
Zpravodaj
Svědectví P. Marian Kurylo

Jmenuji se Marian Kurylo, je mi 26 let. Jsem řec-
kokatolický kněz.

Jsem ženatý, manželka se jmenuje Mariana 
a  máme jednoho syna Leonarda, kterému je 
jeden rok a čtyři měsíce. Pocházím z Ukrajiny 
z malé vesničky Dunajiv, která má asi 700 oby-
vatel a leží 70 km od Lvova. Jsem z věřící a prak-
tikující rodiny. Mám jednoho bratra, který je 
o sedm let starší než já. Tatínek mnoho let pra-
coval jako lesník, ale jakmile u nás začala válka, 
byl donucen z práce odejít. Maminka pracovala 
jako sociální pracovnice, pečovala o  staré lidi, 
ale také už téměř 5 let nepracuje, protože je 
po mrtvičce. 

Jsem vděčný rodičům za to, že mi dali základy 
víry do srdce, ale nejvíc jsem vděčný dědečkovi 
za to, že v poznání Boha u mě jako malého kluka 
on sehrál velkou roli. Byl to muž, který vždyc-
ky, když rodiče zapomínali chodit do  kostela, 
mě bral za  ruku, abychom šli spolu. A  to byly 
nejlepší chvíle, protože jsme spolu mohli mluvit 
o Bohu a on měl vždycky odpovědi na každou 
mou otázku. Také jsme zpívali; právě díky němu 
znám mnoho starých křesťanských písniček. 
Babička bohužel s  námi do  kostela nechodi-
la, protože měla už tehdy nemocné nohy, ale 
vždycky se za nás modlila. Děkuji Bohu za ka-
ždého z nich, protože mě naučili milovat Boha. 

Jako malý kluk jsem ministroval v  kostele 
a  na  otázku, kým bych chtěl být, až budu do-
spělý, jsem hned odpovídal: knězem. Potom 
jsem chodil do  školy a  hodně mě začala bavit 

hudba a  zpěv. Jako osmiletý kluk jsem se sám 
naučil hrát na  harmoniku a  pak jsem celý rok 
prosil rodiče, aby mi koupili klavír:). Bohužel 
jsem si tehdy nedovedl přestavit, že rodiče ne-
měli peníze. Byli jsme skromná a chudší rodina. 
Ale přesto všechno se maminka rozhodla vzít si 
půjčku v bance a mně koupit klavír. To byla tedy 
radost! Na první dny a noci s klavírem si urči-
tě všichni u mne doma pamatují ještě dnes:))) 
Ze školy mě posílali na různé pěvecké soutěže 
a  vždycky jsem dovezl buď 1. nebo 2. místo. 
Mám doma více než 50 různých vyznamenání 
a  medailí. Když mi bylo 14 let, zpíval jsem už 
v  jedné u  nás známé skupině a  odehrál jsem 
s nimi první svatbu. A pak se to rozjelo, hudba, 
svatby, koncerty atd. A  ten hlas, který mluvil 
ve mně jako v malém klukovi, že bych chtěl být 
knězem, se někam ztratil. Na Boha jsem přitom 
ale nezapomněl; každou neděli, třebaže unavený 
z hraní na svatbě, jsem chodil do kostela. 

Když jsem byl v  posledním ročníku na  střední 
škole, studoval jsem zároveň ve Lvově v prvním 
ročníku na hudební škole. Tam jsme s kamará-
dy založili novou skupinu. Dařilo se nám velmi 
dobře, měli jsme každou sobotu a neděli svatby, 
koncerty, několikrát jsem se objevil i  v  televizi. 
Zpíval jsem večer také v jedné restauraci, kde mi 
vadila jedna věc, a to, že jeden muž přišel jeden 
večer na večeři se svou manželkou a dvěma dět-
mi, zatímco další večer přišel se svou milenkou. 
Pro mě to byly nejtěžší chvíle, když jsem to viděl. 
Jednou, když jsem to uviděl, napadlo mě hlavy, 
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jestli to, co dělám, je správné? Od té chvíle mě ta 
otázka často pronásledovala a cítil jsem, že bych 
chtěl právě takovým lidem pomáhat. Tehdy jsem 
si vzpomněl na  to, jak jsem jako dítě chtěl být 
knězem, ale nikomu jsem to ještě nemohl říct. 
Modlil jsem se za to, aby mně Pán Bůh pomohl 
se rozhodnout, jestli se právě šoubyznys má stát 
mým povoláním, nebo ne, a vždycky jsem říkal 
Bohu, ať bude vůle Jeho, a ne má. 

Každý rok v srpnu se u nás koná pouť´ v jednom 
velkém poutním místě Univ. Této pouti jsem se 
zúčastnil s  vírou, že mně tam Pán Bůh pomůže 
rozhodnout se. To byly nejlepší chvíle v mém živo-
tě, opravdu jsem cítil, jak Bůh ke mně promlouval, 
a dostal jsem odpověď. Rozhodl jsem se, že chci 
sloužit Bohu a  lidem. Teď přede mnou stála vel-
ká otázka, kdo z kněží by mně pomohl s přípra-
vou do semináře? Jak to mám oznámit rodičům 
a kamarádům? Nechával jsem tomu volný průběh, 
neměl jsem k tomu nějaký vyložený plán.

17. 05. 2009 mně Pán Bůh poslal na  mou ži-
votní cestu člověka, kterému jsem říkal an-
děl. Díky tomuto člověku jsem měl odpovědi 
na  všechny mé otázky a  nejasnosti, které mně 

možná bránily v mém povolání. Tím člověkem 
je teď moje manželka, za kterou moc Pánu Bohu 
děkuji. 

Teď jsem věděl na  100 procent, že chci vstoupit 
do kněžského semináře a že hudbu musím nechat. 
Když jsem to řekl svým kamarádům, tak moc vel-
kou radost z toho neměli a spíš mě přemlouvali, 
abych zůstal s nimi, že hudba je mé povolání, že 
mám peníze a slávu atd. Já jsem jim říkal, že pro 
mě peníze nejsou na prvním místě a že chci dělat 
to, co mně říká moje srdce. Pak jsem to oznámil 
svým rodičům, ale bohužel maminka také z toho 
nadšená nebyla, protože jsem rodičům pomáhal 
s  penězi a  protože maminka měla radost také 
z toho, že její syn je už v tak mladém věku slav-
ný; byla si asi vědoma toho, že tohle skončí. To 
byl ale jen začátek překvapení;)) Jak už jsem měl 
jasno v tom, že bych chtěl sloužit Bohu a lidem, tak 
na mě přišlo velké pokušení. Měl jsem ještě s kluky 
odehrát jen pár svateb a koncertů. Jednou v sobotu 
jsem přišel pozdě domů ze svatby, brzo ráno na to 
mě probudil bratr, že pojedeme na  ukrajinskou 
superstar, která právě tou dobou byly ve  Lvově. 
Samozřejmě jsem se tomu bránil, protože se mi 
chtělo ještě spát;) Ale on byl naléhavý, a tak jsme 
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tam šli, ale spíš jako diváci. Nevím, jak se to mohlo 
stát, ale já jsem tu soutěž nakonec vyhrál a uka-
zovala to i televize. Pokušení tak znovu začalo… 
Otevřela se mi cesta jít dál, zpívat na velké scéně, 
být prostě součástí šoubyznysu, mít peníze a slá-
vu. Věděl jsem moc dobře, že by na mém místě 
chtěly být v tu chvíli desítky lidí; rozhodnutí bylo 
opravdu těžké, protože 
všichni na  mne tlačili, 
ať do toho jdu. Byl jen 
jeden člověk, který mě 
do  toho netlačil, byla 
to moje, tehdy ještě 
kamarádka, nyní moje 
manželka. Řekla, ať se 
pomodlím a  zkusím 
hledat odpověď u Boha. 
Cítil jsem, že to mám 
odmítnout a přesně tak 
jsem to udělal. 

V  roce 2010 jsem po-
dal přihlášku do semi-
náře ve  Lvově, ale tím 
to neskončilo. Můj bis-
kup Taras Senkiv, který 
v  roce 1992 studoval 
na  Teologické fakultě 
v  Olomouci, chtěl po-
slat 4 chlapce studovat 
také tam; jedno z míst 
bylo nabídnuto též 
mně. Podmínkou ale 
bylo, že bychom si museli první ročník zaplatit 
sami; ty další měl otec biskup platit za nás sám. 
Souhlasil jsem tedy s  tím, že budu studovat 
v  České republice, ale neměl jsem tolik peněz, 
abych zaplatil první ročník. Řekl jsem Pánu 
Bohu, jestli chceš, abych šel Tvou cestou, tak se 
prosím o mě postarej. Pán Bůh se opravdu o vše 
postaral a stará se o mě až dodnes. Byla to krásná 
léta studia v Olomouci. Seminář jsme skončili ale 
jen 3, kteří jsme byli z  Ukrajiny; dva z  nás pak 
otec biskup nechal v Česku. 

28. 10. 2016 jsem z rukou otce biskupa Ladislava 
Hučka byl vysvěcen na jáhna a 27. 11. 2016 jsem 
byl vysvěcený na kněze. Moc děkuji Pánu Bohu 
za  všechno a  také otci biskupu Ladislavovi, že 
viděl ve mně hodného služebníka a že mě vysvě-
til na kněze. Děkuji Bohu za dar kněžství a za to, 
že mužů složit Jemu a  lidem. Ani na  vteřinku 

jsem nelitoval toho, že 
jsem nešel do šoubyz-
nysu, protože teď jsem 
na  mnohem větší 
scéně, a  to na  scéně, 
která je Boží. Moc 
jsem vděčný rodičům 
své manželky za  je-
jich modlitby a  všem 
lidem, kteří se za mne 
modlili. 

Moje první farnost, 
kterou jsem do-
stal je právě tady 
v  Pardubicích v  kos-
tele Panny Marii 
Sedmibolestné, kde 
jsem skoro 2 roky. 
Jsem rád, že jsem 
tady, jsem rád za  lidi, 
kterým zde sloužím, 
protože za  ně jsem 
se od  třetího roční-
ku modlil. Je to moje 
druhá rodina, kterou 

mám moc rád. Před dvěma měsíci jsem do-
stal povolení z  Říma sloužit v  západním ritu, 
za  což jsem velmi rád a  děkuji otci biskupovi 
Ladislavovi a  biskupovi Janovi Vokálovi. Tak 
jsem dostal ještě jednu rodinu věřících, kterým 
sloužím a kterou mám rád. 

Děkuji Bohu za  každého z  Vás a  vyprošuji 
u Něho požehnání pro všechny! 

P. Marian Kurylo +
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Misie v Pardubicích 2018

Události spojené s Misijní nedělí, i  s  tím, co jí 
předcházelo, byly spojeny s  mnoha drobnými 
zázraky.Do průběhu se zapojilo mnoho lidí.

Já jsem od  začátku října změnila zaměstnání, 
a tak mnoho věcí, které jsem si v minulých le-
tech připravovala dopředu, jsem letos připravit 
nestačila. A  tak jsem v  sobotu na  Celostátním 
setkání matek měla trošku obavu, jak vše 
dopadne.

Na setkání matek mne oslovila slova „Ne silou,, 
ani mocí, ale mým duchem...“. Ta myšlenka mi 
stále ležela v hlavě, nechtěla se mne pustit.

Setkání matek končilo v 18 hodin. A já jsem ne-
chtěla odejít dřív, abych se mohla zúčastnit celého 
programu. Tak jsem po  ukončení programu šla 
na  zastávku MHD. Hned přijel autobus a  vše se 
začalo odehrávat jak v  perfektně naplánovaném 
příběhu.

Na faře byla spousta krásných věcí, které připra-
vilo pro misie mnoho šikovných rukou. Pak jsem 
stihla přijít i na večerní mši, po ní mi Zdeněk po-
mohl upravit prostor. Druhý den přišlo pomoci 
mnoho lidí. Věci se dostaly tam, kde měly být, 
ve správném čase. Zkrátka Bůh je dobrý režisér, 
potřebuje jen, aby se lidé zapojili v  příhodném 
čase a na tom místě, kde je potřebuje.

Měla jsem radost i z peněz, které se vybraly pro 
Papežské misijní dílo dětí, bylo to 11  470 Kč. 
Moc chci poděkovat všem, kteří přispěli na po-
moc nejchudším.

Někteří farníci vyrobili hezké věci na prodej (ro-
dina Nejezchlebova, Sokolova, Vitáčkova, paní 
Francová, paní Novotná, V. Zemanová, skaut-
ky a další), děti z náboženství s katechetkou Z. 
Nápravníkovou, jiní darovali na  prodej svoje 
poklady (K. Traxlerová, K. Pešková). Do  cel-
kového průběhu mše a  prodeje věcí v  kostele 
sv. Bartoloměje a v Klášterním kostele přispěla 
schola pod vedením regenschoriho J. Kuchválka 
a  Petra Kučery, dále i  lektoři J. Jakoubek a  K. 
Pešková, o  slavnostní průvod se postarali J. 
Nejezchlebová, M. Petráš a

I. Zbrojová, skautky, děti i lidé z kostela. O pře-
voz výrobků a pomoc při přípravě a prodeji se za-
sloužili M. Plačková, pan Luboš, M. Šinkorová, 
Z. Nejezchleb, J. a M. Petrášovi, o úklid se posta-
ral V. Pecen. Děkuji našim kněžím, kostelníkům 
a  všem, kteří přispěli do  sbírky nebo si něco 
koupili a tím také přispěli na misie.

Krásných výrobků bylo mnoho, takže se mohly 
vzít i  do  domovů důchodců k  potěšení jejich 
obyvatel nebo na ozdobu kříže. Vidíme, že Bůh 
není žádný troškař, dělá věci ve velkém.

Zuzana Petrášová

Udílení svátosti pomazání nemocných.

Svátost pomazání nemocných byla udílena dne 
10. listopadu 2018 při slavení mše svaté v kostele 
sv. Bartoloměje. Koncelebrovanou mši sv. slou-
žili otec biskup Mons. Josef Kajnek a arciděkan 
P.  Antonín Forbelský, kteří také udíleli svátost 

pomazání nemocných přítomným farníkům, 
kteří o  svátost požádali (cca 60 osob). Při sla-
vení liturgie přisluhovali jáhen p.  Karel Kylar 
a p. Václav Metelka.

 Ze života farnosti – bylo
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Národní setkání  
hnutí Modliteb matek v Pardubicích
Začátek podzimu je již 22 let ve znamení společ-
ného setkání maminek z  celé republiky z hnutí 
Modliteb matek . Setkání vždy byla v Brně, jed-
nou v Praze. Letošní setkání 19.–20.října bylo po-
prvé na novém místě – v Pardubicích. Místo bylo 
vybráno národní koordinátorkou a jejím týmem 
tak, aby bylo dobře dosažitelné z Čech i Moravy. 

Celý program probíhal ve společenském centru 
IDEON.  Téma   setkání bylo „ Vlídné a  laska-
vé srdce” – „ A  kdo přijme jediné takové dítě 
ve Jménu Mém, Mne přijímá.“(Mt 18,5)

V  pátek po  uvítání národní koordinátorkou 
Markétou Klímovou a  také za  naši farnost 
P.Antonínem Forbelským začal program mší 
svatou, kterou celebroval českobudějovický 
biskup Mons.Vlastimil Kročil, za  účasti ně-
kolika dalších kněží z  různých míst republiky. 
Následná přednáška P.Vojtěcha Kodeta byla 
věnovaná tématu Uzdravení zlomeného srdce, 
týkajícího  přijetí nebo nepřijetí našich dětí, nás 
samotných...Přijetí nebo nepřijetí nás ovlivňuje 
od  začátku našeho života. Je to základní úkon 
lásky. Bůh nás všechny přijímá a provází po celý 
život, bezpodmínečně, absolutně bez výhrad...
za uzdravení zranění z nepřijetí, které si některé 

z přítomných maminek můžou od svého dětství 
v sobě nést nebo zranění jejich dětí, se zástupně 
na  závěr modlil   otec Vojtěch společně s  du-
chovním otcem MM P. Šebestiánem Smrčinou 
před vystavenou Eucharistií. Velmi silný pak byl 
okamžik, kdy otec Šebestián s monstrancí prošel 
všemi uličkami sálu mezi přítomnými ženami.

Sobotní program zahájily ranní chvály, po kte-
rých nás přišel pozdravit a  říci pár povzbuzu-
jících slov za  naši diecézi pan biskup Mons.
Josef Kajnek. V tu chvíli již byl sál zcela zaplněn, 
na sobotní program bylo přítomno 700 mami-
nek, některé i s kněžími ze svých farností.

Následně pokračoval s přednáškou otec Vojtěch, 
tentokrát na hlavní téma  „Vlídné a laskavé srdce” 
. Zdůraznil nutnost dovolit Bohu, aby změnil naše 
srdce, které je sídlem našeho vnitřního života...

Dopolední program byl zakončen mší svatou. 
O  přestávce kromě oběda byla také možnost 
svátosti smíření, zastavit se, pokleknout a spo-
činout v  modlitbě před vystavenou Eucharistií 
v adorační místnosti. Poslední přednášku měla 

pokračování na další straně

V promluvě zmínil otec biskup Josef historii svá-
tosti, kdy byla v minulosti nazývána „posledním 
pomazáním“, ale dnes je jednou za sedmi svátostí 
a je velkým darem a posilou pro nemocné, před 
chirurg. operací či slabostech stáří. Zmínil také 
slova evangelia, kde se říká, aby ti, kdo se lopo-
tí a  jsou obtíženi, přicházeli ke  Kristu a  nalezli 
u  něho úlevu. Nemoci a  slabosti stáří jsou ona 
břemena a  jho, která Ježíš svou milostí nadleh-
čuje, svým příkladem dává útěchu a sílu k překo-
návání obtíží života a naději na odměnu v nebi.

Po  skončení slavnosti jsme obdrželi svátostné 
požehnání a  otec Antonín všechny účastníky 
pozval na agapé do farního sálu.

Děkujeme oběma kněžím za  dar udělení svá-
tosti pomazání nemocných, za varhanní hudbu 
a  zpěv při liturgii, za  teplo v  lavicích kostela 
a  v  neposlední řadě patří dík všem, kdo se 
zasloužili o  pohoštění a  příjemnou pohodu. 
BOHUDÍKY!

 Jana Čihulová
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Kateřina Lachmanová na  téma „Láska a  hra-
nice” Vrcholem celého setkání   byla společná 
modlitba matek tak, jak se ji maminky modlíva-
jí při setkáních ve skupinkách, i s odevzdáním 
a svěřením dětí do Ježíšových rukou, které zde 
představovaly košíčky. Tečkou pak bylo společ-
né agapé, ale to už postupně maminky odjížděly 
občerstveny na duchu domů... 

Bohu díky za krásné setkání, za Jeho hmatatel-
nou přítomnost, za krásnou přátelskou a lásky-
plnou atmosféru obou dní. Protože jsme byli 
organizátorkami z Brna požádáni o zajištění ně-
kterých příprav a služeb na tomto setkání, velké 
díky všem, kteří se v těchto službách zapojili !! 

Pavla Pecnová

Otče, Tvá láska se vine jako stuha našim životem 
a všechny nás nese a objímá.

Prosím, aby vztah mezi mnou a mým mužem byl 
obrazem této lásky. Děkuji Ti, že skrze ni přichází 
na svět nový život.

Ježíši, Tvá láska je mi útěchou i nadějí. Chceš mi 
dát v hojnosti vše, co mi schází. Vím, že mé srd-
ce  je často obtíženo nezhojenými ranami a také 
neodpuštěním. Jen ve světle Ducha Svatého mohu 
a  chci přitisknout své srdce na  Tvé a  nechat se 
zcela uzdravit. Toužím mít vlídné a laskavé srdce 
milující ženy, manželky a matky.

Kéž jsou naše děti v  nově vylité síle Ducha 
Svatého, pod ochranou naší nebeské Matky Panny 
Marie, z milosti Otce a s požehnáním Syna, vyne-
seny do věčné radosti. 

Ať Tvé požehnání skrze mou modlitbu přejde 
do dalších generací.

Amen

Zapište si do kalendáře: 
Tradiční setkání pro ženy
Již 11. setkání pro ženy se bude konat  

v sobotu 12.1.2019. 

Setkání bude na téma „Bůh a člověk 
v žalmech“. Po deseti letech, kdy k nám 
jezdila sr.Lucie Kopasová z Dolan z ko-

munity Blahoslavenství, dochází ke změ-
ně. Program povede sestra boromejka 

Angelika Pintířová.

Bližší informace budou v příštím zpravo-
daji, na farních stránkách a nástěnkách 

v kostelích.

 Ze života farnosti – bude

Koncert skupiny Oboroh

Zveme Vás na koncert skupiny Oboroh, 
který pořádá Centrum Don Bosco 

na podporu mladých lidí odcházejících 
z dětských domovů. Akce se uskuteční 9. 
12. od 16:00 v kostele Sv. Václava (salesi-

áni, Zborovské náměstí 2018).

Sbor Cantus amici Pardubice
Vás zve

na vánoční koncert
v kostele sv. Bartoloměje

ve čtvrtek 27. prosince od 18.00 hod.

Na programu budou vánoční zpěvy, 
koledy a  

Česká mše vánoční, op. 13, od Ed. Marhuly
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Spolčo

V  letošním roce naše Spolčo na  faře prochází 
velkým přerodem. Společně jsme se rozhodli 
zariskovat a učinili jsme odvážné kroky. V mi-
nulém roce se stávalo, že nás na  Spolčo při-
cházelo tolik, že se noví členové už nemohli 
aktivně zapojovat do  tvorby programu a  také 
věkový rozdíl mezi nám stále rostl. Proto jsme 
se rozhodli experimentálně naše Spolčo vnitřně 
rozčlenit. Začíná – nově – společnou mší svatou 
v 17:30, následuje dělený program ve třech věko-
vě rozdílných skupinách a společně zakončuje-
me volných časem po 20:00. Jednotlivé skupiny 
vedou animátoři z  řad mladých, kteří již mají 
zkušenosti a jsou o něco starší něž členové, které 
vedou. Stále se potýkáme s  různými nedostat-
ky a  těžkostmi, které občas působí určitá pnu-
tí. Ale zatím vnímáme změnu jako zajímavou 

a přínosnou. Je více času pro osobní rozhovory, 
sdílení i  aktivní zapojení do  tvorby programu. 
Starší mohu jít více na hlubinu, mladší mohou 
setkání prožívat s  větší hravostí. Děkujeme 
za podporu rodičům, duchovním i všem, kteří 
na nás myslí ve svých modlitbách.

Těšíme se na  Adventovku, která proběhne 
30.11.-1.12. Pokud máš mezi 13 a  30 lety, přijď 
i ty! Více info u P. Filipa Duška (tel.: 739 463 215) 
nebo na stránkách farnosti Pardubice.

Další velkou společnou akcí bude Spolčo Silvestr, 
který proběhne 29.12.2018 – 1.1.2019. Více info 
u George Woclawka SDB (tel.: 777 259 334). 
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Vikariátko na Jelení

V  sobotu 20. října krásně svítilo sluníčko, vál 
Severák a  my jsme se rozhodli vyrazit na  akci 
na  Jelení (pozn.: Předložku „na“ v  souvislosti 
s obcí Horní Jelení užívají jen místní. Ostatním 
by přišla vhodnější předložka „do“, nicméně 
místní jsou na „na“ hrdí a užívají si ho. Zlí jazy-
kové tvrdí, že tak činí proto, aby se aspoň v ně-
čem cítili „výš než Pardubáci nebo Hradečáci.). 
Na Jelení nás čekala prosluněná příroda, krásné 
přivítání, vyhřátá stodola (sloužící jako spole-
čenská místnost tamních farníků) a mše svatá, 
kterou jsme začali. Po  mši svaté následovala 
venkovní rozehřívací hra odehrávající se pod 
taktovkou Veverek, pak krátké občerstvení 
a  hlavní bod programu – „městská hra“. Hra 
byla uvedena geniální scénkou, pak byli účastní-
ci rozčleněni do týmů a bojovali o vliv na celo-
světových vodách. Po vydatné hře jsme si smlsli 
na dobré večeři od Fandy Vlacha. Po bloku in-
formací a krátké modlitbě následoval volný čas 
– deskovky, městečko Palermo atd. Vikariátko 
na  Jelení vyvrcholilo venkovním fotbalem při 
halogenovém osvětlení. Nikdo tradiční kopané 
neodolal a zapojili se jak páni tak dámy. Po do-
jemném loučení pardubičtí odjeli autobusem 
domů a Jeleňáci odešli do svých domovů. V nás 
všech zanechalo tohle setkání hluboké stopy. 

 Ze života farnosti – mládež

Vikariátko – Životní plán

Každý máme nějaké představy o  svém životě: 
čeho chceme dosáhnout a  jakou cestou kráčet, 
abychom toho dosáhli.

Všichni máme zkušenost s  překážkami, které 
nám znepříjemňují životní plány nebo naše plá-
ny dokonce úplně zničí.

Jak se s tím vyrovnávat?  
Jak plánovat svůj život? 
Jak být spokojený?

 » přátelé
 » hry
 » chvály
 » jídlo
 » téma 
 » host Jarda Mikeš
 » diskuze

Velký dík patří organizátorům: Lucce Krátké, 
Petrovi Kučerovi, Viktorovi Karabovi, Fandovi 
Vlachovi a  dalším, kteří se postarali o  drob-
nější části programu. Těšíme se na  další akci 
v Pardubicích u salesiánů 8. prosince!  
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Toto a mnohé další s lidmi známými i nezná-
mými v sobotu 8. prosince u salesiánů.

http://bit.ly/vik-dc
Deadline přihlašování: do středy 23:59 5. 12. 2018
Místo: Salesiáni Pardubice, Zborovské náměstí 
2018
Kontakt: P. Filip Dušek; +420 739 463 215;  
filipacDD@seznam.cz
Host: P. Jarda Mikeš
Doporučený příspěvek: 60,-Kč

Charitní malotřídka

Dětem klientů Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s  dětmi v  nouzi a  Služeb pro pěstouny 
již řadu let pomáhají dobrovolníci při doučo-
vání a přispívají tak k lepší startovní pozici při 
pozdějším uplatnění v  životě. Díky iniciativě 
pana Josefa Dvořáka bude tato pomoc rozšířena 
o takzvanou Charitní malotřídku, kdy se dětem 
budou dvakrát v  týdnu při skupinovém i  indi-
viduálním doučování dobrovolníci intenzivně 
věnovat přímo ve  středisku Služeb pro rodiny 
v Češkově ulici. Rádi v týmu Charitní malotříd-
ky přivítáme dobrovolníky, kteří mohou a chtějí 
pomoci při společném doučování. Více infor-
mací: Jan Lohynský 775  296  842, jlohynsky@
charitapardubice.cz.

Adventní věnce a budky pro 
Domácí hospicovou péči
I letos 22. a 23. listopadu od 8 do 20 hodin při-
vítáme dobré lidi při společném vyrábění ad-
ventních věnců v  Salesiánském klubu mládeže 
na Zborovském náměstí v Pardubicích.  Můžete 
si přijít vyrobit a koupit vlastní adventní věnec 
z připraveného materiálu či pomoci s výrobou 
věnců na  prodej. Výtěžek této benefiční akce 
podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní cha-
rity Pardubice.

Adventní věnce, jednotlivé svíčky z  včelího 
vosku a  letos i  navíc originální vánoční dárek 
– ptačí budku bude možno zakoupit také pří-
mo v  sídle Oblastní charity v  ulici V  Ráji 732, 
na dispečinku u paní Rejkubové ve všední dny 
od 8 do  15 hodin, dále v pátek v Atrium palá-
ci od 9 do 18 hodin, na Vánočních trzích 1. a 2. 
prosince od  10 do  20 hodin na  Pernštýnském 
náměstí. Adventní věnce budeme tradičně na-
bízet také první Neděli adventní před Mší sva-
tou před kostely. Děkujeme, že nám pomáháte 
pomáhat.

Konkrétní dárek  
pro konkrétní dítě
Sociální pracovnice Sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi v nouzi a Služeb pro 
pěstouny se i letos před Vánoci snaží za pomo-
ci dobrých lidí splnit konkrétní vánoční přání 
konkrétnímu dítěti. Chcete-li rozzářit jeden 
pár dětských očí, můžete kontaktovat sociální 
pracovnici Mgr. Hanu Balcarovou, hbalcarova@
charitapardubice.cz a  domluvit se na  dárečku 
pro konkrétní dítě, nebo přispět na  sbírkové 
konto 2800235245/2010, do zprávy pro příjemce 
Vánoce 2018, děkujeme.
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Národní potravinová sbírka 2018

Děkujeme dárcům za potraviny a drogerii v rámci Národní potravinové sbírky, která proběhla 10. 
listopadu 2018. Díky Vám jsme do skladu Potravinové pomoci Oblastní charity Pardubice mohli 
dovézt 1.235,3 kg potravin a drogerie, které na základě doporučení sociálních pracovníků z nezisko-
vých i státních institucí pomohou potřebným na Pardubicku.
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Různé

Pastorační doporučení  
na rok 2019
V  říjnu 2019 si budeme 
připomínat 100. výro-
čí vydání apoštolského 
listu tehdejšího papeže 
Benedikta XV. Maximum 

illud. Při této příležitosti vyhlásil Svatý otec 
František říjen 2019 jako Mimořádný misijní 
měsíc, kdy si máme všichni uvědomit misijní 
úkol vyplývající ze křtu. Proto bychom rádi 
v roce 2019 zaměřili pozornost k tématu evan-
gelizace. Níže uvedené návrhy mohou posloužit 
k prohloubení vědomí, že každý pokřtěný člo-
věk má svědčit o Kristu a šířit jeho evangelium.

NÁMĚTY:

1. Uspořádat biblickou hodinu nebo lectio di-
vina na evangelia a Skutky apoštolů.

2. Probrat s pastorační radou jakým způsobem 
by se dala ve farnosti uspořádat nějaká evan-
gelizační akce.

3. Modlit se ve farnosti za evangelizaci.
4. Využívat brožurku Pokřtění a poslaní, která 

nabízí téma na  každý měsíc jako přípravu 
na mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

5. Nabídnout školám projekt Poselství křesťan-
ských svátků.

6. Uspořádat Noc kostelů.
7. Věnovat péči nemocným.

UPŘESNĚNÍ BODŮ:

Ad 1. Máme-li svědčit o Kristu, musíme jej stále 
poznávat.  Pomáhá nám v tom četba evangelia 
nebo modlitba s Božím slovem. Skutky apoštolů 
nám nabízejí pohled, jak se utvářela prvotní cír-
kev a jaká byla první svědectví o Kristu. Lectio 
divina je rozjímavá četba Božího slova, kterou 
převádíme v modlitbu.

Ad 2. Každá farnost má určité možnosti. 
Doporučujeme, aby se uspořádala nějaká evan-
gelizační akce, za kterou se bude farnost nejprve 
modlit a  pak ji uskuteční (např. žehnání bytu 
nabídnuté široké veřejnosti, týden otevřené-
ho kostela, využití různých příležitostí, které 
se v městě nebo obci konají, pozvat na setkání 
ty, kteří v nedávných letech žádali o křest, měli 
ve  farnosti církevní svatbu atd.). Podporovat 
společenství farnosti, zaměřit se na  misii 
do vlastních řad (rodiny, ve kterých víra upadá 
a jejichž členové přestávají víru praktikovat). 

Ad 3. Modlitba se může konat mnoha způsoby 
(např. eucharistická adorace, růženec, modlitba 
chval, rozdělit ulice města či obce a  modlit se 
za lidi kteří v nich žijí...). Ve dnech, kdy to bude 
možné, doporučujeme při Mši svaté formulář 
Za misie (ČM str. 877 – 880) a Za novou evan-
gelizaci (ČM str. 883). 

Ad 4. V říjnu 2018 na vikariátní konferenci do-
stal každý kněz brožurku Pokřtění a  poslaní, 
ve  které je mnoho podnětů pro každý měsíc 
od října 2018 do října 2019.

Ad 5. Poselství křesťanských svátků je program 
pro mateřské, základní a  střední školy, jehož 
hlavní aktivitou jsou besedy se žáky ve  tří-
dách. Besedy uvádějí žáky do tradic spojených 
s  Vánocemi a  Velikonocemi, a  tak nabízejí 
prostor k  uvažování nad jejich poselstvím. 
Katechetické centrum v Hradci Králové nabízí 
na podzim a na jaře seminář, kde se zájemci mo-
hou proškolit ke konání tohoto programu.

Ad 6. Noc kostelů se bude v  roce 2019 konat 
24. května. Nejdůležitějším prvkem je otevřený 
kostel. 
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Sbírka na charitu z neděle  
24. 6. 2018 – poděkování
V neděli 24. června 2018 proběhla ve farnostech 
Královéhradecké diecéze sbírka na charitu.

Výsledky této sbírky v  jednotlivých farnostech 
najdete v  říjnových Charitních listech v  ča-
sopisu Adalbert. Dodatečné výsledky budou 
ještě uveřejněny v  listopadovém čísle časopisu 
Adalbert.

Darované finanční prostředky budou použity 
na podporu činnosti Diecézní katolické charity

Hradec Králové, která zajišťuje metodické ve-
dení charit v  Královéhradecké diecézi a  také 

Chtěli byste, aby Vás   
5.12.2018 navštívil doma 

MIKULÁŠ, ČERT  
A ANDĚL?

Obraťte se buď na:  
A) Lucii Krátkou -tel.: 778717413,  
mail: qwendyliliana@gmail.com

nebo  
B)Magdu Petrášovou – tel.: 734 184072

(Pouze Pardubice a okolí)
Těší se na Vás váš Mikuláš s čertem  

a andělem.

Ad 7. Velikou evangelizací je pomoc nemocným 
a umírajícím v jejich životní situaci a doprová-
zení příbuzných. 

Doporučená literatura:

 » Bible, zvláště evangelia a Skutky apoštolů.
 » Dokumenty II. vatikánského koncilu, 

Karmelitánské nakladatelství 2002, (zvláš-
tě konstituce Lumen gentium a  dekret Ad 
gentes).

 » Sv. Pavel VI., Evangelii nuntiandi, Zvon 
1990.

 » Papež František, Evangelii gaudium, 
Paulínky 2014.

 » Silvano Fausty, Skutky apoštolů, Paulínky 
2017.

 » James Mallon, Proměna farnosti, 
Karmelitánské nakladatelství 2018.

 » Papežská misijní díla, Pokřtění a poslaní.

Prosíme dále o modlitbu za nová kněžská a ře-
holní povolání. Mysleme rovněž na rodiny.

realizuje vlastní projekty pomoci, jako jsou: 
Adopce na  dálku a  rozvojové projekty v  Indii, 
Dobrovolnické centrum, Půjčovna pomůcek 
pro nemocné nevyléčitelnou Huntingtonovou 
chorobou a  projekty na  pomoc cizincům 
a uprchlíkům.

Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podpo-
ru charitní činnosti a také všem duchovním

správcům za  spolupráci a  pozornost, kterou 
sbírce ve svých farnostech věnovali.

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové

RNDr. Jiří Stejskal, ředitel
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Kalendář akcí

Pravidelné akce

Neděle
Setkání u kávy fara po mši v 09:00 hod.
Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv.

Úterý Adorace (po večerní mši svaté) kostel sv. Jana   18:30–19:15
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova – 1. patro 14:30 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00–17:30

Vánoční bohoslužby 2018
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Štědrý den  
24. prosince  
pondělí

16:00 
pro děti

16:00 16:00 16:00

22:00 22:00 22:00 22:00
24:00 24:00

Narození Páně 
25. prosince 
(úterý)

07:00 08:30 08:00 08:00
09:00 10:00 10:00 10:00 10:30
19:00 17:00 16:00

Sv. Štěpán 
26. prosince 
(středa)

07:00 08:30 08:00
09:00 10:00
19:00

Sv. Rodina 
30. prosince 
neděle

07:00* 8:30 08:00 08:00*
09:00* 10:00 10:00* 10:00 10:30*
19:00* 17:00*

Sv. Silvestra 
31. prosince 
pondělí

06:30

16:00 16:00 16:00 16:00

Matky Boží 
1. ledna 2019 
úterý

07:00 08:30 08:00 08:00
09:00 10:00 10:00 10:00 10:30
19:00 17:00 16:00

* obnovy manželských slibů



Akce na měsíc  listopad–prosinec

Ne 25.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
Sbírka na Bohoslovce – 2. část
Salesiáni mají talent Salesiánský klub 16:00–19:00

Po 26.11. Pondělní večery: David Vopřada kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Čt 29.11. Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00

So 01.12.
Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Farní adventní den Salesiánský klub 14:00–17:00
Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana Křtitele 18:00

Ne 02.12.
1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
Sbírka na Bohoslovce – 2. část
Prodej adventních věnců – Charita

Čt 06.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 07.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

So 08.12.

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvot. hříchu 18:00
1. Rorátní mše svatá (snídaně na 
faře) klášterní kostel 07:00

Adv. duch. obnova: P. Antonín 
Pražan SDB Salesiáni – kostel sv.Václava 14:00

Duchovní obnova pro dospělé Salesiánský klub 14:00
Vikariátko – Životní plán (mládež) Salesiánský klub 17:15–21:00

Ne 09.12. 2. neděle adventní – žehnání adventních věnců
Koncert skupiny OBOROH kostel sv. Václava 16:00

Po 10.12. Pondělní večery: Jiří Doležal kostel sv. Jana Křtitele 18:00

St 12.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Seniorklub farní sál 14:30

Čt 13.12. Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00

So 15.12.

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

Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:30
Svátost smíření pro rodiče a děti kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:30

Ne 16.12. 3. neděle adventní – radostná
Po 17.12. Přijímání intencí na leden 2019 farní kancelář od 08:00
Čt 
 20.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00

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

So 22.12.
3. Rorátní mše svatá  (snídaně na 
faře) klášterní kostel 07:00

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

Ne 23.12. 4. neděle adventní 
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti


