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Svátky z rychlíku
Jedu vlakem, v uších mi zní píseň Půlnoční
Václava Neckáře, display ukazuje rychlost
160. Letošní liturgický rok nám připravil
svátky „Z rychlíku“. Také vám tak utekl advent? Jak asi víte, 1 × za 7 let trvá advent jen
tři týdny, doba vánoční jen dva. Zkrátka letos
„projíždíme“ svátky (časově) nejvyšší rychlostí. Na vše je méně času… A ještě ke všemu Štědrý den v neděli – jako by toho nebylo
málo. Dopoledne 4. neděle adventní, večer
pak dříve či později půlnoční. Na silvestra
(sv. Silvestra) se scénář opakuje s tím rozdílem, že večerní mše na závěr roku, bude pro ty
nejzdatnější vytrvalce. Někde pak mají i novoroční půlnoční. Nevím, v které fázi svátků
si právě čtete tyto řádky. Možná máte za sebou (ti připravení před sebou) určitý „maraton“ – během 24hodin tři mše. Jaký máte
pocit? Klid, radost, pokoj, pohoda, stres, uštvanost, frmol, vyčerpanost, nestíhání… Asi
záleží na mnoha okolnostech: jak to bylo před
Vánocemi v práci, jestli jste v domácnosti jen
jeden, dva či máme x malých dětí a k tomu
se staráte o nemocnou babičku, jestli jsme
mysleli dopředu nebo dělali věci na poslední
chvíli. Kromě vaření, úklidu, jste měli možná
další povinnosti: v rodině, práci, v kostele…
Proč to vše děláme? Abychom obstáli před
Bohem? Před svými nejbližšími? Abych obstál sám před sebou? Až budeme mít klid,
odpovězme si. Nikdo z nás nevěří, že by malé
Božské Dítě chtělo přinést stres… Jestliže
jsem chtěl vše vzorně stihnout, byl na všech

mších a teď jsem vyčerpaný, může to také
svědčit o tom, že moje představa Boha prosí
o korekci. Bůh, který se vtělil do Dítěte Ježíše,
není Bohem výkonu nebo toho, kdo „odfajkovává“, kolikrát jsme byli nebo nebyli v kostele.
Kdo zná církevní přikázání, ví, že máme světit
neděle a zasvěcené svátky (v českých podmínkách 25. 12. a 1. 1.). Jen tak pod čarou: vigilie
(večerní mše před slavností, v našem případě
půlnoční), je platnou mší pro den následující.
Žehnám všem, kteří s radostí a duchovním
užitkem budou chodit do kostela celý týden
(oktáv), také těm, kteří s moudrostí a rozlišováním budou zvažovat, co je prospěšné pro
ně a ty, za které nesou odpovědnost a co třeba
striktně nekoresponduje s církevním přikázáním, ale s vírou v milujícího Boha, který
ví, „co je v člověku“, zná všechny okolnosti
našich životů. A žehnám i těm, kteří přijdou
do kostela 1 × za rok (předchozí „neřeší“),
ale hledají přesah vlastního života a Lásku,
po které přece toužíme úplně všichni.
I z rychlíku lze pozorovat krásnou přírodu,
jen se nesmíme zaměřit na nejbližší míhající
se sloupy. Podívejme se na Vánoce s odstupem, abychom mohli zahlédnout a pocítit neuvěřitelnou blízkost našeho Boha. Požehnané
svátky!
P. Václav SDB
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Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání
v roce 2018 a jeho průběh
Příprava děti k Prvnímu svatému přijímání
bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech. Pro zpřesnění některých informaci:
Úvodní setkání proběhne individuálně mezi
knězem, katechetkami a každou rodinou zvlášť
v průběhu měsíce ledna 2018. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. Setkání
se budou konat na faře v předem dohodnutém
čase v období 22. 1. – 26. 1. 2017. Termín je třeba
domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.
Zuzana Petrášová tel.: 723 147 966, email: pastorace.pce@volny.cz
S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte.

Informace a termíny budou i na internetových
stránkách farnosti http://www.farnost-pardubice.cz
únor–květen 2018
příprava dětí s rodiči na faře a v kostele Zvěstování P. Marie
sobota – červen (9. nebo 16.) 2018
Svátost smíření – kostel sv. Bartoloměje
v 17:00 hod.
neděle – červen (10. nebo 17.) 2018
Slavnost 1. sv. přijímání – kostel sv. Bartoloměje v 10:30 hod.
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Hudba ve vánoční době v kostele sv. Bartoloměje
O Slavnosti Narození Páně - na půlnoční mši
sv. a na Boží hod vánoční v 9 hod. bude provedena Druhá česká mše půlnoční J. J. Ryby
spolu s Fugou Christus nobis natus est – J.
Segera, či závěrečným sborem Tollite hostias
z Vánočního oratoria C. Saint – Saěnse. Další
skladby jako pastorely O. A. Tichého, F. X.
Thuriho, či některé méně známé koledy pak
zazní při dalších příležitostech.
Tradiční charitní Tříkrálový koncert se bude
konat v neděli 7. ledna 2018 v 16.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Kromě chrámového
sboru a sólistů vystoupí také Dětský pěvecký
sbor - Zpěváčci při základní škole Pardubice
Polabiny - Prodloužená.
Poděkování na konci občanského roku

Dovolte mi poděkovat za veškerou službu
chrámové a liturgické hudbě během celého
roku chrámovému sboru sv. Bartoloměje
a také všem varhaníkům.
Jde nejen o běžnou službu při liturgii, ale též
při rozhlasových přenosech Radia Proglas
a Českého rozhlasu – Vltava, kdy zvláště
hudba při liturgii misijní neděle 22. října se
setkala s velmi pozitivními ohlasy.
Přeji Vám všem radostné, pokojné a požehnané svátky vánoční
Jiří Kuchválek
regenschori
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Přání seniorům naší farnosti
Všem seniorkám a seniorům pardubické farnosti
přejeme požehnané prožití vánočních svátků –
oslavy příchodu Božího Syna mezi nás! Přejeme
do nastávajícího roku Boží požehnaní a hodně sil
ke zvládnutí všech obtíží, které Váš věk přináší,
také hodně porozumění a pomoci Vašich nejbližších! Těšíme se na naše další setkávání každou
druhou středu v měsíci (14:30 až 16:30) ve farním

sále a zveme mezi nás všechny „dříve narozené“,
kteří mezi nás dosud nepřišli. Přijďte prožít pěkný
čas v našem společenství se společnou modlitbou,
s poslechem poučného i zábavného programu,
s malým občerstvením z našich vlastních zdrojů
a s popovídáním se známými i dosud neznámými.
Za Seniorklub Olga Kylarová a Jan Kohl
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Loučení s P. Mair – Augsburg
V pátek 21. listopadu jsme se s P. Forbelským,
tedy celkem 4, zúčastnili večera při příležitosti loučení P. Karla Maira s jeho farností sv.
Konráda v Augsburgu.
Bylo to skutečné loučení ve velkém stylu, a to
doslova. Velký vytápěný stan na prostranství
před kostelem, velký počet přítomných (cca
500), velký, dlouhý program a samozřejmě velké
množství darů od vděčných farníků apod.
Byli jsme překvapení množstvím lidí, kteří se tohoto večera zúčastnili a zvláště těmi, kteří se zúčastnili velice aktivně, ať už to bylo zpívání, tanec,
scénky, z nichž některé byly velice pěkné, zvláště
ty, které opravdu vtipným způsobem připomínaly
některé postřehy a vzpomínky ze života P. Maiera.

Ve farnosti působí nejenom Němci, ale i Iráčané,
Filipínci, jejichž taneční vystoupení byla skutečně půvabná.
P. Mair působil v této farnosti 44 roků, takže
vzájemné vztahy mezi ním a farníky měly čas
se dost důkladně prohloubit. To nakonec bylo
v průběhu celého večera velice zřejmé.
I naše malá skupinka se s ním za celou pardubickou farnost rozloučila s přáním, aby to dlouholeté (25 roků) přátelství pokračovalo i nadále.
To nám dali ostatně najevo i němečtí přátele.
Tak je možné, že se s nimi v Pardubicích zase
někdy setkáme.
Míla Kvasničkova
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Pondělní večery u sv. Jana
11. 12.2017
Tomáš Petráček: Ochromené křesťanství –
nezamýšlené dopady reformace
Některé postřehy z přednášky
V současné Evropě křesťanství ustupuje, křesťanů ubývá. Přitom evropské ideje a ideály jsou
křesťanským dědictvím. Sekularizace začala
v 16. století. Kritika nedobrých jevů v Církvi
byla už ve středověku. Známe mnoho výrazných
osobností jako např. Erasmus Rotterdamský.
V 16. st. roste gramotnost lidí, šíření názorů
zrychlil vynález knihtisku. Vystoupení Martina
Luthera je završením předchozího vývoje. V té
době se výrazně formovaly dva postoje, pojetí
lidské přirozenosti a soužití mezi lidmi: 1. lidská přirozenost je poškozená, ale ne zničená,
optimistická budoucnost; 2. lidská přirozenost
je slabá, skoro zničená, pesimistické pojímání
budoucnosti. Stoupenci těchto postojů nedokázali vést dialog. Luther sám byl přesvědčen, že
on „správně“ pochopil Bibli, zejména Nový zákon, a odmítal jiné interpretace Písma než jeho
vlastní. V římské říši (národa německého) se
zvětšil odpor severu (Němců) proti jihu (Itálie,
zejména Řím, papežství). Luther měl politickou
podporu
saského kurfiřta Fridricha III. Důsledky: vzájemný odpor až nenávist, druhé viděli jako nekřesťany. Během dalších století katolíci, luteráni,
kalvinisté chtěli Evropu přivést na svou stranu,
až nakonec vyvolali postoj „Než takové náboženství, to raději žádné!“. Církve ztratily schopnost
moderovat společnost, jak tomu bylo ve středověku. V současnosti je naděje, že plodný dialog
a hledání společné cesty to rozdělení překoná.
Zaznamenal Jan Kohl

Mikuláš navštívil naši farnost!
Svatý Mikuláš nezapomněl a také letos navštívil
28 rodin z naší farnosti. Jeho ohnivé vozy se vydaly na cestu v úterý 5. 12. 2017. Kromě dobrých
andělů ho doprovázeli i čerti, kteří chtěli vzít vaše
„hodné“ děti. Díky velikému přimlouvání andělů
se jim to ovšem nepodařilo a Mikuláš děti nedal.
Návštěvy dětí skončily docela pozdě, a pak si už
i andělé, čerti a dokonce i svatý Mikuláš potřebovali odpočinout. Mikuláš také v neděli 3. 12. 2017
přišel s andělem na dětskou mši a přinesl pro
děti perníčky přímo z pece. Děkuji všem, celé
posádce tří nebeských vozidel, že na naši farnost
nezapomněli a těšíme se i na příští rok!
Zuzana Petrášová

Ty a ticho
Advent je dobou, kdy si lidé touží více
setkávat a sdílet. Rádi by se nechali prostupovat tajemstvím Adventu a Vánoc.
Vyhledávají kostely, ve kterých na ně působí výmluvná atmosféra svátků. „Ty a ticho“
je příležitost právě pro tyto lidi. Ozářený
kostel láká kolemjdoucí. Návštěvníci, ať
jsou odkudkoli, mohou načerpat z míru
a klidu panujícího uvnitř.
Přijďte i Vy a pozvěte své blízké. Ty a ticho
probíhá do konce prosince každý čtvrtek
od 19:30 do 21:00 u sv. Bartoloměje.

Farní kancelář – Vánoce 2017
středa 27. 12.
čtvrtek 28. 12.
pátek 29.12.

09:00–11:00
09:00–11:00
09:00–11:00

14:00–16:00
14:00–16:00
x
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Slavnost udílení svátosti
pomazání nemocných.
Tato slavnost se již tradičně uskutečnila
v tzv. dušičkovém oktávu, a to dne 4. listopadu 2017 v kostele sv. Bartoloměje. Mši
svatou sloužili otec biskup Mons. Josef
Kajnek a P. Filip Dušek, kteří také udíleli
svátost pomazání nemocných. Svátost přijalo cca 80–90 věřících, kteří o tuto svátost
požádali.
Otec biskup Kajnek ve své promluvě navázal
na evangelium toho dne, ve kterém se Ježíš
třikrát ptá Petra, zda jej miluje a on třikrát
odpovídá ano. I nás se Ježíš ptá, zda stojíme
o jeho pomoc a ochranu. Ve stáří, nemoci, utrpení, kdy jsme vystaveni zkouškám
a bezmocnosti, obracíme se v modlitbách
k Ježíši Kristu a připodobňujeme se k jeho
utrpení. A svátost pomazání nemocných je
darem Božího milosrdenství, které posiluje
a uzdravuje duši i tělo.
Ještě před závěrečným požehnáním předal
otec biskup Kajnek jáhnovi Karlu Kylarovi,
který odchází do důchodu, děkovný dopis od diecézního biskupa Jana Vokála,
ve kterém mu děkuje za 26 let nejen jáhenské služby, ale i služby v kanceláři arciděkanství. Rádi jsme mu i my poděkovali
potleskem.
Na závěr mše svaté nám otec biskup Kajnek
udělil svátostné požehnání a pozval na pohoštění do farního sálu.
Moc děkujeme oběma kněžím za tuto slavnost a ostatním za připravené pohoštění.
Bohudíky!
Jana Čihulová

Pozvání pro hledající
V rámci cyklu přednášek s diskuzí „Na, co jste
nedostali odpověď nebo na co jste se báli zeptat…“ letos v závěru kalendářního roku proběhli v Domě techniky dvě přednášky. První
byla na téma „O migraci bez emocí“, pronesl ji
P. Tomáš Petráček 23. 11. a navštívilo ji zhruba
35 lidí. Druhá přednáška byla na téma „Bible
vs. Korán“, pronesl ji P. Vojtěch Brož 11. 12. a navštívilo ji téměř 30 lidí. Obě přednášky byly
fundovaně zakotveny a přilákaly publikum
z řad praktikujících křesťanů i lidí hledajících či
nevěřících. V novém roce plánujeme další přednášky např. od P. Davida Boumy. Zveme Vás
na tuto akci a prosíme, abyste o na ni pozvali
i Vaše nevěřící či hledající přátele. Přednášejí
znamenité osobnosti, nikdo není nucen k víře.
Přednášky jsou pojaty maximálně nezaujatě,
a přesto nabízejí svěží pohledy inspirované křesťanskou vírou pro ty, kteří by zatím neměli odvahu přijít na evangelizační akci typu Alfa kurz.
Nepochybnou předností je fakt, že se přednášky
konají na, pro nevěřící, neutrální půdě Domu
techniky. V neposlední řadě je také třeba zmínit, že nejde pouze o „suché“ přednášky, ale
návštěvníci jsou zváni k dotazům či diskuzi.
Pomozte i Vy rozšířit plamínek víry byť „pouhým“ pozváním na přednášku s diskuzí.

Noc na faře s Marií
Na faře se uskutečnilo druhé setkání pod názvem Noc na faře s Marií. Přišlo 13 dětí, formou
zážitkové pedagogiky se věnovaly s Irenkou
biblickému příběhu o Zvěstování a Narození
Páně. Ve večerních hodinách navštívily kostel
Zvěstování Panně Marii a prohlédly si obraz
k události Zvěstování. Nádhernou vitráž se
pokračování na další straně
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stejným motivem si už moc dobře nemohly
prohlédnout, byla už tma. A tak jsme se nakonec zastavili u restaurované sochy Panny Marie
s Ježíškem, zazpívali Magnificat a společně se
vyfotili. Po příchodu na faru se děti navečeřely a daly si teplý čaj, pak vyráběly s Marcelkou
krásné lucerničky a ještě si zazpívaly písničky s adventní a vánoční tématikou. Pak už
na všechny spadla z pestrého programu únava
a do půl hodinky děti spaly jako v bavlnce.
Druhý den ráno jsme si museli přivstat dříve,
abychom stihli rorátní mši svatou. Byl to zážitek poslouchat rorátní písně a ve světle svíček
být na mši svaté. Po návratu na faru každému
přišla k chuti výborná snídaně. A pak si děti
malovaly různé obrázky, rébusy, omalovánky,
mohly vyrobit i anděla z vlny. Děti byly zaujaty
tvorbou, a tak žádnému nezbýval čas k čekání, než si pro ně přišli rodiče. Anežka opět vše
zdokumentovala.

Duchovní setkání pro ženy
– sobota 13. ledna 2018
od 10:00 hodin
Srdečně zveme ženy a dívky na tradiční
duchovní setkání na téma:

„Tvé tělo je chrámem
Ducha Svatého“
Součástí tohoto setkání budou také biblické tance.
Přednáška, modlitba i tance budou pod
vedením sester z komunity Blahoslavenství
z Dolan u Olomouce.
Místo setkání: Salesiánský klub mládeže,
Zborovské nám. 2018, Pardubice

Třetí setkání pod názvem Noc na faře s Ester je
plánované na duben 2018.

Přihlásit se je třeba do 10. ledna 2018
na www.farnost-pardubice.cz, 604 737 790

Za organizátory M. Klemová,
I. Zbrojová, Z. Petrášová

Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek
150,- Kč, na biblické tance je třeba mít
vhodnou obuv.

Třídění známek pro misie
Jménem Oblastní charity Pardubice děkujeme
všem, kteří se zapojili do třídění známek nejen
při pravidelném setkávání na faře, ale i doma,
a také všem, kteří tuto akci podporují vlastním
sběrem známek.
Přejeme všem pohodové prožití Vánočních svátků a v příštím roce hojnost Božího požehnání,
aby mohli v této aktivitě v pohodě pokračovat.
Těšíme se na další spolupráci
Věra Novotná a Antonín Rejlek
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Minulý Zpravodaj 07/ 2017
Když jsem si tento Zpravodaj přinesla domů
a začetla jsem se do něj, netušila jsem kolik otázek mi zodpoví. Myslím si, že se „povedl“.
Moc pěkný článek jáhna Ladislava o síle důvěry v Boha, plné spolehnutí se na Jeho vedení
a tím úžasný pokoj do naší duše …to bylo první
pohlazení.
Článek Pavly Pecnové o celostátním setkání
Modliteb matek v Brně (jistě osloví i další maminky) na téma „ Místo pro Boha“ a nádherná
závěrečná modlitba…Pavlo díky za zprostředkované nahlédnutí do vašeho dvoudenního
setkání.
Příspěvky Zuzany Petrášové jak o misiích, tak
o práci s dětmi - Setkání se svatými, tak o tom,
jak to chodí v Krajské knihovně, že je zde výborná možnost výběru náboženské literatury.
Jen na doplnění, pro důchodce je roční průkaz
do všech oddělení již za 60,– Kč. A ještě, kdo
by měl pocit, že je někdy doma sám, může se
přidat k našemu sdružení SEN SEN / senzační
senioři/, které tato knihovna zaštiťuje a poskytuje nám prostor ke schůzkám. Některé farnice
jsou již delší dobu našimi aktivními členkami.
O naší činnosti se něco málo dozvíte již z nástěnky v knihovně.
Také velký dík oběma páterům Filipovi Duškovi
a Antonínu Forbelskému za jejich příspěvky
o jejich službě ve farnosti. Velký dík za Vaši práci a P. Filipovi za jeho péči o mladou generaci –
mají Vás moc rádi! A také za článek o tom, proč
je „Spolčo“ tak důležité, už jako babička nebudu
smutnit, že jsou vnoučata zase někde pryč a nemají tolik času na nás. To, co jim dává „Spolčo“,
to jim my nedáme.
A ještě malé pozvání na fajn kávičku po nedělní mši o deváté. Je to setkání nejen o té kávě

a něčem sladkém i slaném k zakousnutí, ale
i o popovídání si, ale i třeba o zazpívání si, obzvlášť, když přijde i někdo z chrámového sboru – vícehlasé Rožnovské hodiny a další písně
neměly chybu.
S přáním pěkně prožitého času adventního
Majka Holická

Pozvání do nedělní
farní kavárny
Po nedělní mši sv. nespěchejte domů!
Přijďte si chvíli popovídat s přáteli nebo najít přátele nové!
V příjemném prostředí farní kavárny v přízemí fary nabízíme každou neděli v době
cca od 10 do 10.45 hod. kávu nebo čaj
a malé sladké či slané občerstvení.
Kávu, čaj a potraviny pro přípravu občerstvení nakupujeme z vašich příspěvků
do pokladny kavárny.
Těší se na vás Marie, Alena, Olga
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Vikariátko na Horním Jelení
Konalo se 8. 12. 2017 na Horním Jelení ve farní stodole. Začalo se fotbalem na farní louce,
který hráli kluci; holky mezi tím konverzovaly a občerstvovaly se. Po fotbalu následovala
mše svatá s hudebním doprovodem. Po bohoslužbě následovala hra a přesun do stodoly
k následnému programu, večeři a přednášce,
kterou přednášel P. Jenda Barborka. Vyprávěl
o svém životě a jak být správným křesťanem.

Po přednášce Jenda předvedl svůj talent, co
se týče tance, ve stylu breakdanceu a poté dal
příležitost ostatním, buď předvést svůj talent
ohledně tance nebo ukázat začáteční prvky.
Po tanci následovaly deskové hry, konverzace
a poté postupný odjezd a odchod.
Honza Vlach

Adventovka 2017
Jistě znáte příběh, jak se 12 trpaslíků a jejich
princ vydali do kraje Hobitů. Museli na své cestě zdolat překážky, ale ve společném duchu je
společná síla. Na své cestě za drahokamem králů
museli splnit několik úkolů a v závěru spojit své
síly i se svými rivaly elfy, aby společně porazili
společného nepřítele. V tom samém duchu se
nesla i naše adventovka.

Naše společné setkání začalo již v 18:00 na mši
svaté u Bartoloměje, kde jsme se potkali i s naším Pánem při adoraci. Ministranti, skautky,
zpěváci i menší bratři vytvořili společenství.
Naši věrní oři nám bohužel utekli, a tak jsme
museli do Kraje Spojilů dojít po svých.
Cesta nebyla bez překážek. Museli jsme se přebrodit přes řeku Zaram, potichu jako lehký vánek
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projít kolem Mordoru, projít Temným hvozdem
a už jsme viděli náš cíl – Kraj Spojilů. Po cestě jsme potkávali zlé přízraky, ale vždy jsme se
před nimi zavčas skryli. „Už jsme skoro tam,“
zazněly hlasy radosti. V tu chvíli nás objevily
přízraky (chybí důvod, proč jste je museli nést)
a my museli ve své skupině donést až ke dveřím
jednoho z našich udatných bratrů či sester.
Doma už nás vítal Gandalf. Připravila se hostina
hodná skromné hobití pohostinnosti. Po modlitbě v tajemné řeči byl ještě válečný pokřik
a hurá do jídla! Po večeři jsme zkoušeli naše
týmové schopnosti ve společných počtech prstů
na ruce ve skupině, 2 seznamovací hry na Upíra
a Parlament a akorát do Jezerního města vyčistit
zuby, pozdravit vodní víly a spát.
Druhý den, nás čekala bohatá snídaně od pána
a paní hobití nory. Po snídani následovala úvodní scénka do příběhu. „Gandalf, náš čaroděj má
mapu k našemu cíli, ale nemůže ji přečíst. Mocná
elfí strážkyně to dokáže, ale chce na oplátku
moudrost starých trpaslíků.“ Sbalily jsme tedy
své pláště a zbraně a vydali jsme se přes temný les

směrem do Ereboru. Nebyla to opět cesta lehká,
neboť jsme si museli dávat pozor na obry, zloděje, hlídací věže a potoky. Ach človíčku, Erebor,
krása této trpasličí pevnosti byla legendární. Pro
velikost pevnosti rozdělili jsme naši výpravu do 5
skupin a společně navštěvovali jednoho po druhém ze ctihodných starších. Po nashromáždění dostatku moudrosti jsme se opět navrátili
do hobití nory. Tam už byla připravená královská
hostina pro udatné válečníky! Ani trpasličí jazyk
nedokáže popsat tu vynikající chut!
Po obědové pauze byla poslední scénka s vysvětlením závěrečné hry. „Potřebujeme vylákat
draka a porazit hordy nepřátel. Každá armáda
ale něco stojí, a tak je Vaším úkolem vybudovat
co největší království, které by armádu uživilo!“
Každý tým sbíral suroviny a stavěl své pevnosti. Bojovalo se na všech frontách. Byl to krutý
boj! Ti co byli první, rázem byli poslední. Navíc
nechráněné pokladnice svých měst průběžně prozkoumával Glum a drahé cennosti si
pokračování na další straně
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potají odnášel pryč. Už se blížila poslední minuta na otázku, který národ porazí naše nepřátele.
A stalo se nečekané, všechny národy se spojily
a ze všech svých vytěžených surovin a měst
vybudovali jednoho veliké Spojené království
Společenství! Nepřítel neměl žádnou šanci!
Po svačině se ještě hrála hra – Hádej kdo, pohádkové bytosti. Děcka byla naprosto úžasná!
V druhé půli programu bylo krátké témátko
k zamyšlení nad smyslem našich životů. Večer

se připravilo kino a my jsme s napětím sledovali
film „Pošli to dál“. Po filmu byla diskuze a společná modlitba, plus chvály. A opět ústní hygiena a akorát do postele.
Ráno už jen snídaně, poděkování ctěné rodině
Kučerových a hurá na faru na zkoušku schóly.
A zpěvem ještě potěšit naše farní společenství
na dětské mši.
By: Viki

Spolčo – Itibo
V sobotu 16. prosince navštívil naše Spolčo
Mudr. Aleš Bárta, který je iniciátor, hlavní
manažer a lékař nemocnice v Keni v Itibu.
Vyprávěl nám o založení nemocnice v této
zapadlé části Afriky, o rozvoji projektu
i o běžných zkušenostech s lékařskou péči
v rovníkové Africe. Živé vyprávění doplnil prezentací s fotkami. Na zajímavou
přednášku jsme navázali svými dotazy.

Po informačním bloku byla přestávka a po ní
jsme s se sami pustili do konkrétní pomoci
nemocnici v Itibu formou výroby svíček.
Ty se budou prodávat a výtěžek z nich bude
putovat na potřeby nemocnice. Děkujeme
panu doktorovi za poutavé vyprávění a neuvěřitelný zápal ve službě potřebným i rodině
Nejezchlebových, za zprostředkování návštěvy a finanční podporu výroby svíček.
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Oslavy Dona Boska
V sobotu 27. ledna 2018 zveme všechny
farníky a přátele na oslavy Dona Boska.
Začneme mší svatou v 9 hod. Součástí
programu bude přednáška, program pro
děti a mládež i zabíjačkový oběd. Celý
program se bude konat v salesiánském
areálu na Zborovském náměstí. Den na to,
v neděli 28. ledna 2018, zveme děti a jejich
rodiny na pěveckou soutěž Cantate Bimbi.
Malé zpěváky, kteří by rádi vystupovali,
povzbuzujeme už teď, aby se hlásili Pavlovi
Dračinskému do pátku 5. ledna!! Těšíme
se na vás, přijďte s námi oslavit svátek našeho zakladatele.
Vaši salesiáni

Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Pardubice organizuje 4. - 10. ledna 2018 již osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky.
Hlavním koledovacím dnem v Pardubicích
a okolí je sobota 6. ledna 2018. Oblastní charita
Pardubice pomáhá především rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí a umožňuje tak rodinám zůstávat spolu. Rádi bychom
Vás požádali o pomoc a zapojení do Tříkrálové
sbírky, při které můžete navštívit své blízké, sousedy a známé, popřát jim hodně štěstí do nového roku a přispět tak dobré věci. Rádi přivítáme celé rodiny i jednotlivce, pro skupinky bez
vlastního doprovodu zajistíme zodpovědného
vedoucího. Tradičně zajistíme kostýmy, dárky
pro koledníky, občerstvení a zázemí v Domě
techniky v Pardubicích. S jakýmikoliv dotazy se
s důvěrou obracejte na koordinátora Tříkrálové
sbírky na Pardubicku Bc. Jana Lohynského,
775 296 842* jlohynsky@charitapardubice.cz.

V Pardubicích sbírka proběhne tradičně ve spolupráci se základními a středními školami,
s římskokatolickou farností, se saleziány, skauty
a dalšími spolky. Slavnostní zahájení sbírky proběhne opět na Pernštýnském náměstí ve čtvrtek
4. ledna 2018 od 9:30 za účasti primátora města
Pardubic Ing. Martina Charváta a Ing. Romana
Línka, MBA., prvního náměstka hejtmana
Pardubického kraje, kteří nad akcí převzali záštitu. Vystoupí zde světoznámý chlapecký pěvecký sbor Bonifantes pod vedením pana Jana
Míška. Koledníkům požehná J. E. Mons. Josef
Kajnek.
Většina prostředků z Tříkrálové sbírky zůstává
v regionu. Největší část výtěžku využije Oblastní
charita Pardubice na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením na Pardubicku. Další
prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči, na řešení mimořádných
situací (povodně, požáry apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec Králové, Charity
ČR a na humanitární projekty v zahraničí.
Více na www.pardubice.charita.cz/ trikralova-sbirka. Všem dobrovolníkům a dárcům předem
děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.

Lístky na 5. charitní ples již
v prodeji
Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje srdečně pozvat na již 5. charitní
ples, který se koná v sobotu 3.února 2018
od 19 hodin ve Skautském centru Vinice.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru
Pardubice na náměstí Republiky.
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Pomoc romským rodinám v RC
DaR Luže
(Luže) - O úspěšnosti programu vzdělávání
a osvojení si praktických dovedností zdejší romské komunity svědčí vysoká účast a zájem o přednášky a kurzy, například: Rodina a komunita,
vztahy mezi generacemi a s lidmi v okolí, Moje
životní dráha, co umím a co mohu dokázat, Jak
najít práci, napsat životopis a uspět u přijímacího
pohovoru, Co je důležité pro dosažení úspěchu
ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva.
V praktickém kurzu šití se zájemci učí šít potřeby pro domácnost. Pro velký zájem byl kurz rozšířen, pod vedením dvou lektorek se zde schází
více než 10 žen a mnoho dětí.
Komunitní pracovník pan Ivan Červeňák nabízí romským dětem smysluplné trávení volného
času, dohlíží na školní docházku, pomáhá spolu
s panem učitelem Mgr. Krátkým dětem s domácími úkoly.
Aktivita je podpořena z dotačního programu
Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám.
Činnost dále celoročně podporuje MPSV, Oblastní
charita Pardubice, Město Luže a Pardubický kraj.

Vzdělávací institucí roku 2017

je Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek
Oblastní charity Pardubice
(Praha, Holice) - Co se Vám dnes podařilo? Co
se Vám dnes líbilo? I tyto otázky byly součástí
prezentace Rodinného a vzdělávacího centra
Holoubek Oblastní charity Pardubice, která
uspěla v celonárodní soutěži Vzdělávací instituce roku 2017. Soutěž pořádá Asociace institucí
vzdělávání dospělých (AIVD) a kvalitu poskytovaných služeb jednotlivých institucí posoudili
přední čeští odborníci na vzdělávání dospělých.
Holické centrum Holoubek Oblastní charity
Pardubice uspělo v konkurenci takových firem
jako je mezinárodní nakladatelství Fórum a jazyková agentura Channel Crossing.
Finále soutěže, ve kterém Holoubek získal i ocenění publika za nejlepší prezentaci, proběhlo
na slavnostním galavečeru v Praze 15.11.2017.
Komentář prezidentky AIVD Mgr. Jany
Brabcové: “ Jak něco tak malého, může dělat
něco tak dobrého” pobavil všechny přítomné.
A tým Holoubka je rád, že Holice mají být právem na co hrdé.

16 / Charita

Charita / Různé / 17

Adventní věnce
pro Mobilní hospic
(Pardubice) – Většina lidí si přeje odejít
z tohoto světa doma v kruhu nejbližších.
Oblastní charita v rámci Zdravotní a hospicové služby poskytuje podporu rodinám,
které chtějí pečovat a být se svými blízkými
až do konce. Služba je částečně hrazena
zdravotními pojišťovnami. Tam, kde peníze nestačí, nastupují dárci. I letos charita
pořádala benefiční akci Adventní věnce
pro domácí hospicovou péči.
Ze srdce děkujeme všem, kteří věnce vyráběli, prodávali, kupovali, přispěli do sbírkové pokladničky, nebo tuto péči podpořili
darem. Za věnce bylo utrženo 128.509,- Kč
Díky drobným i velkorysým dárcům bude
domácí hospic podpořen dalšími více než
čtyřiceti tisíci korunami. Děkujeme za podporu Farnosti Pardubice, Holice, Sezemice
a Salesiánskému klubu mládeže.

Chudí mají u Boha
přednostní místo
Ježíš Kristus si sám zvolil cestu chudoby
V Božím srdci mají chudí natolik privilegované
místo, že se On sám „stal chudým“ (srov. 2 Kor
8,9).
Celá cesta našeho vykoupení je poznamenána
chudými. Dostalo se nám této spásy přitakáním
jedné pokorné dívky z nepatrné vesnice ztracené na periferii velké říše. Spasitel se narodil
v jeslích mezi zvířaty, jako tomu bylo u chudých
dětí a byl uveden do chrámu se dvěma holoubaty, obětí těch, kteří si nemohli dovolit koupit
beránka (srov. Lk 2,24; Lv 5,7); vyrostl v domově

prostých dělníků, pracoval a vydělával si prací
svých rukou na chléb.
Když začal zvěstovat Království, následovaly jej
zástupy vyděděnců, a tak ukázal to, co sám řekl:
„Duch Páně je nade mnou; proto mě pomazal,
poslal mě, abych přinesl chudým radostnou
zvěst“ (Lk 4,18). Ty, kteří byli obtíženi bolestí
a sužováni bídou, ujistil, že je Bůh nosí ve svém
srdci: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je
Boží království“ (Lk 6,20); s nimi se ztotožnil:
„Měl jsem hlad, a dali jste mi najíst“ a učí, že
milosrdenství vůči nim je klíčem k nebi (srov.
Mt 25,35násl.).
Církev pro chudé
Proto si přeji církev chudou a pro chudé. Oni
nás mají mnoho co učit. Kromě toho, že mají
vyvinutý smysl a cit pro věci víry, poznávají vlastním utrpením trpícího Krista. Je tedy
nezbytné, abychom se od nich všichni nechali
evangelizovat. Jsme povoláni objevit v nich
Krista, propůjčovat jim svůj hlas, ale také být
jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce
sdělit jejich prostřednictvím.
Nejen aktivity, ale hlavně pozornost
Naše úsilí nespočívá výlučně ve skutcích či
podpůrných a asistečních programech. Duch
uvádí do pohybu nikoli vypjatý aktivismus, ale
především pozornost obrácenou k druhému.
Tato pozornost lásky je počátkem pravé starosti
o druhého člověka a plyne z ní touha skutečně
usilovat o jeho dobro. Z toho vyplývá docenění chudého v jeho vlastní dobrotě, bytí, kultuře
a jeho víře. Autentická láska nám vždy umožňuje sloužit druhému nikoli z nutnosti nebo
samolibosti, ale protože je druhý člověk krásný,
nezávisle na vnějším dojmu.
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Bez preferování chudých bychom riskovali, že
bude nepochopeno „hlásání evangelia, jež je
v první řadě láskou, a utopí se v moři slov, jemuž
nás soudobá »komunikační« společnost každodenně vystavuje.
Většina chudých je velmi otevřená pro víru
Chci s bolestí poznamenat, že nejhorší diskriminací, kterou trpí chudí, je nedostatek duchovní pozornosti. Nezměrná většina chudých se vyznačuje zvláštní otevřeností pro víru. Potřebují
Boha a nemůžeme jim nenabízet Jeho přátelství,
Jeho požehnání, Jeho Slovo, slavení svátostí
a cestu růstu a zrání ve víře. Preferenční rozhodnutí pro chudé se musí vyjadřovat hlavně privilegovanou a prioritní náboženskou pozorností.
Salónní milovníci chudých
Nikdo by neměl říci, že se drží daleko od chudých, protože jeho životní rozhodnutí vyžadují,
aby věnoval více pozornosti jiným úkolům. To je
častá výmluva v akademickém, podnikatelském
či odborném prostředí, ba dokonce i v tom církevním. Třebaže lze obecně říci, že povoláním
a posláním věřících laiků je přetváření různých
pozemských skutečností, aby byla každá lidská
činnost proměněna evangeliem, nikdo se nemůže cítit zproštěn starostí o chudé a o sociální
spravedlnost.
Zpracováno podle exhortace papeže
FrantiškaEvangelii gaudium (čl. 197-201)
Exhortace tiskem vyšla v nakladatelství Paulínky

Já o studnici vím
Já o studnicí vím, jež vody rozlévá
i v temné noci.
Tu věčnou studnici může ukrývat stín,
kde vždycky najdu ji, já spolehlivě vím
i v temné noci.
Snad bez počátku je, snad ani nemá dna,
však dobře vím, že vše v ní počátek svůj má
i v temné noci.
Vím, že nic nemůže být v světě krásnější,
že zem i nebesa v ní žízeň konejší
i v temné noci.
Vím, že je bez konce té studny hlubina
a její podstatu že člověk nepozná
i v temné noci.
Jas této studnice se nikdy nezmění
a světlo veškeré vychází pouze z ní
i v temné noci.
Já vím, že její zdroj tak přebohatý jest,
že zavlažuje lid, podsvětí i nebe hvězd
i v temné noci.
Proud, který vyráží na povrch z hlubiny
jako ta studnice je hojný, všemocný
i v temné noci.
Proud, který z těch dvou vychází,
vím, že jej žádný z obou nepředchází,
i v temné noci.
Ta věčná studnice je chlebem života
a život dává nám, jsouc uvnitř ukryta
i v temné noci.
Je zde a svolává všechno, co živé je,
ať blíže přistoupí a z ní se napije
i v temné noci.
Ta živá studnice, po které toužil jsem,
zde v chlebě života mi bude pokrmem
i v temné noci.
Sv. Jan od Kříže, Poezie, KNA 1992.
Mírně upraveno podle překladu
Vojtěcha Kohuta.
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Modlitba za prezidenta
Každý člověk, zvláště pak představitel (představitelé) každé společnosti potřebuje modlitby. Můžeme se za něj modlit svými slovy,
či krátkou společnou modlitbou. Tento
modlitební úmysl dobře vystihuje modlitba
za nejvyššího představitele státu, převzatá
z Českého misálu. Proto vám ji nabízíme jako
možnou přímluvu:

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách;
vyslyš naše prosby
za (budoucího) nejvyššího představitele
našeho státu:
pomáhej mu, ať poznává, co je správné,
a dobře vykonává svůj úřad,
aby byl vždycky zajištěn právní řád
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti.
Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána
Ježíše Krista.
Amen.
Zdroj: www.vira.cz
Viz také: www.modlisezaprezidenta.cz/

Kalendář akcí
Pravidelné akce
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Setkání u kávy

fara

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

Adorace (po večerní mši svaté)
Mše svatá v kapli v nemocnici (od 3.1.)
Ministrantská schůzka

kostel sv. Jana Křtitele
Vstupní budova – 1. p.
fara

po mši sv.
09:00
po večerní
mši sv.
18:30–19:15
14:30
16:00–17:30

Akce na měsíc prosinec–únor
4. neděle adventní
Ne 24.12. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Štědrý den
Po 25.12. Slavnost Narození Páně
Út 26.12. Svátek sv. Štěpána
St 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola – žehnání vína–sv. Jan
Sv. Mláďátek, mučedníků
Koncert Cantus amici
kostel sv. Bartoloměje
Čt 28.12.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
Modlitba za národ
kostel sv. Jana Křtitele

6:30
17:00
15:00
17:30

Pá

29.12.

Začíná „Spolčo Silvestr“ pardubické ml.
Nové Hrady
Svátek Svaté Rodiny–obnova manželských slibů
Ne 31.12.
Děkovná bohoslužba
kostel sv. Bartoloměje

L. P. 2018

Po 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie–Nový rok
St 03.01. Koncert Charity
kostel sv. Jana Křtitele
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky
Pernštýnské nám.
Čt 04.01.
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
Slavnost Zjevení Páně
So 06.01.
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
Ne
St
Čt
So
Po
St

07.01.
10.01.
11.01.
13.01.
15.01.
17.01.

Čt 18.01.
Ne
Po
Čt
So

21.01.
22.01.
25.01.
27.01.

Ne 28.01.
Po 29.01.
St 31.01.
Čt

01.02.

Pá 02.02.

So

03.02.

St
Čt
So

07.02.
08.02.
10.02.

Po 12.02.
St

14.02.

Čt

15.02.

Ne 18.02.

16:00
19:00
09:30
15:30
po ranní mši
sv.

Svátek Křtu Páně–končí doba vánoční
Seniorklub
farní sál
14:30
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00
Setkání pro ženy
Salesiánský klub
10:00
Přijímání intencí na měsíc únor
fara
od 08:00
Třídění známek pro misie
fara
15:00
Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. – 25. ledna)
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání služebníků farnosti
farní sál
17:00
Ekumenické setkání
kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00
Oslavy Dona Bosca
Salesiánský klub
09:00
Cantate bimbi
Salesiánský klub
13:00–18:00
Modlitba za národ
kostel sv. Bartoloměje 18:30
Setkání nad Biblí: Bdící a slouž. sl. Lk 12
kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
Zpovědní den
sv. Bartoloměj
08:00–16:00
Zpovědní den
kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Svátek Uvedení Páně do chrámu–Hromnice
Zpovědní den
sv. Bartoloměj
17:00–18:00
Mládež jede na Vesmír–„Pololetky“
Deštné v Orlických horách
po ranní mši
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
sv.
Skautské středisko–Vi4. Charitní ples
19:00
nice
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00
„Párty“ mládeže Pardubicka
Salesiánský klub
16:00–21:00
Začíná Národní týden manželství
Setkání nad Biblí: Marnotratný syn Lk 15
kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Popeleční středa
Seniorklub
farní sál
14:30
Přijímání intencí na měsíc březen
fara
od 08:00
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul. 15:30
1. neděle postní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

