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VÁNOCE
razí bratři a sestry,
když
jsem
byl
v Olomouci v konviktu, tak jeden kněz
stále říkal: „Bratři,
brzy budou vánoce!“
My jsme se tomu smáli a on nám
vysvětloval, že s přibývajícím věkem skutečně vánoce jsou čím dál

Spasitele. Každý z nás rád vzpomíná na své dětství, rozsvícený stromeček, koledy, dárky pod ním a
cestu na půlnoční. Máme radost
z obdarování, protože dar vyjadřuje, že někdo o nás stojí, že si nás
někdo váží. Tím největším obdarováním, je Ježíš, který mezi nás, do
našich domovů přichází. Ať ho tedy

častěji. Už tomu pomalu začínám
věřit. Skutečně, vánoce jsou za
dveřmi a každý to pozoruje ve
svém okolí, ať už při nákupech, na
vánoční výzdobě města, nebo
vlastního domova.
Ježíš se nám narodil v Betlémě,
budeme zpívat ve vánočních koledách. Bůh přišel na tento svět, aby
se stal jedním z nás a my se mohli
setkat s ním. Vánoce jsou svátky,
kdy se rodina společně schází, aby
společně prožila radost z narození

v záplavě povinností a starostí nepřehlédneme pod vánočním stromečkem a také, až na konci kalendářního roku budeme bilancovat,
jaký ten uplynulý rok byl, ať vidíme
jeho mocné působení a nebojíme
se spolu s ním a s odvahou vstoupit do nového roku 2014. Radostné
prožití svátku vánočních a požehnaný celý nový rok 2014 ze srdce
přeje
kaplan Tomáš Fiala
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
PR se sešla na svém předvánočním setkání ve
čtvrtek 28. listopadu od 19:00 hod. ve farním sále.
Setkání uvedl a řídil předseda Pastorační rady P.
Antonín Forbelský.
V úvodu farník Petr Sokol PR seznámil se svým
záměrem prezentovat nabídky služeb farníků v
rámci farnosti a přišel s nabídkou reflexních terapií
– kolem obou témat se v rámci PR rozvinula živá
diskuse s těmito výsledky:
4 nabídka služeb (otevřená pro všechny) bude
prezentována jako leták (placená inzerce)
4 pokud seznámit zájemce s reflexní terapií, pak
nejlépe formou přednášky

sv. Bartoloměje
4 na svátek sv. Rodiny proběhne obnova manželských slibů
4 rozloučení a poděkování se starým rokem: 31.
12. v 16:00 hod.
4 1. ledna: v katedrále zahájení duchovních oslav
v souvislosti s 350. výročím diecéze (vyhlášení
Roku povolání, nový znak diecéze)
4 Tříkrálová sbírka bude zahájena 5. 1. v 15:00
hod. na Pernštýnském nám., zakončení v neděli
12. 1. Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Bartoloměje v 16:30 hod.

další
4 setkání služebníků farnosti - neděle 19. 1. na
faře v 17:00 hod.
HISTORIE
Předseda PR stručně shrnul události, které se ve 4 20. 1. v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů (v cyklu Pondělních
farnosti
odehrály
večerů) duchovním slov minulosti: Modlitba za
vem
bude
provázet
národ, misijní aktivity
v
kostele
sv.
Jana
Křtite(ČRo zamýšlí i nadchále
kazatel
Církve
bratrzející Misijní neděli v r.
ské
Martin
Tabačan
2014 přenášet boho(Archa)
službu z Pardubic), du4 25. 1. Duchovní sešičkový víkend, svátost
tkání pro ženy,
nemocných.
4 29. 3. Setkání pro
chlapy
INFORMACE
4 Pondělní večery (3.2.
Advent
= P. Miloš Szabó (PH) –
4 charitní adventní věntéma o zpovědi spojené
ce – benefiční aktivita
s udílením svatoblažejpro rodiny, potřebné,…
ského požehnání, v době postní tradiční kající
4 farní adventní den i Muzikantská Cecilka jsou
bohoslužba)
organizačně zajištěny ze strany salesiánů
4 28. 2. 1. Ples Charity (skautské středisko Vini4 návštěva Mikuláše je rozvržena do několika
ce)
skupinek (cca 12 rodin na skupinku)
4 30. 3. 4. neděli postní (Laetare): výlet do Ostra4 rorátní mše jsou zajištěny vč. hudby
vy (studio TV NOE) – mše pardubické farnosti
4 hlavní mše z přesunuté mariánské slavnosti (9.
(hudbu přislíbil zajistit prof. Kuchválek), přímý
12.) bude v klášterním kostele v 18:00 hod.
přenos vysílá TV NOE
4 Pondělní večery: Ing. Jan Franc kladně zhodno4 23. 5. Noc kostelů
til přednášku ThDr. Jana Doležala
4 25. 5. 1. sv. přijímání v Pardubicích
4 další adventní nabídky: svátost smíření, koncer4 31. 5. 12. Den rodin a dětí (téma: „Naplňování
ty apod.
potřeb v manželství“)
4 červen 2014: 8. = biřmování, 15. = zahradní
Vánoce
slavnost, 22. = Slavnost Božího Těla
4 pořad bohoslužeb: beze změny oproti loňsku
4 na 30. 6. (pondělí) připadá 650. výročí úmrtí ar(třeba kontaktovat dobrovolníky z loňska na zacibiskupa Arnošta z Pardubic, účast přislíbil a
jištění „ochranky“, jinak třeba s „vlastních“ zdropotvrdil o. kardinál Dominik Duka, plánuje se i
jů – služba „jednoročákům“)
přednáška dr. Šebka
4 Betlémské světlo (očekáváme, že zajistí tradič4 30. srpna bude Celostátní setkání rodin ve Žďáně skauti)
ru n/S, pouť rodin naší farnosti se nejspíš usku4 přesun betléma z klášterního kostela k sv. Barteční o týden později
toloměji
4 dětská „půlnoční“ v 16:00 hod. se uskuteční u
(Pokračování na stránce 3)
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
(Pokračování ze stránky 2)

Salesiáni
4 setkání rodičů s dětmi (neděle 15-17 h)
4 pánský klub (čtvrtek od 19 h, zpravidla poslední
v měsíci)
4 možnost ubytování: ubytovna zkolaudována
jako soukromá, je tedy určena primárně
pro salesiánské akce, nelze zde prozatím ubytovávat na delší dobu někoho „z venku“ (např.
studenty VŠ, aktuálně museli od salesiánů odejít), nové podněty do toho vnese i nový OZ od
Nového roku

BETLÉMSKÉ
SVĚTLO
BUDE
K VYZVEDNUTÍ
24. 12. 2013
V KOSTELE
SV. BARTOLOMĚJE
OD 8:30 HOD.
DO 22 HOD.

4 služba akolyty, příp. jáhna při mších v DD
(svážení pacientů)
4 dotazník Postoje dnešních katolíků v islámu: PR
navrhla, aby byl dotazník (autorkou je studentka
VŠ) distribuován osobně přímo farníkům –
v ohláškách by mohlo být zmíněno, kdy tomu
tak bude, aby s tím mohli počítat; následně by
měla farnost mít možnost se s výsledky průzkumu seznámit
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ: čtvrtek 27. února 2014 v 19:00
hod. ve farním sále.
zapsal: Martin Beran

PODĚKOVANÍ ZA MISIJNÍ JARMARK
Díky Zdeňkovi Nejezchlebovi a jeho rodině, která se ochotně ujala
zorganizovat na 3. neděli adventní misijní jarmark, a zejména
všem těm, kteří přispěli svými „nákupy“, se podařilo na Papežské
misijní dílo vybrat částku 1600 Kč.

BLAHOPŘÁNÍ
31.12.
09.02.

P. Antonín Duda
P. Antonín Sokol
P. Josef Trochta SDB
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
Alianční týden modliteb: „7 Ježíšových zázraků o něčem víc“ (5. - 12. ledna)
Týden modliteb za jednotu křesťanů: „Je snad Kristus rozdělen?“ (1K 1,13) (18. - 25. ledna)

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
PARDUBICE - LEDEN 2014
Středa 08. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ - Archa, LONKOVA 512
výklad Božího slova: Ondřej Matula
Pátek 10. 01.
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, Staročernská 1799,
Pardubice-Slovany (konečná trol. č. 1, točna, bývalé sídlo fy INFINITY)
výklad Božího slova: František Plecháček
Pondělí 20. 01. Římskokatolická církev, kostel sv. Jana Křtitele
výklad Božího slova: Martin Tabačan
Čtvrtek 23. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, Sladkovského 638
výklad Božího slova: Stanislav Lanc

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, Římskokatolické církve, Slova života.
Modlitba za
královéhradeckou diecézi

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

Trojjediný Bože,
děkujeme ti za naši diecézi,
která je již 350 let
živým společenstvím křesťanů
a v jednotě se Svatým otcem
spoluutváří tajemné Tělo Kristovo.

V MÝCH OČÍCH JSI DRAHÁ A VZÁCNÁ

Duchu Svatý,
strážce naší katedrály,
na přímluvu Panny Marie
nám daruj
rodiny,
které žijí podle vzoru Rodiny Svaté,
kněze,
kteří se jako Ježíš
obětují pro svěřený lid,
nová povolání,
jimž tento rok zvlášť zasvěcujeme.
Odpusť nám všechny naše hříchy
a rozmnož v nás své dary ¨
v době příští.
Přijď, Duchu Svatý,
obnov a posvěť svůj lid
v královéhradecké diecézi!
Amen.
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Součástí tohoto setkání budou také
BIBLICKÉ TANCE
Termín: Sobota 25. ledna 2014
Místo:
Salesiánské středisko, Zborovské nám. 2018,
Pardubice
Program setkání:
10:00
přednáška
11:45
animovaná modlitba
12:30
oběd
13:30
biblické tance
15:00
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 2014,
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.

SALESIÁNI
MUZIKANTSKÁ CECILKA 2013
V neděli 1. prosince se uskutečnil již 13. ročník
pěvecké soutěže pro děti Muzikantská Cecilka.
Letošní přehlídka se nekonala v kapli Salesiánského střediska mládeže v Pardubicích, jak bylo posledních několik let zvykem, ale byla přesunuta do
Multifunkčního Centra Dona Boska. Druhou změnou oproti tradičnímu dlouholetému trendu bylo i
to, že soutěž začínala o hodinu dříve v 17 hodin.
Ve srovnání s loňskem se do soutěže přihlásilo
o jednoho zpěváka méně, tudíž se do bojů o krásné ceny zapojilo sedm zpěváků. Pět dívek a dva
chlapci. Všichni předvedli skvělé výkony. Ale jak už
to bývá, vítězem je vždy jen jeden. Laureátkou roku 2013 se stala Magdalenka Petrášová s písní A
Thousand Years od Christini Perri. Svým krásným
hlasem a výstupem okouzlila nejen diváky, ale
hlavně i váženou porotu, která jí ve složení Kateřina Vejnarová, Jiřina Doušová a Jiří Kožnar po těžkém rozhodování přisoudila zasloužené prvenství.
Magdalenka tak dostala krásný pohár a jako hlavní
cenu si odnesla dva dárkové poukazy od Ticketstreamu na libovolnou akci dle vlastního výběru.
Cenu diváků si po spočtení neskutečných 132 hlasů, odnesla Eliška Dvořáková za Girl on Fire od
Alicie Keys. Ale ani chlapci, i když to měli ve velké
přesile děvčat těžké, neodešli s prázdnou. Cenu
kapely dostal Václav Kouba, který zazpíval letošní
hit rádií – Cestu – od skupiny Kryštof a Tomáše
Kluse. Nejen vítězům, ale všem účastníkům patří
velká gratulace, už jen za odhodlání zpívat před
tolika lidmi.
Já osobně z pohledu fotografa si myslím, že letošní ročník se pořadatelům, manželům Dračínským, ve spolupráci se Salesiánským střediskem
Pardubice,
vydařil.
Všechno bylo naprosto skvěle zorganizované, nevyskytly
se žádné nepříjemnosti, které by mohly
někoho
překvapit.
Moderátoři Jana Dračínská a Ondřej Matula, i když spolu moderovali poprvé, to
zvládli skvěle, neudělali žádné chyby a
ještě navíc i pobavili
mnohokrát publikum.
Často působili na jevišti lépe než leckteří
dnešní profesionálové, kteří se snaží o
originalitu za každou
cenu. Ve druhé polo-

vině programu celé soutěže již tradičně vystoupilo
několik hostů. Vše odstartovalo „pirátské vystoupení“ Petra Moriho s písní Kázání o zkáze Sodomy a
Gomory od Sváti Karáska. Následoval duet moderátora předchozích dvou ročníků Ondřeje Saláka a
soutěžící z předchozích let Marie Novotné
s pohádkovou písní Buchet je spousta z Kouzla
Králů. Dále jsme slyšeli píseň Láska na sto let, od
Lucky Vondráčkové, kterou nám přišla zazpívat
Veronika Peterková. Maru Benáková si taktéž vybrala píseň od Vondráčkové, ale tentokráte od Heleny a to Růže kvetou dál. Celý večer plný krásného zpěvu zakončila Kateřina Vejnarová s písní Andělskej flám od Alžbety Kolečkářové, po které tajil
se mi dech a jistě jsem nebyl v sále sám. Poté už
nás čekalo vyhlášení výsledků, předání cen a další
velice úspěšný ročník byl pomalu za námi. Velké
díky patří určitě Salesiánskému centru mládeže,
Jiřímu Woclawkovi a otci Josefu Trochtovi, spolupořadatelům, bez kterých by tato akce nemohla být
uskutečněna. Dále také kapele, která nacvičila
s účastníky soutěže jejich písně ve svém volném
čase. Děkujeme! Na elektrickou kytaru hrál Jiří
Dračínský, kytara a zpěv Martin Pražan, na bicí a
bonga bubnoval Roman Netušil, klávesy, elektrická
kytara a zpěv Petr Mori, na flétnu nám zahrála Maruška Benáková a krásný zvuk houslí zařídila Veronika Peterková. Samozřejmě že na všem má velkou zásluhu zvukař Pavel Dračínský. Poděkovat
by se ovšem mělo i všem divákům, kteří si udělali
čas v neděli odpoledne a přišli podpořit mladé zpěváky a užít si už 13. ročník Muzikantské Cecilky.
Za rok zase na viděnou.
Jiří Žamboch
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
NÁVŠTĚVA AD LIMINA APOSTOLORUM
POZVÁNÍ PRO KNĚZE, JÁHNY A VĚŘÍCÍ

Po mimořádně požehnané národní pouti českých a moravských diecézí do Svaté země v závěru Roku víry volá Svatý otec František všechny
biskupy České republiky do Říma k apoštolským
prahům, a to již v únoru 2014. V současné nelehké
situaci naší katolické církve v ČR při různých útocích proti církvi a jejímu poslání je třeba svou přítomností vyjádřit jednotu s našimi biskupy – pastýři
– při cestě AD LIMINA do Říma ke Svatému otci.
Pouť ČR k apoštolským prahům bude zahájena
v Římě na Světový den nemocných, o památce
Panny Marie Lurdské, v úterý 11. 2. 2014 a bude
vrcholit v pondělí 17. 2. 2014 při setkání se svatým
otcem Františkem.
Každý ze 7 dnů budeme slavit se všemi našimi
biskupy mši svatou vždy v jedné ze 7 hlavních římských bazilik a tím před celou církví i naší společností vyjádříme jednotu naší katolické církve s

církví univerzální pod vedením Svatého otce Františka.
Organizačním zajištěním pověřila ČBK opět
Poutní centrum Biskupství královéhradeckého a
Českomoravskou Fatimu v Koclířově, kam, prosím,
zasílejte své přihlášky
⇒ na 9-denní pouť autobusem ve dnech 10. – 18.
2. 2014 za 8.700,- Kč, nebo
⇒ na leteckou 8-denní pouť ve dnech 11. – 18. 2.
2014 za 12.700,- Kč. Více informací je možné
získat na faře nebo na farním webu.
Přihlášky přijímá: Poutní centrum Biskupství
královéhradeckého, Velké nám. 35, 500 01 Hradec
Králové; mobil 731 646 800 nebo 731 598 752, email: poutnik@bihk.cz. P. Pavel Dokládal, poutní
centrum.

PŘEHLED HLAVNÍCH PASTORAČNÍCH AKTIVIT
V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI V ROCE 2014

TÉMA: 350. VÝROČÍ ZALOŽENÍ DIECÉZE A ROK POVOLÁNÍ
4 1. ledna Diecézní novéna
– slavnostní zahájení v katedrále Sv. Ducha
Hradec Králové
4 11. ledna Diecézní katechetické setkání
Hradec Králové
4 12. dubna Diecézní setkání mládeže
Hradec Králové
4 26. dubna Diecézní novéna
– patron sv. Vojtěch (organizační spolupráce
vikariáty Kutná Hora-Poděbrady, Jičín,
Jilemnice) Libice nad Cidlinou
4 29. – 30. dubna Konference „350 let
královéhradecké diecéze“
Hradec Králové
4 10. května Diecézní novéna
– patron sv. Jan Nepomucký (organizační spolupráce vikariáty Litomyšl, Ústí nad Orlicí,
Žamberk) Litomyšl
4 17. května Diecézní setkání dětí
Hradec Králové
4 23. května Noc kostelů 2014
4 31. května 12. celostátní Misijní pouť
a Den dětí
Zlín – Malenovice
4 7. června Diecézní setkání seniorů
a jejich přátel
Hradec Králové
4 14. června Diecézní novéna
– patron sv. Benedikt (organizační spolupráce
vikariáty Náchod a Trutnov) Broumov
6

4 6. července Diecézní novéna
– patron sv. Ignác z Loyoly (organizační spolupráce vikariáty Chrudim a Pardubice) Chlumek
u Luže
4 16. srpna Diecézní novéna
– patron sv. Anna (organizační spolupráce vikariát Rychnov nad Kněžnou) Neratov
4 17. – 23. srpna Celostátní setkání animátorů
mládeže
Třešť
4 30. srpna Celostátní pouť rodin
Žďár nad Sázavou
4 13. září Misijní den
Choceň
4 13. září Diecézní novéna
– patron sv. Norbert (organizační spolupráce
vikariáty Havlíčkův Brod a Humpolec) Želiv
4 4. října Diecézní novéna
– patroni bl. Hyacinta a František a sv. Jan Pavel II. Koclířov
4 11. října Diecézní setkání ministrantů
Česká Třebová
4 22. listopadu Diecézní novéna
– patron sv. Klement (slavnostní zakončení)
(organizační spolupráce vikariát Hradec Králové) Hradec Králové
4 24. listopadu VII. celostátní setkání animátorů
seniorů
Hradec Králové

ZPRÁVY Z DIECÉZE
ZAHÁJENÍ JUBILEA DIECÉZE V KATEDRÁLE 1. LEDNA 2014
Na slavnostní zahájení jubilea 350 let královéhradecké diecéze o slavnosti Matky Boží, Panny
Marie na Nový rok, ve středu 1. ledna 2014 ve
14.00 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci
Králové připravilo poutní centrum trasy tří mimořádných autobusů. Prosíme, aby zvláště ve farnostech ležících na trasách těchto autobusů byla
možnost přihlásit se na dopravu do katedrály a
zpět a aby věřící byli na tuto nabídku upozorněni.
Přihlášky, prosím, zasílejte do 17. 12. 2013 přímo
na uvedené kontakty poutního centra. Tam, kde je
to možné, prosím doručte přihlášky e-mailem.
Trasy mimořádných autobusů vypravovaných
poutním centrem 1. ledna 2014 do katedrály:
Trasa č. 1: Koclířov škola 1. 1. 2014 ve 12.00 hod.,
Litomyšl aut. nádraží ve 12.15 hod., Vysoké

Mýto aut. nádraží 12.40 hod., Ostřetín aut.
zastávka 13 hod. (popř. Holice aut. nádraží), Hradec Králové Velké nám. 13.20 hod.
Trasa č. 2: Náchod aut. nádr. 12.30 hod., Nové
Město nad Metují 12.45 hod., Jaroměř
13.15 hod., Hradec Králové Velké nám.
13.50 hod.
Trasa č. 3: Havlíčkův Brod 11.30 hod., Chotěboř
12.00 hod., Hlinsko 12.30 hod., Chrudim
13.00 hod., Pardubice 13.20 hod., Hradec
Králové Velké nám 13.50 hod.
Přihlášky přijímá Poutní centrum,
e-mail: poutnik@bihk.cz; mobil 731 646 800 nebo
731 598 752 do 17. 12. 2013.
P. Pavel Dokládal,
poutní centrum

RO K V Í RY
PAPEŽ FRANTIŠEK UZAVŘEL ROK VÍRY
Vatikán: „S myšlenkami plnými
lásky a vděčnosti za dar, který
nám dal“ se obrátil papež František ke svému předchůdci Benediktu XVI. během mše svaté,
kterou se uzavíral Rok víry.
„Touto prozřetelnostní iniciativou nám dal možnost objevit
krásu cesty víry, jež začala v
den našeho křtu. Zde jsme se stali Božími syny a
bratry v církvi,“ uvedl Svatý otec.
František zahájil bohoslužbu úklonou před ostatky
apoštola Petra, které byly na veřejnosti vystaveny
poprvé. Spolu se Svatým otcem koncelebrovalo při
mši 1200 kněží, na svatopetrském náměstí bylo
přítomno na 60 tisíc věřících.
V kázání připomněl římský biskup především centrální postavení Krista. Výchozím bodem mu k tomu bylo liturgické čtení, v němž sv. Pavel hovoří o
Kristu jako o středu stvoření. „Postoj věřícího má
být tedy uznání a přijetí Krista za střed svého života, a to v myšlenkách, ve slovech i ve skutcích,“
uvedl František a dodal, že Kristus má být i ústředním bodem dějin každého člověka: „Jemu můžeme
nabídnout naše radosti a naděje, smutek i úzkosti,
z nichž je upředen náš život. Když je Ježíš uprostřed života, vnáší světlo i do těch nejtemnějších
okamžiků naší existence a dává nám naději. To se
stalo i dobrému lotrovi, o němž dnes čteme v evangeliu."
V závěru mše svaté předal papež František šesta-

třiceti zástupcům svou novou apoštolskou exhortaci Evangelii gaudium. Text, jehož tématem je hlásání evangelia v současném světě, bude oficiálně
představen v úterý 26. února 2013. Z rukou Svatého otce jej přijali například biskup, kněz, bohoslovec, manželé, katecheté nebo nevidomý člověk ve
verzi na CD. Mezi přítomnými byli také zástupci
umělců (japonský sochař Etsuro Sotoo, který se
podílel na dostavbě katedrály v Barceloně, a polská malířka Anna Gulak), jejichž přítomnost měla
poukazovat na hodnotu krásy a její úlohu při evangelizaci.
O obsahu dokumentu hovořil papež František již
v červnu během audience pro účastníky setkání o
nové evangelizaci: „Říkal jsem si, že by se Rok
víry mohl uzavřít pěkným dokumentem, který by
nám mohl pomoci. Přemýšlel jsem o exhortaci o
evangelizaci obecně, která by zároveň obsahovala
věci z minulé biskupské synody,“ uvedl Svatý otec
v červnu.
Uplynulý rok víry poukázal podle předsedy Papežské rady pro podporu nové evangelizace Rina Fisichelly na pozitivní aspekty víry v Boha: „Běžně
jsme zvyklí zdůrazňovat negativní aspekty, aspekty krize. Ne že by neexistovala krize víry: Je zde a
je hluboká. Avšak tento rok nám také ukázal a dal
nám pochopit, že vedle krize existuje také mnoho
nadšení, mnoho touhy znovu nastoupit na cestu,
kterou nám Pán svěřil."
Autor: Ondřej Mléčka
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C H A R I TA - M I S I E
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech
3. – 11. ledna 2014
tradiční
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Slavnostní zahájení sbírky
proběhne v neděli 5.
ledna
na Pernštýnském náměstí od 15 hodin. Součástí zahájení je již tradiční průvod Tří králů na koních,
vystoupení pěveckých sborů Pramínek a Perníček
a letos také vánoční představení dětí z farnosti o
narození Ježíše a příchodu Tří králů – V Betlémě
není místo. Koledníkům požehná otec biskup
Mons. Josef Kajnek.
Věříme, že podobně jako v předcházejících letech
otevřete dveře svých domovů i srdcí koledníkům
přicházejícím s přáním štěstí, zdraví a pokoje do
nového roku a s prosbou o příspěvek do kasičky.
Vedoucí skupinek budou vybaveni průkazkou a
kasičkou s charitním logem, opatřenou pečetí a
podpisem pracovníka Magistrátu města Pardubice, a drobnou pozorností pro Vás.
Výtěžek sbírky, která proběhne pod záštitou

primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje
Ing. Romana Línka, MBA, je určen na podporu činnosti Charity Pardubice.
Sbírku provází také DOPROVODNÝ PROGRAM
v Domě techniky. Těšit se můžete na houslový
koncert manželů Zdvihalových a ZUŠ Pardubice Havlíčkova (6. 1. od 17 hod.), šachovou simultánku se šachovým mistrem Mgr. J. Sýkorou
(7. 1. od 13 hod.) a cestopisnou přednášku
Mgr. R. Keršnerové o expedici KILIMANJARO
2010 – s roztroušenou sklerózou na nejvyšší
horu Afriky (8. 1. od 17 hod.).
Sbírka bude slavnostně ukončena Tříkrálovým
koncertem v kostele sv. Bartoloměje v podání
chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího
Kuchválka v neděli 12. ledna od 16:30 hodin.
Budeme rádi, když se zapojíte s Vaší rodinou jako
koledníci. Kontakt na koordinátorku TS: Jana Dračínská, tel. 733 741 947, email dobrovolnik@charitapardubice.cz. Informace o Tříkrálové
sbírce naleznete na www.charita.pardubice.cz.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.

Přejeme všem našim klientům, spolupracovníkům a příznivcům
Vánoce naplněné radostí a pokojem a požehnaný rok 2014.

Oblastní charita Pardubice
srdečně zve všechny farníky na

1. CHARITNÍ PLES
28. ÚNORA 2014
od 19 hodin v Sálu Skautského centra Vinice
(K Vinici 2666, Pardubice)

K tanci a poslechu hraje skupina THE FIVE BAND.
Cena vstupenky je 150,- Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen
23. 12. 2013. Lístky lze objednat na emailové adrese
ples@charitapardubice.cz nebo na tel. čísle 733 161 618.
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C H A R I TA - M I S I E
INZERÁT
Oblastní charita Pardubice
hledá sociálního pracovníka pro pečovatelskou službu
v Holicích a Moravanech
Obecné požadavky:
• splnění odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních službách v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č.505/2006 Sb.
(vyšší odborná škola nebo vysoká škola v oboru)
• zkušenost s prací v sociálních službách výhodou
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• uživatelská znalost práce na PC
• čistý trestní rejstřík
• časová flexibilita v pracovních dnech
Odborné požadavky:
• znalost zákona o sociálních službách a souvisejících předpisů
• kompetentnost k posouzení nepříznivé sociální situace, potřeb a požadavků uživatele
• zkušenost se standardy sociálních služeb
• schopnost vést potřebné evidence, zejm. individuální plánování služby
• znalost cílové skupiny a jejích specifik
Osobnostní předpoklady:
• ztotožnění se s posláním Charity
• komunikativnost ve vztahu k uživatelům i spolupracovníkům
• schopnost metodicky vést tým pracovnic v přímé péči
• pečlivost
• schopnost samostatné práce
• lidskost, poctivost a zodpovědnost
• duševní zralost
• vlastní aktivita a tvořivý přístup
• ochota k dalšímu vzdělávání
• schopnost zvládat zátěžové situace
Nabízíme:
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání
• zázemí stabilní organizace
• pro pracovní účely služební mobil a služební automobil
• nástupní plat 16 000 Kč
Zájemci posílejte životopis + motivační dopis na adresu fmoudr@charitapardubice.cz
do 31. 12. 2013.

VÝZNAMNÁ PARDUBICKÁ HISTORICKÁ VÝROČÍ V ROCE 2014
650 LET OD SMRTI ARCIBISKUPA ARNOŠTA Z PARDUBIC
Arnošt z Pardubic (25. březen 1297 Hostinka – 30. červen 1364 Roudnice)
byl posledním pražským biskupem (1343–1344) a zároveň prvním arcibiskupem a metropolitou českým (1344–1364). Pocházel z rodu pánů z Pardubic, který odvozoval svůj původ od Malovců. Narodil
se jako nejstarší ze čtyř synů Arnošta z Hostýně (dnes Hostinka) a paní Adličky.
ÏÏÏÏÏ

480 LET OD SMRTI VOJTĚCHA Z PERNŠTEJNA
Vojtěch z Pernštejna a na Pardubicích (4. duben 1490 – 17. březen 1534)
byl významným českým magnátem a nejvyšším hofmistrem Království českého. Pocházel ze starobylého moravského rodu Pernštejnů.
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PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

10

16:00 *

7:00
9:00
19:00

Sv. Silvestr
31. prosince
(Úterý)

MATKY BOŽÍ
1. ledna
(Středa)

6:30

8:30
10:00

16:00

8:30
10:00

8:30

10:00

10:00

10:00

10:00

16:00

10:00

10:00

10:00

8:00

16:00

8:00

8:00

8:00

16:00

Kostel
sv. Václava
(Rosice n/L)

8:30
10:00

Kostel
Zvěst. P. Marie
(klášterní)
24:00

Kostelíček
(řeckokatolické
bohoslužby)
16:00

17:00

17:00

17:00

Kostel
sv. Jiljí
(Pardubičky)

hlavním celebrantem Mons. Jan Vokál
pro děti a rodiče

7:00
9:00
19:0

Sv. Rodina
29. prosince
(Neděle)

Kostel
sv. Václava
(Salesiáni)
16:00
22:00

16:00

16:00

Kaple
Narození P. Marie
(Svítkov)

*
**

7:00
9:00
19:00

Sv. Štěpán
26. prosince
(Čtvrtek)

6:30

10:30

10:30

10:30

22:00

Kostel
sv. Václava
(Mikulovice)

Poznámky:

7:00
9:00
19:00

NAROZENÍ PÁNĚ
25. prosince
(Středa)

Kostel
sv. Bartoloměje

16:00 **
22:00
24:00

Kostel
sv. Jana Křtitele

Štědrý den
24. prosince
(Úterý)

8:30

8:30

8:30

22:00

Kostel
Povýšení sv. Kříže
(Třebosice)

RŮZNÉ
ZPRAVODAJ FARNOSTI V ROCE 2014
uzávěrka

vyjde

téma

poznámka

1

21.2.

2.3.

Popeleční středa

5.3.

2

4.4.

13.4.

Květná neděle

13.4.

3

23.5.

1.6.

Nanebevstoupení Páně

29.5.

4

20.6.

29.6.

prázdniny

5

22.8.

31.8.

nový školní rok

6

3.10.

12.10.

7

14.11.

23.11.

předadventní - JKK

8

12.12.

21.12.

vánoční

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE

Neděle

Setkání u kafe

farní kavárna

po mši sv. v 9:00

kostel sv. Bartoloměje

po večerní mši sv.

kostel sv. Jana
Vstupní budova - 1. patro

18:30 - 19:30
15:00 hod.

Modlitba Večerních chval
Úterý
Středa

Adorace (po večerní mši sv.)
Mše svatá v kapli v nemocnici

AKCE
Ne 22.12. 4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Út 24.12. Štědrý den
St 25.12. Slavnost Narození Páně
Čt 26.12. Svátek sv. Štěpána
Mše sv. v Domově seniorů

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

kostel sv. Bartoloměje

16:00 hod.

HK - katedrále sv. Ducha

14:00 hod.

Čt 02.01. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

So 04.01. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

Ne 05.01. Začíná Tříkrálová sbírka

Pernštýnské nám.

15:00 hod.

Ne 29.12. Svátek Svaté Rodiny
- obnova manželských slibů
Út 31.12. Děkovná bohoslužba
Hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál
L. P. 2014
St 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok
Zahájení jubilea diecéze

Po 06.01. Slavnost Zjevení Páně
St 08.01. Seniorklub
Čt 09.01. Mše sv. v Domově seniorů

fara

14:30 hod.

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

kostel sv. Bartoloměje

16:30 hod.

Ne 12.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční
Tříkrálový koncert
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KALENDÁŘ
AKCE (pokračování)
St 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor

fara

od 08:00 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

farní sál

17:00 hod.

kostel sv. Jana

18:00 hod.

St 22.01. Třídění známek pro misie

fara

15:00 hod.

Čt 23.01. Mše sv. v Domově seniorů

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

Salesiánské středisko

19:00 hod.

So 25.01. Duchovní setkání pro ženy

Salesiánské středisko

10:00 - 17:00

Ne 26.01. "Cantate Bimbi"

Salesiánské středisko

16:00 hod.

Čt 30.01. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

So 01.02. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

sv. Jan

18:00 hod.

St 05.02. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

Čt 06.02. Zpovědní den

sv. Bartoloměj

08:00 - 16:00

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

sv. Jan

17:00 - 18:00

sv. Bartoloměj

17:00 - 18:00

fara

14:30 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Po 17.02. Přijímání intencí na měsíc březen

fara

od 08:00 hod.

St 19.02. Třídění známek pro misie

fara

15:00 hod.

Čt 20.02. Mše sv. v Domově seniorů

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

Černá za Bory

20:00 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

farní sál

19:00 hod.

Skautské centrum Vinice

19:00 hod.

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

sv. Bartoloměj

08:00 - 16:00

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

Čt 16.01. Mše sv. v Domově důchodců
So 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna)
Ne 19.01. Setkání služebníků farnosti
Po 20.01. Ekumenické setkání

Setkání pro muže - pravidel. setkávání

Ne 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Po 03.02. Pondělní večery

Mše sv. v Domově seniorů
Zpovědní den
Pá 07.02. Zpovědní den
Út 11.02. Světový den nemocných
St 12.02. Seniorklub
Čt 13.02. Mše sv. v Domově důchodců

Pá 21.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
9. Piksla ples - farní ples
Čt 27.02. Mše sv. v Domově důchodců
Setkání pastorační rady
Pá 28.02. 1. Charitní ples
So 01.03. Večeřadlo Panny Marie
Ne 02.03. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
St 05.03. POPELEČNÍ STŘEDA
Zpovědní den
Čt 06.03. Zpovědní den
Mše sv. v Domově seniorů
Zpovědní den
Pá 07.03. Zpovědní den
So 08.03. Postní obnova (P. Tomáš Mlýnek)

sv. Jan

17:00 - 18:00

sv. Bartoloměj

17:00 - 18:00

fara

13:00 hod.

ëëëëëëëëëëëëëëëëë
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
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