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ako se na závitu 
šroubu po otočení o 
360 stupňů ocitne 
matice o něco blíže 
očekávanému vý-
sledku, tak se blíží i 
další závěr roku na-
šeho života, který je 

vždy spojen s připomínkou naroze-
ní Spasitele všech lidí. Doba ad-
ventní, do které za několik dnů 
vstoupíme, je jistě dobou přípravy 
na příchod Pána do našich domo-
vů, avšak k tomu, aby mohl Bůh 
přijít i do lidského, nestálého srdce, 
je třeba více než jen čekat. 

Doba, která je těsně před ad-
ventem, by měla mít pro křesťana 
konkrétní formu. Bylo by 
vhodné, abychom si na 
adventní dobu rozložili síly 
a toto období mohli za-
končit slovy „dobrý boj 
jsem bojoval“. Abychom 
mohli říci našemu Pánu 
„děkuji ti za další 
rok svého života, 
který byl sice napl-
něn těžkostmi a 
smutky, ale to, že jsem 
tím vším prošel s Tebou, 
mi dává vnitřní pokoj“, neboť pokud 
s Ním svým životem kráčíme, ne-
musíme se bát temnoty hříchu ani 
samoty. 

Možná někdy váháme s tím, 
abychom řekli, že chodíme 
s Pánem, ale rozpomeňme se na 
svou každodenní modlitbu, kdy ho 
prosíme o pomoc a kdy mu svěřu-
jeme své radosti i těžkosti. Vzpo-
meňme si na jedinečné chvíle ve 
svém životě, kdy jsme si na Ježíše 
udělali čas a spočinuli v jeho náru-
čí. Nebyly to ty nejkrásnější chvíle 
tohoto roku? Nebyla adorace, kdy 
jsme klečeli v tichu před svým Pří-
telem, tím, co nám dávalo sílu po-
ponést kříž svého života zase o 

kousek dále? A vzpomeňme si, 
kolikrát jsme k Ježíši přicházeli se 
svými hříchy ve svátosti smíření. 
Odmítl nás někdy? Ne, On nás 
vždy předchází a vyzývá nás 
ke ztišení a nalezení vnitřního po-
koje. To, když nás On očekává a 
my mu řekneme ne, zavírá bránu 
k tomu, aby do světa skrze nás 
mohlo přicházet Boží milosrden-
ství, které vždy léčí. 

Dejme Pánu v době adventní to 
nejcennější, co máme, dopřejme 
mu o něco více času, abychom 
mohli zaslechnout jeho dech, který 
nám dá vnitřní stabilitu a skutečnou 

radost. Avšak tím, že Pánu dáme 
„svůj čas“, musíme ho někde 
ušetřit. Avšak dokážeme se 

vzdát ruchu města, který do 
nás stále zatíná své drápky a 

říká nám, že cíl našeho 
života je „ubavit se 

k smrti“? Dokážeme říci 
svým počítačům, mobi-

lům a tabletům 
pravdu do očí? Ří-

ci, že oni nám sice 
nabízejí kontakty i čer-
stvé informace, ale 

rozhodně našemu životu 
nedávají stabilitu a skutečnou lid-
skou blízkost. Dokážeme alespoň 
v době adventní být s Tím, kdo 
svou blízkost k lidem projevil tak, 
že nám poslal Spasitele, který 
svědčil o Lásce svým životem? 

Jen v případě, že naše srdce 
bude vyprázdněno od dosebeza-
hleděnosti, a pokud kormidlo svého 
života budeme ochotni svěřit To-
mu, od koho jsme vyšli a ke komu 
jdeme, náš život získá správný 
směr a my budeme pro tento svět 
požehnáním. Kéž nás adventní čas 
dokáže vytrhnout z našich zmatků, 
aby mohlo betlémské světlo zazářit 
i v našich srdcích! 

jáhen Ondřej Špinler  

www.farnost-pardubice.cz 

ZASLECHNOUT DECH BOŽÍ VE SVÉM SRDCI 
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Slavnost se konala dne 5. listopadu 2016 
v kostele sv. Bartoloměje v tzv. dušičkovém oktávu 
a svátost přijalo více než 60 věřících při mši svaté, 
které předsedal otec biskup Mons. Josef Kajnek. 
Spolu s ním byli u oltáře i pan arciděkan P. Anto-
nín Forbelský a P. Radek Martinek, kteří také udě-
lovali svátost pomazání nemocných. U oltáře ne-
chyběly ani asistující jáhni: Ondřej Špinler a Karel 
Kylar. Liturgické texty mše svaté byly zaměřeny na 
tuto slavnost a otec biskup Kajnek ve své pro-
mluvě m.j. vzpomněl i dobu Ježíšovi pozemské 
pouti, kdy uzdravoval nemocné nejen na těle, ale i 
na duši a dovolil, aby se dotýkali jeho šatu 
s hlubokou vírou v uzdravení. Nežijeme v Ježíšově 

době, ale ustanovením svátosti pomazání nemoc-
ných je nám dán dar Ducha svatého, který nemoc-
ným poskytuje milost útěchy a odvahy 
k překonávání obtíží nemoci nebo pokušení malo-
myslnosti. A protože prožíváme Svatý rok milosr-
denství, můžeme se s velkou důvěrou odevzdávat 
do Božího milosrdenství, které nás provází stále a 
všude a křesťansky snášet obtíže života. 

Na závěr mše svaté jsme obdrželi svátostné 
požehnání a jako upomínku na tuto slavnost tiště-
nou „Modlitbu ve stáří“. Všem kněžím moc děkuje-
me za udělení svátosti a děkujeme také farnicím 
za připravené pohoštění na farním sále. Bohudíky!     

Jana Čihulová 

SLAVNOST UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

PLETENÍ OBVAZŮ PRO MALOMOCNÉ 
 

Kdo by chtěl plést obvazy pro malomocné, může se přihlásit u paní L. Moriové (tel. č.: 732 443 243). 
Obvazy se pletou z bílé bavlněné příze (Sněhurky), kterou dostanete.  

Je to velice jednoduché: Používáme jehlice 2,5. 
 

Rozměry obvazů:  
 úzké – začínáme na 25 ok, včetně krajových, pleteme stále hladce (líc i rub), délka 275 vroubků 

 širší – začínáme na 35 ok, včetně krajových, délka 275 vroubků 
Po ukončení pletení je třeba zapošít koneček příze. 

 
Bývá zvykem, že při dokončení obvazu se pletařka krátce pomodlí za toho, kdo obvaz bude používat. 

Přivítala bych i dobrovolný příspěvek na přízi, kterou kupujeme a je dosti drahá. 
Ludmila Moriová 

Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež 
František, skončí 20. listopadu uzavřením Svaté 
brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Předcháze-
jící neděli z rozhodnutí papeže skončil svatý rok 
v místních církvích. V Praze se k jeho ukončení 
věřící shromáždili 13. listopadu v katedrále sv. Ví-
ta. Zároveň si připomněli patronku českého národa 
sv. Anežku Českou. 

Svatý rok je pro věřící mimořádným rokem milo-
srdenství, v němž mohli upevnit svoji víru a najít 
cestu k odpuštění. Tradice svatého roku byla zalo-
žena koncem 13. století. 

Zatímco řádné svaté roky se vyhlašují pravidel-
ně vždy po 25 letech, mimořádné vyhlašuje papež. 
Příští řádný rok připadne na rok 2025, minulý mi-
mořádný vyhlásil papež Jan Pavel II. roku 
1983 jako připomínku výročí Kristova úmrtí před 
1950 lety. 

Současný Svatý rok milosrdenství začal 
8. prosince v Římě. Papež František v tento den 
slavnostně otevřel Svatou bránu v Bazilice  
sv. Petra ve Vatikánu. 

Papež řekl: „každý, kdo tudy vstoupí (Svatou 
bránou milosrdenství), bude moci zakusit lásku 
Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“. 
Poslední Svatý rok milosrdenství měla katolická 
církev v roce 2000. Tehdy jej vyhlásil papež Jan 
Pavel II. 

U příležitosti Svatého roku milosrdenství byla 
jako dar českého státu v září papeži Františkovi 
předána socha sv. Anežky. Sochu vytvořili studenti 
z hořické sochařské průmyslové školy. Svatá 
Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale ta-
ké odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, 
sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řa-
dě symbolem milosrdenství. Jako současnice a 
v jistém smyslu i žačka sv. Františka z Assisi a sv. 
Kláry z Assisi je svým osudem a svým učením blíz-
ká současnému papeži. 

Symbolickou tečku za Svatým rokem napíše pa-
pež František, který uzamkne posvátný vchod do 
centrální svatyně západního křesťanstva. Podle 
prastaré tradice bude následně Svatá brána bazili-
ky sv. Petra zazděna a nikdo neotevře její veřeje 
až do zahájení dalšího Svatého roku. 

V KATOLICKÉ CÍRKVI SKONČÍ SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ 

R ŮZNÉ  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90996&idc=4593623&ids=407&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91284&idc=4593623&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90997&idc=4593623&ids=2047&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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Podle historika a 
pedagoga Petra 
Bahníka staročeské 
roráty - jedna 
z kdysi význam-
ných duchovních 
součástí adventu, 
která má co dělat 
také s naší hudební 
kulturou a jazykem 

– málem upadla v zapomnění. Až od začátku 20. 
století po dnešní dobu se postupně objevují snahy 
o částečnou obnovu jejich tradice. 
Roráty, specifická podoba ranní mariánské mše 
doprovázené českými liturgickými zpěvy, nemají 
v evropské kultuře obdobu. Je pro ně příznačné 
střídání chorálního zpěvu a rytmických chorálních 
písní. Letos se budou rorátní zpěvy rozeznívat ješ-
tě před rozedněním i v Pardubicích v (klášterním) 
kostele Zvěstování Panny Marie (od 3. do 24. pro-
since každou sobotu od 7:00 hodin včetně Štědré-
ho dne). 
 
Rosu dejte, nebesa, shůry … 
Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla 
IV. Od středověku až do 70. let 20. století byly 
v Čechách během adventu slouženy první ranní 
katolické mše podle zvláštního formuláře, jehož 
vstupní zpěv ve čtvrtou adventní neděli začínal slo-
vy: „Rorate, coeli, desuper“ čili „Rosu dejte, nebe-
sa, shůry“. Duchovní zpěvy, jež byly určeny 
k těmto adventním ranním mším, mají neobvyklou 
a krásnou podobu, jedinečným způsobem totiž 
kombinují formu chorálu, kterou pívají školení zpě-
váci (schola), s vhodnými písněmi, jež zpívají 
všichni věřící. 
Texty byly zpočátku latinské, nejpozději od 15. sto-
letí se však jak 
v písňových, tak 
v chorálních částech 
texty české, což výraz-
ně přispělo k oblibě 
rorátů v širokých lido-
vých vrstvách. Svým 
obsahem se vztahují 
k narození Ježíše Kris-
ta v Betlémě a jeho 
okolnostem (od před-
povědí starozákonních 
proroků přes Zvěsto-
vání Panně Marii až 
po betlémskou stáj), 
zároveň však také ke 
konečnému příchodu 
Kristovu na konci věků, čímž připomínají poslucha-
čům vážnost adventu spjatou s nepopulární per-
spektivou lidské dočasnosti. Perspektivu, která ne-

má děsit, ale dávat našemu životnímu počínání 
smysl a hloubku a pomáhat rozlišovat věci podstat-
né a krásné od hloupostí. 
Reformy katolických církevních obřadů po roce 
1973 sice zrušily původní zdroj, ze kterého se rorá-
ty kdysi vyvinuly – zvláštní formulář pro mariánské 
mše v adventním čase, navzdory tomu jsou i pro 
současnou liturgii adventních ranních mší rorátní 
zpěvy v kostelích hojně využívány. 
 
A spravedlivého dštěte, oblakové … 
Podoba staročeských rorátů se vyvíjela více než 
200 let, zhruba od 14. do 16. století, a konkrétní 
výběr písní začleňovaných do rorátů se v různých 
oblastech Čech dlouho lišil. Ve zvláštních knihách, 
takzvaných rorátních, z 2. poloviny 16 století jsou 
však již prezentovány ucelené sestavy chorálů a 
písní pro každý den týdne. Rorátníky byly zpravidla 
zdobeny barevnými ilustracemi a ty nemnohé, kte-
ré se uchovaly, patří k našim nejkrásnějším ruko-
pisným památkám. Původní podobu rorátů asi nej-
lépe zachycují rukopisy královéhradecké a pražské 
oblasti. Obsahují původní předzpěvy – antifony a 
mešní formuláře pro jednotlivé dny. Rorátníky stej-
ně jako jiné rukopisné kancionály si pro svou po-
třebu pořizovaly pěvecké spolky, známé jako lite-
rátská bratrstva, jež u nás vznikaly od 15. století a 
působily až do 18. věku. Šlo o sdružení prostých 
věřících (tedy nikoli tedy kněží či řeholníků), kteří 
se věnovaly chorálnímu i vícehlasému chrámové-
mu zpěvu.  
Činnost těchto bratrstev má dodnes nedoceněný 
význam pro udržení české kulturní svébytnosti. 
Roku 1783 však bylo jejich působení dost drsně 
ukončeno. Císař Josef II. tehdy literátská bratrstva 
v rámci svých reforem zrušil jako nepotřebná a je-
jich majetek dal rozprodat v dražbách, přičemž ne-

návratně zmizela řada 
vzácných rukopisů. Se 
zánikem bratrstev byla 
ovšem vážně ohrože-
na existence českých 
duchovních zpěvů vů-
bec a rýsovala se před 
nimi nevábná budouc-
nost spjatá 
s poklesem umělecké 
úrovně, úpadkem zá-
jmu veřejnosti a po-
stupným koncem. Sta-
ročeské roráty se sice 
leckde podařilo udržet 
(např. v památné Sva-
továclavské kapli 

pražské katedrály), nicméně stávaly se stále více 
jakousi k vymření určenou místí kuriozitou. 

(Pokračování na stránce 5) 

UCHOVÁNÍ RORÁTŮ JE TAKŘKA ZÁZRAČNÉ 

ROR Á TY  
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Otevři se, země, a vydej Spasitele … 
Na úsvitu národního obrození vzešel mocný impuls 
díky prvnímu soubornému vydání českých rorát-
ních zpěvů tiskem roku 1823. Vydání, nazvané Ro-
ráte, připravil Jan František Pospíšil a odehrálo se 
příznačně v Hradci Králové. Některé písně se 
v něm však objevily v dobových úpravách, které 
opustily původní církevní tóniny a přizpůsobily se 
tehdy panujícímu romantickému hudebnímu vkusu. 
Nápravy se rorátní zpěvy dočkaly téměř o 100 let 
později, roku 1921, kdy se jejich nového zpracová-
ní ujal ve svém Českém kancionálu Dobroslav 
Orel. Podařilo se mu melodie rorátů očistit od poz-
dějších úprav a vrátit jim originální tóniny. Ve sna-

(Pokračování ze stránky 4) ze učinit roráty živou součástí duchovního života 
moderní doby však výrazně zasáhl do základní 
struktury staročeských rorátů – propojení chorálů a 
písní, a to v každé jednotlivé části mešního obřa-
du. Orlova úprava ponechala v úvodní části mše 
jen chorál a v dalších částech jen písně, takže cha-
rakteristické propojení nastává jen v rámci mše 
jako celku. V této podobě roráty převzal i církevní 
Jednotný kancionál z roku 1973. Mnozí hudební 
odborníci dnes doporučují návrat k původní struk-
tuře. V různých kostelích se proto můžeme setkat 
s odlišnými verzemi rorátních zpěvů. Samo ucho-
vávání rorátů je ovšem něčím pozoruhodným, takř-
ka zázračným.  

Převzato z denního tisku  

ROR Á TY  

Ve středu 9. 11. 2016 se uskutečnila svatomartin-
ská slavnost v kapli sv. Martina v Němčicích u Par-
dubic. Bohoslužbu celebroval Mons. Josef Kajnek, 
kterého doprovázeli dva kněží a pět jáhnů.  
Bohoslužba započala obřadem půlení svatomartin-
ského pláště. Části pláště byly během slavnosti 
zaplněny dary dobrodinců. Tak jako Martin věnoval 
svůj plášť muži, který byl na okraji společnosti, 
opomíjen a zavrhován, tak i my předáme dary těm, 
kterými je opovrhováno – bezdomovcům. 

Po bohoslužbě následovalo agapé ve svatomartin-
ském stylu . 
Slavnosti se účastnilo téměř padesát lidí. Jsme 
velice rádi a vážíme si toho, že jste přišli a prožili 
s námi svatomartinský večer. 
Těšíme se na vás. Jste mezi námi kdykoliv vítáni 
při našich pravidelných setkáních.  

Nikola Pechalová 

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST  
A DRUHÉ VÝROČÍ MODLITEB ZA MÍR V NĚMČICÍCH 

Z  V IKA R IÁ TU  
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M LÁ D EŽ  

Každému celostátnímu setkání mládeže před-
chází fóra mládeže, které u nás na diecézní úrovni 
proběhlo 4. - 6. 11. 2016 na Biskupském gymnáziu 
v Hradci Králové. Náš vikariát jsme zastupovali my, 
Petr Kučera, Bára Chytková a Lucka Krátká. 
V pátek jsme se všichni delegáti představili a před-
stavili i naše vikariáty (či školy nebo organizace). 
V sobotu se konala hlavní část programu. Byli 
jsme náhodně rozděleni do skupin, v kterých jsme 
diskutovali především nad tématem evangelizace, 
motivem všech letošních fór. Inspirující pro nás 
byly přednášky P. Jiřího Jeniše a Vojtěcha Juráska 
a předem zadané otázky. Večer také proběhla dis-
kuze s představiteli diecéze – Mons. Kajnekem, J. 
Pasekou a K. Moravcem. Poslední den všechny 
skupinky přednesly své závěry a z nich se udělal 
celkový závěr za diecézi. Ačkoli tento program vy-

padá moc pracovně, kromě práce, a samozřejmě 
také modlitby, se celý víkend nesl v rodinném du-
chu. Velice rychle se vytvořilo příjemné společen-
ství, volný čas mezi programem byl plný zábavy a 
společně jsme zažili spoustu zážitků. Neměli by-
chom ani opomenout zmínit zástupce Diecézního 
centra mládeže: P. Tomáše Hoffmanna, M. Sejko-
rovou, Z. Daňkovou a J. Weisbauerovou. Jako po-
zorovatel se na fóru také ukázal jeden z našich 
pardubických kněží, P. Filip Dušek. Za diecézi bu-
de do celostátního fóra vybráno 7 z nás, jejichž 
jména jsou zatím neznámá. V každém případě 
jsme si z Hradce Králové odvezli silné duchovní 
povzbuzení, radost ze společenství a touhu aktiv-
ně pomáhat ve společnosti. 

Lucka Krátká 

DIECÉZNÍ FÓRUM MLÁDEŽE 2016/2017 

V sobotu 8.října jsme se opět sešli mladí 
z našeho vikariátu v Salesiánském středisku 
v Pardubicích. Jak je na těchto setkání obvyklé, na 
začátku jsme se prostřednictvím her seznámili 
s novými příchozími, kterých tentokrát nebylo má-
lo! Hlavním bodem na programu tohoto 
„vikariátka“ byla návštěva komunity Koinonie Jana 
Křtitele v čele s italským knězem P. Alvarem, který 
si připravil přednášku o evangelizaci. Kromě toho 
nám předali několik osobních svědectví  a naučili 
nás nové rytmické písně, kterými od té doby občas 

zpestřujeme dětské mše nebo spolča. Program byl 
natolik zajímavý, že si ho přišli poslechnout i ně-
kteří z generace našich rodičů a dokonce i prarodi-
čů. Pokec s kamarády nebo hrání Twisteru tvořil 
volný konec „vikariátka“. Moc jsme si ho užili a už 
teď se těšíme na další setkání, které proběhne od 
16 hod. 19. 11. 2016 v Horním Jelení. 

Na vikariátko i zpět pojedeme z Pardubic společ-
ně, proto přijď v 15 hod. k faře a pojeď s námi! 

Lucka Krátká 

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
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SA LESIÁ NI  

V neděli 4.12. bude už obvyklá Salesiánská oratoř. 
Bude jako vždy otevřená tělocvična, herna 
"Salíček" pro nejmenší. A pozor... je to i s obědem, 
vaříme společně od 11 hod. Zve Martin Ludvík a 
George Woclawek. 
 
V neděli 20. 11. se bude konat druhý ročník akce 
Salesiáni mají talent. Akce je určena pro všechny 
odhodlané a odvážné, předškolní i školní děti a 
mládež. Začínáme v 16 hod. a koná se v salesián-
ském klubu mládeže, na Zborovském náměstí. In-
formace u George Woclawka, na tel. 777 259 334.  
 

Pro děvčata od 11 let se chystá už v pořadí druhý 
pobyt. Od pátečního podvečera do sobotního obě-
da, v termínu 25. - 26.11. v areálu salesiánského 
klubu mládeže. Sledujte nástěnky, v blízké době 
se dozvíte více. Těší se na vás Mája Požárová a 
další obětavá děvčata. 
 
4. 12. už tradičně přijde k salesiánům Mikuláš. Tak 
že, rodičové a děti, v 8:30 je dětská mše sv., po-
tom budeme mít čas posedět v baru a kolem 11. 
hod. přijde Mikuláš se svým průvodem a dárky.  
 

Zvou salesiáni 

POZVÁNÍ OD SALESIÁNŮ 

SV. MIKULÁŠ  
PŘIJDE I DO SALESIÁNSKÉHO KLUBU  

 
Kdy: neděle 4.12.  
V 10:30 začneme drobnou soutěží  
na Mikuláše se můžeme těšit v 11 hod.  
 
Kde: Salesiánský klub mládeže (Zborovské nám. 2018, Pardubice) 
Přihlašování: Prosíme rodiče, aby „nebeskou poštou“ poslali  
přihlášku/info do čtvrtka 1. 12. 2016.  
Stačí poslat mail nebo SMS s info: jméno a příjmení dítěte, věk dítěte.  
Jiří „George“ Woclawek: mob: 777 259 334, mail: jiri.woclawek@gmail.com  

Srdečně Vás zveme na tradiční Adventní kon-
cert Oborohu, který se koná v Kostele sv. Václa-
va u salesiánů v neděli 11. prosince od 16 hod. 
Vstupné je dobrovolné. Případný výtěžek bude po-
užit ve prospěch činnosti Salesiánského klubu mlá-
deže CENTRUM DON BOSCO.  

Naše centrum již přes jedenáct let poskytuje 

zázemí mladým lidem, kteří neměli možnost vyrůs-
tat ve vlastní rodině, odchází z dětského domova 
či pěstounské péče a jsou často na svůj život 
opravdu sami. Pro náš tým je tato akce také jistým 
poděkováním Bohu i našim dobrodincům za mož-
nost podporovat dlouhodobě tyto mladé.  

Těší se na Vás      tým CENTRA DON BOSCO 

POZVÁNÍ NA KONCERT OBOROHU 
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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 - 19:15 

Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:30 

A K C E  

Ne 20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   

  Konec Roku milosrdenství   

  Zábavné odpoledne „Salesiáni mají talent“ Salesiánský klub od 16:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 23.11. 
Slavnost sv. Klementa I.,  
hl. patrona diecéze 

  

Čt 24.11. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 

  Koncert  Cantus amici kostel sv. Bartoloměje   18:00 hod. 

Pá 25.11. Setkávání pro děvčata Salesiánský klub 18:00 hod. 

So 26.11. Farní adventní den Salesiánský klub 15:00 - 17:00 

  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

C HA R ITA  

ADVENTNÍ VĚNCE JSOU PŘIPRAVENY K PRODEJI 

Jako v předchozích letech i letos příznivci, dobrovolníci a pracovníci Oblastní charity Pardubice vyrobili 
adventní věnce, které si můžete koupit o první adventní neděli před začátkem mše svaté.  

Finanční výtěžek z této oblíbené akce bude použit  
na podporu domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice. 

 
Věnce si tradičně můžete koupit na uvedených místech: 

Kostel sv. Bartoloměje, mše v 7:00, 9:00, 19:00 

Kostel sv. Jana Křtitele, mše v sobotu v 18:00 

Kostel Zvěstování Panny Marie (klášterní), mše v 10:00 

Kostel sv. Jiljí – Pardubičky, mše v 17:00 

Kostel sv. Václava, (salesiáni), mše v 8:30, 10:00 

Kostel sv. Václava (Rosice n. Labem), mše v 8:00 

Mikulovice, mše v 10:30 

Třebosice, mše v 8:30  

Věnce a svíčky si také můžete zakoupit ve středisku Oblastní charity Pardubice (ulice V Ráji 732)  

od pondělí 21. 11. do pátku 25. 11. 2015 od 7 do 15 hodin. 

 
Přivítáme i pomoc s prodejem věnců. Dobrovolníci, prosím, kontaktujte koordinátorku dobrovolníků  

při Oblastní charitě v Pardubicích Vladimíru Karlovou  

buď na tel.: 731 635 860  

nebo e-mailem: vkarlova@charitapardubice.cz 

http://pardubice.sdb.cz/udalost/zabavne-odpoledne-salesiani-maji-talent-2015-10-20
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Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
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A K C E  

Ne 27.11. 
1. neděle adventní  
- žehnání adventních věnců 

  

  Prodej adventních věnců - Charita   

St 30.11. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 01.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 - 18:00 

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

Pá 02.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 03.12. 1. Rorátní mše svatá (bez snídaně)   klášterní kostel 07:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie klášterní kostel po ranní mši sv. 

Ne 04.12. 2. neděle adventní   

  Mikuláš v Klášterním kostele a u salesiánů   

Po 05.12. Mikuláš navštěvuje rodiny farnosti   

  Pondělní večery - "Pouštní otcové" kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Čt 08.12. Slavnost Panny Marie,   

  počaté bez poskvrny prvot. hříchu   

  Posezení po mši svaté Salesiánský klub 19:30 - 21:00 

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

Pá 09.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 10.12. 2. Rorátní mše svatá  (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

Ne 11.12. 3. neděle adventní - radostná   

  Koncert skupiny OBOROH kostel sv. Václava 16:00 hod. 

St  14.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 15.12. Přijímání intencí na leden 2017 farní kancelář od 08:00 hod. 

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

So 17.12. 3. Rorátní mše svatá  (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 19:00 

Ne 18.12. 4. neděle adventní   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 19.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Út 20.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 - 18:00 

  Koncert pro nemocnici v Itibo Východočeské divadlo 19:30 hod. 

St 21.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 

Čt 22.12. Koncert Bonifantes kostel sv. Bartoloměje   18:00 hod. 

Pá 23.12. Koncert Scholy klášterní kostel  


