 hod. sv. Bartoloměj 

SETKÁNÍ DVOU SVĚTŮ 

INZERÁT 
 

Doučím němčinu.  
Tel. 607 237 424  

nebo  
466 411 651  

 
M. Kvasničková 

http://www.blahoslavenstvi.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
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 Dne 4.12.2011 nastal dlouho očekávaný souboj/
derby mezi HC – Piksla a HC Klofani. V obou muž-
stvech nastoupili hráči z naší farnosti a předvedli 
své hokejové umění svým věrným fanouškům, ale 
především sami sobě ukázali co se naučili při tré-
nincích a talent, který ukrývali v sobě. O tom všem 
pojednává níže uvedená reportáž, ve které se do-
víte vše podstatné a která se nachází na interneto-
vé adrese http://www.webnode.cz. Vřele doporu-
čuji návštěvu těchto stránek a především se všich-
ni těšíme na vaši účast při příštích zápasech. Sr-
dečně Vás zveme a přejeme klidné a požehnané 
blížící se vánoční svátky. 

HC Piksla - HC Klofani 4:5 
Třetiny: (2:0, 1:3, 1:2) 
Branky: 16. Dospěl, 18. a 43. Hyxa, 30. Dufek P. - 
25. a 59. Vitáček L., 27. Vitáček J., 37. Chvojka, 
56. Svačinka 
Vyloučení: 1:1, využití: 0:1, v oslabení: 0:0,  
diváků: 50. 
Průběh utkání: 2:0, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:5 
HC PIKSLA: Kouba - Bláha, Deml, Sedlák P.., Du-
fek P. - Dospěl, Sedlák L., Dufek K., Štarha, Výso-
cký, Hyxa 
HC KLOFANI:  Kočí - Slezák D., Slezák L., Hobza, 
Chvojka - Vitáček J., Vitáček T., Vitáček P. - Vtípil, 
Pochobradský, Svačinka - Tlustoš, Korbel, Vitáček 
L. 
Reportáž 
Atmosféra derby dýchla na kaž-
dého účastníka nedělního utkání 
Piksly proti Klofanům už před 
samotným zápasem a cítili ji jak 
sami hráči, tak i početná skupina 
fanoušků v hledišti. 
Domácí zaskočili hosty tlakem 
hned v začátku utkání, který si 
udrželi po celých prvních dvacet 
minut hry, a dokázali z něj vytě-
žit hned dvě branky. Ta první 
padla po závaru před hostujícím 
brankářem v 16. minutě a šťast-
ným střelcem byl dorážející Josef Dospěl - 1:0. O 
dvě minuty později zmrazil klofaní kotel další gól v 
síti brankáře Kočího. Tentokrát se nemýlil Petr Hy-
xa - 2:0. Červeno bílé praporky s hipogryfem za 
střídačkou hostí visely zplihle až do konce třetiny, 
protože hostující celek se v ní nedostal do výraz-
nější šance. 
Ovšem nástup do druhého dějství bylo pod taktov-
kou hostí. Prakticky z prvního většího závaru snížil 
na 2:1 Lukáš Vitáček a za dvě minuty na to bylo 
srovnáno po překrásné individuální akci Jana Vi-
táčka, který prolétl celým kluzištěm a backhandem 

zavěsil kotouč pod víko Koubovy branky - 2:2. 
Netrvalo ale dlouho a domácí na vyrovnávací bran-
ku odpověděli dalším přesným zásahem. Po brej-
kové situaci napřáhl za modrou k tvrdé ráně Petr 
Dufek a vyslal nechytatelný projektil nad lapačku 
hostujícího brankáře - 3:2. 
Poslední branku druhé třetiny vstřelili opět hosté. 
Domácí se dostali, vinou špatného střídání, do 
oslabení a nabídnutou výhodu Klofani prakticky v 
zápětí proměnili. Po buly se dostal ke kotouči ob-
ránce David Chvojka, který prostřelil skákavou 
střelou vše, co mu stálo v cestě - 3:3. 
V závěrečné třetině se začalo projevovat, že hosté 
hrají utkání na tři útočné formace a domácí celek 
pouze na dvě. Ve chvíli, kdy se už zdálo, že hosté 
mají více ze hry, dostal do jízdy kotouč znovu Petr 
Hyxa, prolétl obranou hostí a ukázkovým blafákem 
dostal domácí znovu do vedení - 4:3. 
Hosté, usilující o další vyrovnání se v 51. minutě 
dopustili zdržování hry, když z obranné třetiny vy-
hodili kotouč do ochozů a nabídli tak Piksle defini-
tivně zvrátit utkání v její prospěch. Nepříjemné 
oslabení se jim ale podařilo ubránit a do posled-
ních deseti minut zápasu stáhli hru na dvě útočné 
formace. 
Svůj tlak a touhu po vyrovnání zúročili vyrovnávací 
brankou, kterou vstřelil jako správný kapitán On-
dřej Svačinka - 4:4. 

Když už se zdálo, že utkání do-
kráčí ke spravedlivé remíze, 
udeřilo před domácí brankou. 
Zdánlivě nevinné nahození Lu-
káše Vitáčka z rohu kluziště 
skončilo po teči domácího ob-
ránce ve skulině mezi ramenem 
a tyčí vynikajícího domácího 
brankáře Kouby - 4:5. 
Hostům se tak povedl dokonalý 
zvrat utkání, ani závěrečný do-
mácí tlak již vyrovnání Piksly ne-
přinesl a tak se z vítězství 5:4 
radovali Klofani. 
Vyrovnané utkání odehrané s 

vysokým nasazením muselo potěšit každého fa-
nouška, i když by utkání nejspíše slušela remíza, 
štastnější družstvo zvítězilo. Společné posezení u 
gulášku a piva pak dalo zapomenout na klubovou 
příslušnost a dobrá nálada korunovala tento hoke-
jový svátek až do podvečerních hodin. 
 
   Text: L. W. 
   Reportáž převzata z:  
   http://www.kahl.cz/vysledky/ 
   Foto: archív V. K. 

KŘESŤANSKÁ AMATÉRSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 

S P O RT 

http://www.webnode.cz
http://www.kahl.cz/vysledky/
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RŮZ N É 

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 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara 16:00 - 17:30 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 18.12. 4. neděle adventní  
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Předvánoční koncert   Třebosice - kostel 15:00 hod. 
Čt 22.12. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 23.12. Koncert scholy klášterní kostel 17:00 hod. 
So 24.12. Štědrý den  
Ne 25.12. Slavnost Narození Páně  
Po 26.12. 
Pá 30.12. Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů  
So 31.12. Děkovná bohoslužba (Mons. Jan Vokál) kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

Svátek sv. Štěpána  

K A L E N D ÁŘ  

ZPRAVODAJ  
FARNOSTI  

PARDUBICE 
V ROCE 2012 

Č. UZÁ-
VĚRKA VYJDE TÉMA 

1 10.2. 19.2. Popeleční  
středa 

2 23.3. 1.4. Květná  
neděle 

3 4.5. 13.5. 
Nanebe-

vstoupení  
Páně 

4 15.6. 24.6. prázdniny 

5 17.8. 26.8. nový  
školní rok 

6 5.10. 14.10. říjnové 

7 16.11. 25.11. Před-
adventní 

8 14.12. 23.12. vánoční 

BOHOSLUŽBY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH  
V KOSTELE PANNY MARIE  

SEDMIBOLESTNÉ (V „KOSTELÍČKU“)  
V PARDUBICÍCH R. 2011. 

 
Sv.  liturgie byzantská 

Sv.  zpověď  ¼  až ½  hod.  před každou bohos lužbou.  

Pátek 23.12.  sv. liturgie + modlitba  
za nenarozené děti  16:00 hod.  

Sobota 24.12.  moleben 15:45 hod. sv. liturgie 16:00 hod. 

Neděle  25.12. utrenja   9:00 hod. sv. liturgie 10:00 hod. 

Pondělí  26.12.  sv. liturgie 10:00 hod. 

Pátek 30.12.  sv. liturgie 16:00 hod.  

Sobota 31.12. sv. liturgie a poděkování 16:00 hod. 

Neděle 1.1.  utrenja   9:00 hod.  sv. liturgie 10:00 hod. 

Pátek 6.1. žehnání vody a sv. liturgie 18:00 hod. 

Neděle 9.1. sv. liturgie 10:00 hod.  
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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 

D A L Š Í  A K C E  
L. P.  2012  

Ne 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok  
Út 03.01. Zahájení Tříkrálové sbírky 2012 Pernštýnské nám. 15:00 hod. 
Čt 05.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 06.01. Slavnost Zjevení Páně  
So 07.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne  08.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční  
  Tříkrálový koncert  (Chrámový sbor) kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 
St 11.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Ne 15.01. Setkání služebníků farnosti fara 17:00 hod. 
Po 16.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 
St 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.  -  25. ledna)  
Čt 19.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 22.01. Duchovní setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 - 17:00 
Po 23.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 
So 28.01. Setkání trvalých jáhnů sv. Bartoloměj, farní sál 09:00-16:00 
Ne 29.01. Přijetí žádostí o křest do katechumenátu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko  16:00 hod. 
St 01.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 02.02. Svátek Uvedení Páně do Chrámu - Hromnice  

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 03.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 04.02. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 08.02. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 09.02. Setkání Pastorační rady farní sál 19:00 hod. 
Pá 10.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 11.02. Světový den nemocných   
St 15.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 hod. 
Čt 16.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 17.02. 8. Piksla ples - farní ples Černá za Bory 20:00 hod. 
Ne 19.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 22.02. POPELEČNÍ STŘEDA  

NAROZENINY 
31.12. P. Antonín Duda 

 P. Antonín Sokol 
09.02. P. Josef Trochta SDB 

 

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

