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řejeme si - a v po-
slední době stále 
častěji – "...hlavně 
klidné a radostné 
prožití Vánoc...". To 
vidíme nebo čteme i 
na vánočních po-

hlednicích a přáních. Jsem pře-
svědčen, že jsou tato slova myšle-
na doopravdy.  

Jak ale máme prožít tuto dobu, 
když kolem je samý spěch a ruch? 
Jak se máme těšit na tyto svátky, 
když se koledy ozývají už několik 
týdnů před jako nějaké odrhovač-
ky, když touha po dárcích je někdy 
provázena bezohledností, netole-
rancí a lhostejností, když 
se hypermarke-
ty předhánějí, 
jak dlouho 
budou mít 
otevírací ho-
diny. Říká se, 
možná právem, 
že supermarkety 
jsou 
"moderními 
chrámy", 
ve kterých 
lidé doká-
žou strá-
vit nejen 
hodiny, 
ale 
skoro 
celé dny. Protože je tam nabízeno 
všechno, po čem lidé touží a ještě 
se slevami a hned, jen aby se nalá-
kaly zákazníci a to i za cenu, že 
pak druzí, tedy zaměstnanci, ten 
klid a pohodu nemají. Vede to snad 
ke štěstí? Ano, lidé hledají, co by je 
uspokojilo. Ale copak jenom věci 
nahradí lidské slovo, pochopení, 
může se jim člověk sdělit se svými 
vnitřními pohnutkami? Svět je jako-
by zaměřen jen na hluk, spěch, 

akčnost atd. a kdo "nejede" v po-
klusu, kdo nežije naplno a  není 
"in", tomu "ujel vlak" a je v podstatě 
mrtvý. Často slyšíme - není čas, 
musí se stihnou to a to…, ale jaký 
to má význam? Člověk nemá koli-
krát ani možnost si danou nabídku 
či problém rozmyslet. Musí se roz-
hodnout hned - jen si připomeňme 
lákavé akce na slevu či výhodné 
nákupy.  

Jak si tedy zachovat svou poho-
du, klid a přitom neztratit kontakt, 
přehled o důležitých věcech a udá-
lostech? Jak nepodlehnout trendu 
světa - mít všechno hned a za kaž-
dou cenu? 

Jde o to, seřadit 
si správně 

žebříček 
hodnot. Co 
je pro mě, 
mou rodinu 
nejdůležitěj-
ší. Nejde 
tady jen o 
okamžité 
pořadí, ale 
především o 
výhled do 
budoucna, 
zaměřit se 
na věčnost. 

Co je víc? 
Hodně dár-
ků, či lu-

xusní věci? Nebo - vzájemné poro-
zumění; skutečnost, že mě má dru-
hý i nezištně rád; přesvědčení, že 
není naštvaný, když nedostal, co 
chtěl; pocit, že je nám spolu dobře 
a nic nám tu radost nemůže vzít? 

Láska a velké a krásné věci se 
"rodí" v tichu a klidu. Proto se je 
snažme používat a zachovávat za 
každou cenu. Jen tak budeme spo-
kojeni.  

jáhen Karel 

www.farnost-pardubice.cz 

VÁNOCE 
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ZE  Ž IVOTA  FA R N OSTI  

Pastorační rada (PR) se na svém posledním setká-
ní ve stávajícím funkčním období sešla ve čtvrtek 
27. listopadu v 19 h ve farním sále. 
Setkání PR zahájil modlitbou a moderoval její 
předseda P. Antonín Forbelský. 
V úvodu se PR představil nový trvalý jáhen dr. Mi-
lan Novotný, působící ve Věznici Pardubice. 
 
HISTORIE 
Sbírka na varhany přinesla 32 619 Kč, na veške-

ré práce související s varhanami u sv. Bartolo-
měje se celkem proinvestovalo 50 740 Kč a re-
pasovaný rejstřík bude stát 30 000 Kč. 

Vikariátní setkání mládeže u salesiánů měl orga-
nizačně na starosti Marek Petráš. 

Misijní aktivity shrnula pastorační asistentka 
Zuzana Petrášová – na šíření víry se během mi-
sijních aktivit v rámci farnosti vybralo celkem 
44 000 Kč, na misijní dílo dětí 10 700 Kč. 

V souvislosti s úmrtím P. Antonína Dudy, který 
nás předešel na věčnost 31. 10., duchovní sprá-
va přechází na P. Antonína Forbelského. 

Svátost nemocných 8. a 14. 11. přijalo přes še-
desát farníků. 

 
BUDOUCNOST 
Advent 
v klášterním kostele bude pro děti i jejich rodiče 

připraven průběžný adventní program 
tři prosincové soboty (6., 13. a 20. 12.) proběh-

nou rorátní mše sv. v 7 h v klášterním kostele; 
první sobotu bude po mši následovat Večeřadlo 
Panny Marie, zbylé soboty proběhne po mši sní-
daně na faře 

8. 12. proběhne přednáška dr. Doležala v rámci 
cyklu Pondělních večerů 

v adventní době proběhne v pardubických koste-
lích řada – většinou tradičních – předvánočních 
koncertů; mimořádnou akcí bude benefiční kon-
cert 13. 12. u sv. Bartoloměje 

další tradiční adventní akce: tvorba věnců 
(Charita) a jejich žehnání (nedělní mše), advent-
ní duchovní obnova (salesiáni), akce Mikuláš 
(návštěva v rodinách), mimořádný zpovědní den 
(18. 12.) a svátost smíření pro děti a rodiče (20. 
12.) 

 
Vánoce 
je třeba zajistit dostatečný počet farníků jako 

„ochranku“ během půlnoční mše u sv. Bartolo-
měje; s touto aktivitou pomáhá i řada 
„nekostelových“ lidí, měli by se do ní aktivněji 
zapojit i lidé z farnosti. 

hudba během vánočních bohoslužeb, bude za-
jištěna; vzhledem k absenci některých varhaníků 
bude ale pokrytí složitější (dětská půlnoční 
v 16:00 h v kostele sv. Bartoloměje + zpěv koled 
před vlastní půlnoční ve 24:00 hod. v klášterním 

kostele) 
skauti přivezou do Pardubic Betlémské světlo, 

které bude k dispozici na Štědrý den v kostele 
sv. Bartoloměje 

v neděli 28. 12. o svátku sv. Rodiny bude při 
všech mší sv. možnost obnovit manželský slib 

na Silvestra se bude slavit diecézní biskup Jan 
Vokál mši sv. na poděkování v 16:00 h v kostele 
sv. Bartoloměje 

  
Tříkrálová sbírka: 
slavnostní zahájení bude v neděli 4. 1. v 15 h na 

Pernštýnském nám., účast přislíbil i nový pardu-
bický primátor 

v Domě techniky v rámci „tříkrálového“ týdne 
bude probíhat bohatý doprovodný program 

Marie Hubálková vyzývá dobrovolníky, aby se 
aktivně zapojili do koledování během Tříkrálové 
sbírky (3. – 11. 1.); kostýmy, občerstvení a dárky 
pro „aktivní krále“ budou zajištěny  

 
Různé 
vzešel návrh na osvětlení chýše u betléma 

v klášterním kostele 
návrh, aby školním kolektivům bylo umožněno 

vidět betlém u sv. Bartoloměje už v týdnu před 
Vánoci s odborným výkladem P. Martinka 
(veřejnosti bude i nadále skryt) 

Libor Wawrzacz vybídl ke vzniku dalšího man-
želského společenství, protože to stávající kvůli 
novým příchozím už kapacitně nestačí 

Libor Wawrzacz a Zuzana Petrášová otevřeli 
diskusi ohledně kurzů Alfa, o nichž se už 
v minulosti na jednání mluvilo - jde o způsob 
evangelizace nevěřících, je však potřeba ustavit 
tým lidí z farnosti, kteří by je organizovali 

jáhen Ladislav Traxler přiblížil PR dlouhodobou 
činnost v rámci přípravy snoubenců na manžel-
ství; manželé Demlovi absolvovali kurz pro ty, 
kdo chtějí snoubence v podobné přípravě vést, a 
nabídli své služby farnosti 

 
Setkání nové PR proběhne ve čtvrtek 15. 1. 2015 
v 19:00 h na faře.  

Zapsal: Martin Beran 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 27. LISTOPADU 2014 

BETLÉMSKÉ  

SVĚTLO  

BUDE  

K DISPOZICI  

NA ŠTĚDRÝ DEN 

OD 8:30 HOD.  

DO 23 HOD. 
V KOSTELE  

SV. BARTOLOMĚJE 

V PARDUBICÍCH 
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BLAHOPŘÁNÍ 

ZE  Ž IVOTA  FA R N OSTI  

A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve far-
nosti na základě pověření biskupem 

 
Mgr. Antonín FORBELSKÝ 
PhDr. Radek MARTINEK, Ph. D. 
jáhen Filip DUŠEK 
P. Ing. Josef TROCHTA, SDB 
P. Mgr. et Mgr. Ondřej MATULA, SDB 
Antonín SOKOL 
jáhen Ing. Josef JINOCH 
jáhen Mgr. Karel KYLAR 
jáhen PhDr. Milan NOVOTNÝ 
jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER 
 
B) 5 členů zvolených farním společenstvím – 

pořadí dle počtu hlasů   
 
Bc. Martin BERAN - hudba 
Ing. Zdeněk NEJEZCHLEB - rodiny, setkávání 
Mgr. Libor WAWRZACZ - rodiny, sportovní aktivity 
Ing. Marek DEML - práce s mládeží 
Pavla PECNOVÁ - společenství Modlitby matek, 

společenství vincentinek, lektoři 

C) 5 členů jmenovaných farářem – pořadí dle 
abecedy 

 
Ing. Jan KOHL - kostel sv. Jana Křtitele, senioři, 

Pondělní večery, 
Zdeněk LUKAVSKÝ - kostel sv. Jiljí  

v Pardubičkách (kostelník) 
Ing. Zdeněk SYCHRA - kostel sv. Václava,  

salesiánské středisko, spolupráce ve farnosti 
Mgr. Bohuslav ŠLÉGR - kostel sv. Bartoloměje 

(akolyta) 
Mgr. Martina TRAXLEROVÁ - výuka náboženství 
 
D) členové zastávající služby ve farnosti 
 
Prof. Jiří KUCHVÁLEK - hlavní varhaník 
Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ - ředitelka Oblastní  

charity Pardubice 
Ing. Mgr. Zuzana PETRÁŠOVÁ – pastorační  

asistentka 
 

 

PODĚKOVANÍ ZA MISIJNÍ JARMARK  

Díky rodině Zdeňka Nejezchleba, která se ochotně ujala zorgani-
zovat na 3. neděli adventní misijní jarmark, a zejména všem těm, 
kteří přispěli svými „nákupy“, se podařilo na Papežské misijní dílo 
vybrat částku 1710 Kč.  

31.12. P. Antonín Sokol 

09.02. P. Josef Trochta SDB 

SLOŽENÍ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY 

Děkuji všem farníkům, jakým způsobem při-
stoupili k těmto volbám, děkuji za jejich zájem 
účastnit se dění ve farnosti a všechny hlasy, 
kterými obdařili své spolufarníky.  
Děkuji všem kandidátům vzešlých z 1. kola, kteří 
přijali pozvání do 2. kola. Někteří z osobních důvo-
dů přizvání nepřijali, přesto si vážím jejich příslibu 
další spolupráce ve farnosti jako doposud. Díky! 
Děkuji všem deseti kandidátům 2. kola: 
* prvním pěti, kteří se hlasy spolufarníků stali čle-
ny nové pastorační rady farnosti 
* druhým pěti, kteří získali též důvěru a tu chtějí i 
nadále ve službě farnosti zhodnotit 

Děkuji těm, kteří přijali moje přizvání mezi dalších 
pět, kteří zastupují jednotlivé oblasti a místa naší 
farnosti. 
Veřejné vyhlášení výsledků volby do pastorač-
ní rady, slib nový členů a předání jemnovacích 
dekretů bude v neděli 14. prosince na závěr 
mše svaté v 09:00 hod.. - orientačně v 09:50 
hod. 
První setkání nové pastorační rady je ve čtvrtek 
15. ledna 2015 v 19:00 hod. na farním sále. Tě-
ším se na spolupráci ve službě naší farnosti! 
P. Antonín 
  

NOVÁ PASTORAČNÍ RADA 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU MISIJNÍ NEDĚLE 

Spolu s celým světem jsme na přání Sv. otce dne 19. 10. oslavili Misijní neděli. Je to den spojený s mno-
ha aktivitami, které ukazují misijní poslání církve, a také s finanční sbírkou určenou na realizaci konkrét-
ních projektů PMD v misiích. Jako každý rok se věřící mnoha způsoby zapojili do oslav Misijní neděle, 
podpořili šíření Kristova evangelia a péči o nejpotřebnější. Proběhly misijní besedy, videoprojekce, žeh-
nání svící, adorace, modlitby růžence a Misijní most modlitby. Děti i dospělí se podíleli se na přípravě 
liturgie, uspořádali tradiční akce PMD, jako jsou Misijní jarmarky , Misijní štrúdlování  a Misijní koláče . 
Informace o výsledcích sbírky z Misijní neděle budou uvedeny též na www.missio.cz.  
Upřímné poděkování patří všem, kdo modlitbou, finančním darem nebo jakkoliv jinak Misijní neděli a pa-
pežské misie podpořili! 
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11.  

PIKSLA PLES  

 

se bude konat  
v pátek 6.2. 2015  

od 20:00 hod. 
 

ve velkém sále  
Restaurace  

U Kosteleckých  
v Černé za Bory 

 
Vstupenky bude prodávat  

paní Ludvíková  
od 5.1. 2015 

 
cena vstupenek: 200 kč,  

telefon: 604 287 476,  
e-mail: pikslaples@seznam.cz 

V sobotu dne 29. listopadu proběhl tradiční Far-
ní adventní den, tentokrát zase u Salesiánů. Vy-
bralo se na něm 6.869,- Kč. Z loňského roku zbylo 
854,-, tedy celková částka je 8.723,-. Peníze byly 
rozděleny takto: 909,- na potraviny, 5.500,- na 
sirotka ze Rwandy, 907,- na rádio Proglas a 907,- 
na TV NOE. 

Za zpěvu „Advent, advent...“ byla zapálena prv-
ní svíce na adventním věnci. Po úvodním slově 
jáhna Filipa si všichni zazpívali několik adventních 
písní z kancionálu. Kdo chtěl, mohl si zajít udělat 

adventní věnec, kdo chtěl mohl si povídat s ostat-
ními. V 15,10 hod. proběhlo recitační divadlo, kde 
účinkovalo 17 dětí. Po divadle se lidé začali vytrá-
cet. Od 16 hod. ti, co zůstali, se různě bavili, děti 
čekala výroba hvězdy a skleničky na adventní ces-
tu, která pak proběhla v tělocvičně. Před 17 hod. 
požehnal jáhen Karel asi 7 adventních věnců. Je 
dobře, že celé setkání skončilo v klidné a radostné 
atmosféře. 

 
jáhen Karel 

ZE  Ž IVOTA  FA R N OSTI  

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

 

SLYŠ DCERO, POHLEĎ A NASLOUCHEJ 

 
Součástí tohoto setkání budou také 

BIBLICKÉ TANCE  
 

Termín:  Sobota 17. ledna 2015 
Místo:  Salesiánské středisko, Zborovské nám. 2018,  

 Pardubice  
 

Program setkání: 
10:00 přednáška + modlitební gesta I. 
11:00 přestávka 
11:30 přednáška + modlitební gesta II. 
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 13. ledna 2015,  

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.  

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2014 

FARNÍ KANCELÁŘ O VÁNOCÍCH 

Změna času otevření farní kanceláře: 
 
22. 12. - pondělí  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
23. 12. - úterý   09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
24. 12. - středa   ----------------------------  
 
29. 12. - pondělí  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
30. 12. - úterý  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod. 
31. 12. - středa  09:00 - 11:00  
 
02. 01. - pátek  09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod.  

http://www.blahoslavenstvi.cz/
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Terka a Lukáš nápad měli 
Abychom spolčo založili. 
Scházíme se na faře 
Chováme se bujaře. 
Pořádáme spoustu akcí  
Balíme si pytel spací 
 
Ted zbystřete, vážení, 
my vám dáme k přečtení, 
kterak jsme advent začali, 
na víkendovku se vydali. 
 
Hrálo se a zpívalo, 
v bazénu se plavalo. 
I když voda jak led byla - 
naše kluky nezabila. 
 
Dopolední hru jsme hráli, 
u toho jsme se zasmáli - 
chůze změnila se v rychlý klus,  
jedna z nás padla v koňský trus. 
 
Odpoledne pro radost, 
dorazil k nám vzácný host! 
By to Filip, jáhen milý,  
nepřišel k nám jen na chvíli. 
 

 
Po večeři společné,  

začal kázat konečně.  
Chybí-li nám odpuštění 

je to Boží dopuštění. 

Video nás upoutalo,  
diskuzi pak vyvolalo, 

kterak marnotratný syn, 
litoval včas svých vin. 

Modlitbou jsme zakončili,  
nový typ se naučili, 
co je Lectio divina - 

není už žádná novina. 
 

Večer se nesl ve veselém duchu, 
nadělali jsme v domě mnoho ruchu, 

Spát se jít však muselo, 
aby se “snadno” vstávalo. 

 
Ráno rychlým poklusem 

běželi jsme za busem.  
Mší svatou jsme zakončili, 

Bohu vděčnost vyjádřili. 
 

kolektiv autorů 
 

M LÁ D EŽ  

ADVENTNÍ VÍKENDOVKA 
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Informace ohledně přípravy děti k Prvnímu svaté-
mu přijímání byly v minulém Zpravodaji 7/2014. 
Pro zpřesnění některých informaci: Úvodní setkání 
proběhne individuálně mezi knězem, katechetkami 
a každou rodinou zvlášť. Stačí, aby se zúčastnil 
alespoň jeden z rodičů s dítětem. Setkání se bu-
dou konat na faře v předem dohodnutém čase v 
období 21. 1. – 25. 1. 2015. Termín je třeba domlu-
vit osobně, telefonicky nebo e-mailem s paní Pe-
trášovou (tel. 723 147 966, email posílat na:  
farpar@volny.cz. S sebou si přineste potvrzení o 
křtu dítěte. 
Informace a termíny jsou i na internetových strán-
kách farnosti - http://www.farnost-pardubice.cz 

Zuzana Petrášová 
 
 
 
 
 

TERMÍNY PŘÍPRAVY  

NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2015 

 

neděle 1.2.2015 - 1. představení dětí klášterní 
kostel - 10:00 hod. (AF)  

neděle 8.2.2015 - 1. setkání fara - 15:30 hod. 

neděle 1.3.2015 - 2. setkání klášterní kostel - 
15:30 hod. 

neděle 15.3.2015 - 3. setkání fara - 15:30 hod. 

neděle 29.3.2015 - dětská bohoslužba klášterní 
kostel - 10:00 hod. (AF) 

velikonoce 2.4. - 6.4.2015 - účast na obřadech 

neděle 12.4.2015 - 4. setkání fara - 15:30 hod. 

sobota 16.5.2015 - svátost smíření kostel sv. 
Bartoloměje - 17:00 hod. 

neděle 17.5.2015 - Slavnost kostel sv. Bartolo-
měje - 10:30 hod. 

KATEC HEZE  

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ 

A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2015 A JEHO PRŮBĚH 

Zveme všechny na oslavu svátku 
sv. Jana Boska v roce 2015, kdy si 
připomínáme 200 let od jeho naro-
zení.  
 
PROGRAM U SALESIÁNŮ  

V PARDUBICÍCH: 

 

 Pátek 30. 1. výlet pro děti za 
sněhem (Orlické hory): sraz v 8 
hod., návrat v 17 hod.; s sebou: 
svačinu, 50 Kč, lyže či boby; 
přihlašování u P. Ondřeje na 
tel. 732 536 873 

 Sobota 31. 1. Slavnost sv. Ja-

na Boska: mše sv. v 9 hod.; 10:30 
hod. přednáška Výchova ve stylu 
Dona Bosca dnes (více bude 
upřesněno); 12 hod. oběd formou 
malé zabijačky (ovar atd.); od 14 
hod. zábavní a sportovní odpoled-
ne pro rodiny; asi v 17 hod. ado-
race a požehnání 

 Neděle 1. 2. v 9 hod. mše sv. 
s biskupem Janem a po mši be-
seda s ním; „Cantate bimbi“ - pře-
hlídka malých zpěváčků 
(přihlašování u Pavla Dračinské-
ho) 

P. Ondřej Matula 

SA LESIÁ NI  

200 LET OD NAROZENÍ DONA BOSCA 

MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL NAŠI FARNOST! 

 
Svatý Mikuláš nezapomněl a také letos navštívil kolem 32 rodin v naší farnosti. 
Jeho ohnivé vozy se vydaly na cestu v pátek 5. 12. 2014. Kromě dobrých an-
dělů ho doprovázeli i čerti, kteří chtěli vzít vaše „hodné“ děti. Po velikém při-

mlouvání andělů a laskavého Mikuláše se jim to samozřejmě nepodařilo. Miku-
láš také v neděli 7. 12. 2014 přišel s anděly na dětskou mši a odpoledne se 

zastavil i v salesiánském středisku, aby děti obdaroval. 
Děkuji všem, celé posádce, že na naši farnost nezapomněli a těšíme se i na 

příští rok. 
ZP 
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C HA R ITA  -  M IS IE  

Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech 2. – 
11. ledna 2015 tradiční TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. 
Slavnostní zahájení sbírky proběhne v neděli 4. 
ledna od 15 hodin na Pernštýnském náměstí. 
Součástí zahájení bude velkolepá jízda tří králů na 
koních, vystoupení dětských souborů Pramínek a 
Perníček a vánoční divadelní představení dětí 

z pardubické farnosti „Historie o narození Jana 

Křtitele.“ Koledníkům požehná otec biskup Mons. 
Josef Kajnek. 
 
Sbírka proběhne pod záštitou první-
ho náměstka hejtmana Pardubické-
ho kraje Ing. Romana Línka, MBA a 
nového primátora města Pardubic 
Ing. Martina Charváta. Její výtěžek 
je určen zejména na pomoc lidem 
v nouzi na Pardubicku. Skupinky 
koledníků budou procházet ulicemi 
Pardubic a okolních obcí s přáním 
štěstí, zdraví a pokoje do nového 
roku a s prosbou o příspěvek do za-
pečetěné kasičky s charitním logem, pečetí 
a podpisem pracovníka Magistrátu města Pardubi-
ce. Všechny skupinky mají u sebe průkazku, kte-
rou se mohou kdykoliv prokázat. Chcete-li se do 
Tříkrálové sbírky sami aktivně zapojit, kontaktujte 
prosím koordinátora akce na tel. 775 296 842 nebo 
e-mailem na dobrovolnik@charitapardubice.cz. 
 
K Tříkrálové sbírce neodmyslitelně patří bohatý 
doprovodný kulturní program v Domě techniky. 

V pondělí 5. ledna v 15 hodin se můžete těšit na 
koncert sboru flétnistů a taneční vystoupení třídy s 
rozšířeným vyučováním estetické výchovy ZŠ Par-
dubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344. V úterý 6. 
ledna se od 16:30 uskuteční cestopisná před-
náška o Kambodži, na kterou v 18 hodin navážou 
Spojené pěvecké sbory Pernštýn-Ludmila-Suk pod 
vedením Martina Berana a Pěvecký sbor Návrat 
vedený Danou Tláskalovou pásmem vánočních 
koled. Na klavír je bude doprovázet Ondřej Hro-
mádko. Ve čtvrtek 8. ledna od 13 do 16 hodin mo-

hou zájemci sehrát šachovou partii 
s mezinárodním mistrem Mgr. Jose-
fem Sýkorou, který vyzve až dvacet 
soupeřů najednou. V pátek 9. ledna 
od 17 hodin se Domem techniky ro-
zezní houslový recitál manželů Zdvi-
halových a dětí ze ZUŠ Havlíčkova. 
 
Sbírka bude slavnostně zakončena 
v neděli 11. ledna od 16:30 hodin 
v kostele sv. Bartoloměje Tříkrálo-

vým koncertem v podání chrámového sboru pod 
vedením prof. Jiřího Kuchválka. 
 
Bližší informace o Tříkrálové sbírce naleznete na 
www.pardubice.charita.cz. 

 
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE  

A PŘEJEME VÁM RADOSTNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY  
A POHODOVÝ ROK 2015. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015 

Oblastní charita Pardubice 
srdečně zve všechny farníky na 

2. CHARITNÍ PLES 
v pátek 13. února 2015 od 19 hodin v sále 

Skautského centra Vinice (K Vinici 2666, Pardubice) 

K tanci a poslechu bude opět hrát oblíbená skupina THE FIVE BAND. 
Předprodej vstupenek od druhé poloviny ledna 2015 – bližší informace budou včas zveřejněny na webu 

www.pardubice.charita.cz. 

ADVENTNÍ VĚNCE - PODĚKOVÁNÍ 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem farníkům, kteří přišli pomoci s benefiční výrobou ad-
ventních věnců a jejich následným prodejem před kostely pardubické farnosti. Děkujeme také 
všem, kteří přispěli zakoupením věnce na charitní sociální služby. Celkem se podařilo prodat 
250 věnců a získat částku 63 785 Kč. 
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Vážení čtenáři! 
Přicházejí vánoční svátky, a tak místo dalšího 

dílu seriálu o velkých postavách duchovní hudby 
věnujme 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 byly obcházeny 
s křesťanskými symboly a místo zaříkávání se vy-
prošovalo Boží požehnání. Zde jsme u kořenů pís-
ní – vánočních koled, kdy se zpívaly zpěvy o naro-
zení Božího syna. Po koledě chodily chudé děti, na 
sv.Řehoře pak kantoři vybírali na provoz škol, a též 
se tak získávaly 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. 
Řada z nich se stala později inspirací vánočních 
skladeb českých kantorů i skladatelů následujících 
generací. Často bývají mezi koledy počítány i du-
chovní písně, pocházející z barokních  kancionálů, 
z nichž ale většina má  svého autora. Rekatolizace 
po konci třicetileté války přinesla vyjímečné hodno-
ty i v  díle hudebníka, básníka a jindřichohradecké-
ho 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 též projevil velmi 
silně v tvorbě českých kantorů od 18. století přede-
vším ve formě pastorel. Toto jsou chrámové sklad-
by menšího rozsahu, hudebně a textově vyjadřující 
radostnou zvěst, často užívající autentického lido-
vého textu. Stylově přinášejí hudbu od barokního 
patosu až k lidové průzračnosti a lehkosti klasicist-
ního skladatelského slohu. Snad nejslavnějším 
českým kantorem je J. J. Ryba, ale nelze opome-
nout autory jako byli Š. Brixi, jeho syn F. X. Brixi,  
J. I. Linek, J. Michalička, T. N. Koutník a řada dal-
ších, kteří ovšem také komponovali liturgické 
skladby jako mše, litanie a podobně. Pastorální 
prvky nacházíme například ještě i ve světské tvor-
bě B. Smetany (ukolébavky v op. Hubička, pasto-
rale v symfonické básni Blaník aj.). 

Další částí vánoční duchovní hudby jsou samo-
zřejmě skladby výhradně liturgické, především 
mše. Příliš se neví, že J. J. Ryba má kromě slavné 
mše vánoční „Hej mistře“ i jiné, třeba kombinující 
latinský liturgický text s lidovým. Z vánočních mší 
J. J. Ryby jsou v repertoáru našeho chrámového 

sboru celkem čtyři, z nich jedna - Missa in nativita-
te Domini in nocte se sólovým partem fagotu, na 
latinský liturgický text. Mezi ostatními autory je tře-
ba vyzdvihnout čtyři pastorální mše F. X. Brixiho 
nebo Missu pastoralis 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 ná-
měty vánoční, narození Spasitele ztvárněny v  řa-
dě velkých a slavných děl jako jsou Vánočním ora-
torium J. S. Bacha, oratorium Mesiáš G. F. Hände-
la, Vánočním oratorium C. Saint-Saënse, Vánoční 
kantáta A. Honeggera a v mnoha jiných krásných 
hudebních dílech. 

 
V kostele sv. Bartoloměje zazní o letošních vá-

nocích mimo jiné i půvabná Missa pastoralis in G     
F. M. Knížete a Pastorela in F současného sklada-
tele F. X. Thuriho. Autor pastorální mše – František 
Maxmilián Kníže (1784 -1840) žák V. J. Tomáška, 
byl regenschori u sv. Ignácer a sv. Havla v Praze, 
hrál na varhany, violu, fagot a kytaru – m.j. je auto-
rem první české školy hry na kytaru. Účinkoval i v 
pražské premiéře opery Čarostřelec C. M. von We-
bera ve Stavovském divadle. 

 
Protože se blíží také  konec občanského roku, 

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 

HUD BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4/2014 
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V listopadovém pondělním večeru u sv. Jana 
jsme mezi sebou přivítali Aleše Rolečka, který pro-
mluvil o islámu. Stručně nás provedl historií islámu 
od r. 622 do současnosti. Výraz „islám“ můžeme 
také vyložit jako „oddanost Bohu“ . Charakteristic-
ké pro něj je, že převládají pravidla života. 

Zakladatel Mohamed pocházel z Mekky, kde 
měl kontakty se židy i křesťany. Uvádí se, že měl 
vidění archanděla Gabriela. Ve vidění byl Moha-
medovi diktován posvátný text, známý jako Korán. 
Mohamed byl v mládí oženěn s bohatou vdovou. V 
té době propagoval monoteismus proti polyteismu 
v arabském okolí. Roku 
622 utíká Mohamed před 
protivníky do Mediny, stá-
vá se vůdcem svých pří-
vrženců a je označován 
za proroka. Získává stále 
více stoupenců, válčí s 
odpůrci v městě Mekka, 
které potom obsadí. Židé 
jsou v té době pro musli-
my nepřátelé, odmítli Mo-
hameda jako proroka. 
Křesťané naproti tomu 
jsou tehdy spíše přátelé. 
Po Mohamedově smrti r. 
632 nastal boj o následnictví ve vedení nového 
náboženství. Dědic prorokovy autority dostal titul 
chalífa. Rozpory mezi vyznavači islámu vedly r. 
680 k rozštěpení na sunity – dávají důraz na tradici 
a na šíity – strana Husajna, který prohrál boj s cha-
lífou. Ještě za života Mohameda se islám rozšířil 
po celém arabském poloostrově, v dalším století 
se rychle šířil a ovládl Egypt, Blízký východ, sever-
ní Afriku, území zničené Perské říše, asijský vý-
chod až do Číny. Islám přitom přijímal mnohé z 
kultury těchto zemí, zejména byl zpětně ovlivněn 
perskou kulturou. Přitom platil a platí zákaz zobra-
zení živých bytostí, lidí i zvířat. To vedlo k rozvoji 
bohatého ornamentu. Ve 13. století se v islámu 
objevil sufismus - obdoba křesťanské mystiky – 
touha po přímém kontaktu s Bohem. Výraznou 
osobností tohoto směru byl mystik, básník Džalá-

leddín, žijící v dnešním Turecku. Islám se šířil dále 
na západ, kde ve Španělsku načas bylo klidné 
soužití se židy a křesťany. Významná je též Pales-
tina, kde v 11.století existovalo praktické soužití 
muslimů s křesťany. Po křižáckých válkách o Pa-
lestinu a křižáckém království ve Svaté zemi půso-
bily zpětné podněty řecké antické filosofie zpro-
středkované muslimskými učenci na západní Evro-
pu. Po dobytí Cařihradu r. 1453 muslimskými Tur-
ky zanikla Byzantská říše a vznikla a rozšiřovala se 
muslimská říše Osmanská (turecká). Rostlo výraz-
né nepřátelství křesťanství a islámu. To vyjadřuje 

dobové vyjádření: musli-
mové jsou dědiční nepřá-
telé křesťanství. Od 13. 
století Evropa vstřebává 
řeckou zejména aristotel-
skou filosofii a získává 
vědecký a pak technický 
náskok před islámskými 
zeměmi. V 18.století se 
objevil tzv. Wahhábismus, 
hnutí pro očištění islámu 
od dějinných nánosů a 
čekání na Mahdího, ob-
doby Mesiáše. Objevilo 
se několik takových po-

stav, později zabitých. Ve 20.století se islám radi-
kalizuje, v roce 1979 vzniká první islámský stát – 
Írán. Pojem „džihád“ je z Koránu vzatý příkaz boje 
za rozšíření islámu. Současní muslimové chápou 
současnost jako apokalyptické poslední období 
dějin, kdy je třeba radikálně a rychle zničit vše ne-
přátelské islámu. V tomto boji je smrt bojovníka 
odměněna rájem nejen pro něho, ale i pro celou 
jeho širokou rodinu. Tato okolnost vysvětluje nad-
šení, se kterým matky posílají své syny do boje. 
Islám odmítá západní liberální společnost. Západní 
kultura, založená na svobodě myšlení, nemá hle-
dajícím radikalizovaným a fundamentálně oriento-
vaným lidem co nabídnout. 

K tématu nám byl doporučen francouzský film O 
bozích a lidech. 

Zapsal Jan Kohl 

D OKUM ENT  

ALEŠ ROLEČEK: ISLÁM V PROMĚNÁCH ČASU (24.11.2014) 

PERSKÁ POHÁDKA 

 
Jednoho dne se ptali muže, který byl známý jako velký mudrc:  

„Máš hodně dětí. Které je tvé nejoblíbenější?“ 
Muž odpověděl: „Přednost dávám tomu ze svých dětí, 

které je nejmenší – dokud nevyroste; 
které je daleko – dokud se nevrátí; 

které je nemocné – dokud se neuzdraví; 
které je ve vězení – dokud nebude propuštěno; 

které má trápení – dokud nebude utěšeno.“ 

Guy Gilbert – Buďte světlem, Portál 2010 
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S dobou adventní začíná nový rok církve 2015, ve 
kterém chceme obnovit v našich farnostech, 
diecézích a celém národě v tajemství Eucharistie 
novou a věčnou smlouvu s Bohem. Každý duchov-
ní správce již přijal pastorační brožuru NEK2015, 
jejíž text je na www.nek2015.cz rozšířen také o 
katecheze a přímluvné prosby a další materiály. 
 
Současně do farností přicházejí malé obrázky s 
modlitbou a znělkou NEK prof. Zdeňka Pololáníka. 
Tak, jak je na webu uvedeno, je možné a vhodné 
přicházet průběžně s novými podněty a inspirací k 
přiblížení jednotlivých témat ve farnostech a přes 
diecéze předat zkušenosti pro závěrečnou národní 
konferenci. Úvodní lednové téma Eucharistie a jed-
nota nabízí Eucharistii, která ve své podstatě ne-
rozděluje, ale sjednocuje. V únorovém tématu Eu-
charistie utváří a sjednocuje společenství. 
Doporučujeme již nyní v adventu pozvat, tam kde 
je to možné, ke spolupráci aktivní pastorační asis-
tenty a aktivní laiky, řády, kongregace, církevní 
hnutí a komunity ke společné cestě NEK. 
Přípravná skupina NEK 2015 

MODLITBA ZA NEK 2015 

 

Bože, náš nebeský Otče, 
děkujeme Ti, že s námi 

uzavíráš z lásky smlouvu 
novou, věčnou, nejsvětější, 
když nám Kristus na oltáři 
dává Svoje Tělo a Krev. 

Uč nás tuto smlouvu slavit, 
milovat a zachovávat. 

Požehnej, ať náš Národní 
eucharistický kongres 

obnoví v nás ctnosti víry, 
lásky, naděje a sílu 

k jednotě a vzájemnosti, 
aby společenství Církve 

neslo světu radostnou zvěst. 
Na přímluvu Matky Boží 

ať s novou a hlubší úctou 
přijímáme Tělo a Krev 
Tvého jediného Syna, 

který s Tebou v Duchu Svatém 
věčně žije a kraluje. Amen. 

R ŮZNÉ  

ZAČÍNÁ NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 

Taizé je mezinárodní ekumenická komunita ve 
Francii. Tvoří ji sto bratří, kteří každoročně přijímají 
desetitisíce mladých křesťanů. V roce 2005, když 
zemřel bratr Roger, zakladatel komunity, napsal 
Václav Havel tato slova: 

Ne náhodou se z vesničky Taizé stalo poutní 
místo i pro mnoho především mladých lidí z naší 
země. Bratr Roger byl pro mne jedním z duchov-
ních pilířů sjednocující se Evropy. 

Sám bratr Roger popsal založení komunity 
Taitzé těmito slovy: "Od mládí mě neopouštěla ona 
intuitivní myšlenka, že život v komunitě by mohl být 
znamením, že Bůh je láska, jedině láska. A krok za 
krokem ve mně rostlo přesvědčení, že je nezbytné 
vytvořit komunitu s muži rozhodnutými odevzdat 
celý svůj život, s muži, kteří by se snažili porozu-
mět jeden druhému a smířit se, komunitu, kde by 
středem všeho byla upřímná dobrota a prostota." 

Další evropské setkání se bude konat za krát-
kou dobu v Praze. Tisíce mladých lidí z východní 
i západní Evropy se připravují, že se tohoto velké-
ho ekumenického setkání zúčastní. Ve světle sou-
časných událostí bude mít zvláštní důležitost pří-
tomnost tisíců mladých účastníků z Ukrajiny, 
z Běloruska a z Ruska. Účastníci stráví v Praze pět 
dní, od 29. prosince do 2. ledna, a zapojí se do 
programu sestávajícího ze sdílení, setkávání 
a společných modliteb. 

Jednou z nejdůležitějších zkušeností, které tato 
setkání přinášejí, je zážitek pohostinnosti. Meziná-
rodní tým dobrovolníků, který už od září setkání 

připravuje, mimochodem stále ještě hledá 8 000 
míst na ubytování v hostitelských rodinách. Pod-
mínky jsou velmi jednoduché: ráno snídaně a 2m2, 
kam lze rozložit spacák a karimatku. Během dne 
se budou účastníci podílet na programu ve městě 
a domů se vrátí až večer ve 22:00. 

Všichni lidé dobré vůle, ať už věřící, nebo nevě-
řící, mladí i staří, kdo jsou ochotni otevřít dveře 
svého domova, mohou kontaktovat nejbližší křes-
ťanské společenství nebo se dozvědět další infor-
mace na stránkách www.taizepraha.cz. 
 
Povšimněte si 

 Ve středu 3. 12. 2014 v 19:00 se uskutečnilo i v 
centru příprav 37. evropského setkání mladých 
v Kafkově domě večer se vzpomínkou na bra-
tra Rogera. Podnětem k této akci je nedávné 
vydání českého překladu knihy „Vyvolit si lás-
ku“, kterou komunita v Taizé připravila jako 
svědectví vděčnosti za dar života svého zakla-
datele. 

 Česká televize odvysílala o připravovaném se-
tkání v rámci Událostí reportáž, kterou je mož-
né zhlédnout na adrese: www.ceskatelevize.cz/
ct24/domaci/293846-evropske-setkani-taize-po-
petadvaceti-letech-opet-v-praze. 

 Mladí lidé z celé Evropy vysvětlují v češtině, co 
od setkání očekávají: youtu.be/Nju4IGPPAv4. 

TAIZE V PRAZE 

http://www.taizepraha.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/293846-evropske-setkani-taize-po-petadvaceti-letech-opet-v-praze
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/293846-evropske-setkani-taize-po-petadvaceti-letech-opet-v-praze
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/293846-evropske-setkani-taize-po-petadvaceti-letech-opet-v-praze
http://youtu.be/Nju4IGPPAv4
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Ve spolupráci s doktorem teologie otcem Davidem 
Boumou, který vyučuje na Katolické teologické fa-
kultě Univerzy Karlovy v Praze, Katedře fundamen-
tální a dogmatické teologie a na Univerzitě Hradec 
Králové, Katedře kulturních a náboženských studií 
jsme připravili 11. dílný vzdělávací cyklus 
s názvem „O katechizmu od 
Adama“. Populárně naučnou 
formou nabídneme nové a 
neotřelé pohledy na věrouku 
katolické církve. Cyklus bude-
te moci naladit každé pondělí 
počínaje 26. lednem 2015 
vždy od 16.00h. Reprízy kaž-
dého dílu pak můžete slyšet 
vždy následující neděli po od-
vysílání premiéry, a to od 
10.30h.  
Dalším novinkou studia Vojtěch je pořad s názvem 
„Váleční veteráni a REGI BASE“. Nadpraporčík 
Jiří "REGI" Schams, se jako ostřílený bojovník elit-
ní jednotky SOG určené ke speciálním akcím, zú-
častnil několika válečných konfliktů. 17. března 
2008, ale svou vojenskou kariéru nedobrovolně 
ukončil. Během doprovodu dánských humanitár-

ních pracovníků do městečka Gerešk v Afghánistá-
nu, se v jeho blízkosti odpálil sebevražedný aten-
tátník. Schamsův velitel Milan Štěrba na místě za-
hynul. On sám téměř šest měsíců ležel v bezvědo-
mí. Jeho tělo bylo plné střepin a dodnes má dvě v 
hlavě. V současné době je na vozíku a za pomoci 

speciálního asistenta pilně 
cvičí a rehabilituje tak , aby se 
brzy postavil na nohy. Tento 
hrdina byl iniciátorem založení 
organizace, která pomáhá ne-
jen novodobým válečným ve-
teránům, ale všem, kteří za 
nás sloužili. Tzn. bývalým vo-
jákům, policistům, hasičům, 
zaměstnancům celní nebo 
vězeňské správy, ale i všem 
dalším potřebným. 

Vysíláme v úterý 27. ledna ve 22.00h, reprízu si 
můžete poslechnout v pondělí 2. února 2014 
v 9.30h. 
 
Na slyšenou se těší a v Novém roce vše nejlepší 
našim posluchačům přeje redaktor Martin Weis-
bauer a Ladislav Holoubek. 

R ŮZNÉ  

LEDEN VE VYSÍLÁNÍ STUDIA VOJTĚCH  

NA VLNÁCH RADIA PROGLAS 

Nedá se nic dělat, žijeme v době mobilové, tak 
jako naši předci žili v době kamenné nebo bronzo-
vé. Onehdy jsem si zapomněla mobil doma. Po 
celý den jsem si připadala, jako kdyby mi chyběl 
nějaký zvlášť důležitý orgán nebo smysl. 
Jak jsem mohla tolik let prožít bez mobi-
lu? 

Ale říkám to kvůli tomu, že jsem si před 
třemi dny mobil nezapomněla a volala jsem 
manželovi. A ne a ne se mu dovolat. Přitom 
manžel je pečlivka, jak přijde domů, hned 
dává mobil do nabíječky, nestane se mu 
jako kolikrát mně, aby se mu mobil ně-
kdy vybil. Pořád se mi ozývalo, že je ne-
dostupný… Žiju s ním už dvacet let. A v 
téhle éře katastrofálních manželství je naše 
manželství takovým ostrůvkem štěstí a ra-
dosti. Nedostupný… Manžel je nedostupný. 
Mobil mi to opakoval znovu a znovu. A mě na-
jednou napadlo, že jednou se budu chtít manže-
lovi dovolat, jednou budu usilovat o to, abych se 
s ním mohla domluvit o tom či o tom, jednou budu 
chtít být alespoň s jeho hlasem… A nepůjde to. 
Bude… Kde? Kam odcházejí ti, jejichž hlas už ne-
můžeme slyšet, kteří nám už nikdy neodpovědí, i 
kdybychom je volali ze všech sil, i kdybychom se-
bevíc prosili, aby se nám ozvali? Večer jsem spě-
chala z práce jako ještě nikdy. Otevřu dveře… Ote-

vřu dveře do samoty? Do tmy? Uslyším, že man-
žel… Od koho to uslyším? 

Byl doma. 
„Představ si, že můj mobil…“ Myslím si, že žád-

ná žena ještě tak nepolíbila muže, kterému spadl 
mobil do umyvadla, jako jsem toho svého políbila 
já. „Copak,“ divil se, „co, co?“ 

Víte, kdybychom měli stále na paměti, že jed-
nou budeme své blízké chtít slyšet, budeme na ně 
chtít promluvit… Budeme chtít, aby oni promluvili 

na nás… A už to nepůjde. 
Kdybychom tohle měli na paměti, myslím, že 

bychom se jeden k druhému chovali jinak, 
používali jiná slova, usmívali se na sebe víc 

a častěji. Jednou budeme chtít na někoho 
blízkého promluvit. Těšit se z jeho blíz-

kosti… 
A ozve se jenom hlas tmy. Řekne nám 

na naše volání: „Je nedostupný…“ A 
on nedostupný bude. Všichni bu-
deme jednou nedostupní. Dnes 
ještě ne. Dnes ještě můžeme je-

den druhého oslovit. Říct tomu 
vedle sebe, že ho máme rádi. Říct 

těm vedle nás, jak je nám s nimi dobře. Dokázat 
jim to… 

Eduard Martin – Schody do ráje, KNA 2010 
 

MOBIL (VYPRÁVĚNÍ PANÍ Z. N.) 
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R ŮZNÉ  

KA LEND ÁŘ  

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy 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 Ministrantská schůzka Fara 16:00 - 17:30 

ZPRAVODAJ FARNOSTI V ROCE 2014 

A K C E  

Ne 21.12. 4. neděle adventní   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 24.12. Štědrý den   

Čt 25.12. Slavnost Narození Páně   

Pá 26.12. Svátek sv. Štěpána   

Ne 28.12. Svátek Svaté Rodiny  
- obnova manželských slibů 

  

  Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 18:30 hod. 

St 31.12. Děkovná bohoslužba  
Hl. celebrant: Mons. Jan Vokál 

Kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

LP 2015 

Čt 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie  
- Nový rok 

  

So 03.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 04.01. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Pernštýnské nám.  15:00 hod. 

Út 06.01. Slavnost Zjevení Páně kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 08.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne  11.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční   

  Tříkrálový koncert   kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 

St 14.01. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

 uzávěrka vyjde téma 

1 6.2. 15.2. Popeleční středa 

2 20.3. 29.3. Květná neděle 

3 8.5. 17.5. Nanebevstoupení Páně 

4 19.6. 28.6. prázdniny 

5 21.8. 30.8. nový školní rok 

6 23.10. 1.11. - 

7 13.11. 22.11. předadventní 

8 11.12. 20.12. vánoční 
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KA LEND 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 

A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

Čt 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Setkání pastorační rady   

So 17.01. Setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 hod. 

Ne 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů  
(18. - 25. ledna) 

  

  Setkání služebníků farnosti farní sál 17:00 hod. 

Po 19.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 

St 21.01. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 22.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Po 26.01. Setkání akolytů a jáhnů fara - učebna 19:00 hod. 

St 28.01. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Čt 29.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Setkání pro muže - pravidel. setkávání Salesiánské středisko 19:00 hod. 

Pá 30.01. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 31.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 01.02. Představení dětí 1SVP klášterní kostel 10:00 hod. 

  "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko  16:00 hod. 

Po 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu  
- Hromnice 

  

St 04.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 05.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Zpovědní den sv. Jan 17:00 - 18:00 

Pá 06.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

  Farní ples u Kosteleckých 20:00 hod. 

Ne 08.02 1. setkání 1SVP farní sál 15:30 hod. 

St 11.02. Světový den nemocných   

  Seniorklub fara 14:30 hod. 

Čt 12.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:30 hod. 

Pá 13.02. Charitní ples Skautské středisko 
 - Vinice 

20:00 hod. 

Ne 15.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 18.02. POPELEČNÍ STŘEDA   


