
Zpravodaj
František na Vánoce?

Jsem salesián a prošel jsem již mnohými komu-
nitami. Někde jsme před Vánocemi vedli žhavé 
diskuze, jestli na  Štědrý den někoho pozveme 
do komunity či ne. Byli spolubratři, kteří měli vel-
ké pochopení pro osamělé 
lidi z  farnosti (kostelník, 
bezdětná vdova…), men-
ší však pro komunitu 
jako rodinu, která potře-
buje být také sama. Jiní 
spolubratři akcentovali 
opak. Po letech mi došlo, 
že velmi záleží na  tom, 
v jaké situaci se komunita 
nachází. Je to jako s rodi-
nou – v určitých „fázích“ 
potřebuje intimitu, jindy 
ji naopak otevřenost neu-
škodí, spíše naopak. 

Co vás napadlo při pře-
čtení nadpisu (titulku)? 
Nemám na  mysli vonné-
ho františka. Spíš přítom-
nost jednoho Františka 
v  našich rodinách – a  to 
papeže, tedy přítomnost 
jeho myšlenky, úmyslu. 
Možná víte, že vyhlásil 
mimořádný misijní mě-
síc říjen 2019. Ale nejde jen o měsíc. Co mu leží 
na srdci?  Misijní poslání církve „…se uskutečňu-
je nakažlivostí lásky, v níž radost a nadšení jsou 
projevem toho, že člověk ve  svém životě nalezl 
nový smysl a  plnost. Šíření víry přitažlivostí vy-
žaduje srdce, která se lásce otevírají a nechají se jí 

zvětšovat. Lásce není možné klást omezení, pro-
tože je silná jako smrt… Nikdy si nemysli, že ne-
máš co nabídnout, nebo že tě nikdo nepotřebuje. 
Potřebuje tě spousta lidí, mysli na to!“

O Vánocích se Slovo 
stalo tělem a  pře-
bývalo mezi námi. 
To je největší mise 
v  dějinách lidstva 
i vesmíru. Kdo toto 
pochopí a  přijme, 
ten dokáže reago-
vat na  Františkova 
slova. Možná po-
zve vzdálenou tetu 
na  Vánoce či Nový 
rok, možná prozra-
dí kolegovi v  práci, 
kam jde na půlnoč-
ní, kde je bohosluž-
ba pro děti, pošle 
smsku s  přáním 
tomu, kdo jich asi 
mnoho nedostane. 
Fantazii se meze 
nekladou, všichni 
víme, že o  těchto 
svátcích jsou lid-
ská srdce citlivější. 

Misie se mohou uskutečňovat, i když zvolíte pro 
vaši rodinu na Štědrý den intimnější variantu.

Požehnané Vánoce s velkou „misí“ i u vás doma!

P. Václav SDB

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice
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Kurz ALFA

V  naší farnosti právě skončil třetí běh kurzu 
ALFA, tak mi prosím dovolte krátce zhodnotit 
tuto akci. 

Letošní kurz ALFA se nesl ve  velmi přátelské 
a  srdečné atmosféře. Setkávali jsme se každý 
čtvrtek, po dobu tří měsíců. Každý příchozí byl 
srdečně přijat a  uveden do  farního sálu. Zde 
na něho čekalo občerstvení, milá atmosféra, za-
jímavé přednášky a diskuze ve skupinkách. 

Moc děkujeme všem, kteří si udělali čas a při-
šli na kurz ALFA. Vážíme si Vás a děkujeme, že 
jsme vás mohli poznat. Navázali jsme nové vzta-
hy, nová přátelství, prohloubili jsme také vzta-
hy v týmu ALFA. To vše by nebylo možné bez 
vašich modliteb. Proto chceme moc poděkovat 
všem, kteří se za nás modlili. 

Chceme moc poděkovat otci Radkovi 
Martinkovi za úžasné přednášky a moderování 

každého večera. Chceme moc poděkovat otci 
Filipovi Duškovi a  otci Tomášovi Mlýnkovi 
za  jedinečné přednášky. Dále chci poděkovat 
celému týmu ALFA za podporu, obětavost a ra-
dostně srdečnou atmosféru, kterou jste dokázali 
každý večer vykouzlit. Největší díky patří Bohu, 
protože díky němu letošní kurz ALFA nikdo 
z příchozích neopustil.  

Všichni účastníci kurzu ALFA jsou srdečně zvá-
ni do  společenství Víra v  životě. Setkáváme se 
ve čtvrtek v  18:30 hodin každých 14 dní. Bližší 
informace naleznete na stránkách farnosti. 

Přejeme Vám pokojný Advent a do nového roku 
vyprošujeme Boží požehnání všem. 

Za tým ALFA  
Zuzana Nápravníková
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Farní adventní den 2018.

Farní adventní den se uskutečnil 1. prosin-
ce 2018 ve  vyzdobeném Salesiánském klubu 
na  Zborovském náměstí. Odpolední setká-
ní zahájil a  slovem provázel pan arciděkan 
P.  Antonín Forbelský a  byla rozsvícena první 
svíčka na adventním věnci jako symbol začátku 
adventní doby a  čekání na  příchod narozené-
ho Spasitele. Připomněl, že by tento čas neměl 
být dobou shonu, ale dobou radosti a  naděje 
a upozornil, že i letos je možno přispět finančně 
do označených kasiček na další vzdělání adop-
tovaného chlapce v  rámci projektu ADOPCE 
NA DÁLKU. Popřál všem radostný adventní čas 
a poděkoval za účast. Zazpívali jsme si několik 
adventních písní a pak nastal čas na pohoštění 
kávou, čajem a napečenými zákusky, kterého se 
ujaly Pavla Pecnová, Olga Kylarová a Maruška 
Žáková. 

V sále v poschodí byli rodiče s dětmi a vyrábě-
li si adventní věnce a všelijaké vánoční ozdoby 

a dárečky, mj. i za odborné asistence zástupkyně 
z Domu pomoci BETHANY, která pozvala i nás 
starší k účasti na tvoření.

Poté se manželé Petrášovi s námi podělili o zá-
žitky z účasti na srpnovém Světovém setkání ro-
din v irském Dublinu. Své vyprávění doplňovali 
snímky, které promítali na stěnu a přiblížili tak 
celkovou atmosféru. Nejvíce nadšení a  radosti 
měli z přítomnosti papeže Františka. Tu radost 
přenesli i na nás. Díky.

Na závěr patří dík za uskutečnění a moderování 
farního setkání otci Antonínovi a  salesiánům 
za poskytnutí prostor. Díky.

Jediné minus byla podstatně menší účast nás 
starších , což bylo asi poplatné proměnám času , 
ale na tradicích je pěkné, že stále trvají.

Jana Čihulová
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Dílničky pro děti

V  sobotu 1. prosince v  Salesiánském klubu 
v rámci Farního adventního dne probíhaly díl-
ničky pro děti ve spolupráci s neziskovou orga-
nizací Bethany-dům pomoci, z.ú.. Děti vyráběly 
vločky, ozdoby a  přáníčka. Některé výrobky si 
hrdě odnesly domů a další vyráběly pro opuš-
těné babičky a dědečky do domovů pro seniory. 
Nejen děti tvořily, ale připojili se také rodiče.

Atmosféra byla velice příjemná a všichni si spo-
lečné tvoření užívali. Děti i  rodiče odcházeli 
nadšeni, že udělali dobrý skutek a  že si domů 
odnesli ozdoby na stromeček. 

Těšíme se na další dílničky s vámi. Budou na jaře 
s velikonoční tématikou.
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Složení nové pastorační rady – 2018

 
A) Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem

1. Mgr. Antonín FORBELSKÝ
2. Mgr. Filip DUŠEK
3. Mgr. Marian KURYLO
4. jáhen Ing. Josef JINOCH
5. jáhen Mgr. Karel KYLAR
6. jáhen PhDr. Milan NOVOTNÝ
7. jáhen Ing. Mgr. Ladislav TRAXLER

B) 5 členů zvolených farním společenstvím – pořadí dle počtu hlasů  
1. Ing. Jiří PETRÁŠ, Ph.D.
2. Pavla PECNOVÁ
3. Mgr. Libor WAWRZACZ
4. Ing. Marek DEML
5. Bc. Martin BERAN

C) 5 členů jmenovaných farářem – pořadí dle abecedy
1. Lukáš KÁNSKÝ – Salesiánský klub
2. Ing. Jan KOHL – kostel Sv. Jana Křtitele, senioři, pondělní večery
3. Zdeněk LUKAVSKÝ – kostel sv. Jiljí v Pardubičkách (akolyta, kostelník)
4. Mgr. Bohuslav ŠLÉGR – akolyta
5. Bc. Martina TRAXLEROVÁ – rodiny

D) členové zastávající služby ve farnosti
1. Prof. Jiří KUCHVÁLEK – hudba – regenschori
2. Mgr. Marie HUBÁLKOVÁ – ředitelka Oblastní charity Pardubice
3. Pavla BEDNÁŘOVÁ – pastorační asistentka
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Farní kancelář o Vánocích
čtvrtek 27. prosince 09:00–11:00 14:00–16:00
pátek 28. prosince 09:00–11:00 14:00–16:00
pondělí 31. prosince 09:00–11:00 -
středa 2. ledna 2019 08:00–12:30 13:30–16:00

V naléhavých případech možné volat 731 598 842

Možnost svatého přijímání 
v období nemoci
V  případě dlouhodobé nemoci nebo při obtí-
žích, které již způsobuje věk a  nemůžete přijít 
na mši svatou a rádi byste přijali Tělo Páně, na-
bízíme možnost přinesení Eucharistie akolytou 
nebo jáhnem naší farnosti. V  případě zájmu 
můžete zavolat a domluvit se v kanceláři farního 
úřadu.

Telefonní číslo : 466 769 260, 605 219 634  
Provozní doba kanceláře :  
Pondělí : 8:00–12:30  13:30–17:30 
Úterý–pátek : 8:00–12:30  13:30–16:00

Zveme ženy a dívky 
na duchovní setkání na téma:

„Bůh a člověk v žalmech“
aneb objevování žalmů tvořivou cestou

Termín: Sobota 12. ledna 2019
Místo:   Salesiánský klub mládeže,  

Zborovské nám. 2018,  
Pardubice

Program setkání:

10:00 modlitba ranních chval 
10:15 Boží vlastnosti v žalmech
12:00 modlitba během dne 
12:30 oběd
13:30 Moje pocity v žalmech
15:00 mše svatá

Program povede S. M. Angelika Pintířová 
sestra boromejka z Prahy

Přihlásit se je třeba do 9. ledna 2019
na www.farnost-pardubice.cz,   

604 737 790

Oběd a občerstvení zajištěno,  
poplatek 150,- Kč

Pardubická farnost a PIKSLA Pardubice
Vás zvou na

13. PIKSLA PLES

pátek 25.1.2019 od 20:00
v prostorách Hostince u Kosteleckých,

Černá za Bory
cena vstupenek 200 Kč

rezervace: www.farnost-pardubice.cz
předprodej: Ing. Ludvíkova

603 430 559
hraje: E.M.I.L.

vstup ve společenském oděvu
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Příprava dětí k prvnímu  
svatému přijímání v roce 2019 
Příprava děti k Prvnímu svatému přijímání bude 
probíhat podobným způsobem jako v  minu-
lých letech. Pro zpřesnění některých informaci: 
Úvodní setkání proběhne individuálně s knězem, 
katechetkami a každou rodinou zvlášť v průběhu 
měsíce ledna 2019. Stačí, aby se zúčastnil alespoň 
jeden z rodičů s dítětem. Setkání se budou konat 
na faře v předem dohodnutém čase v období 21. 
1. – 25. 1. 2019. Termín je třeba domluvit osobně, 
telefonicky nebo e-mailem. Zuzana Petrášová 
tel.: 723  147  966, email: zuzana@petras-cz.eu. 
S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte. 

Informace a  termíny budou i  na  internetových 
stránkách farnosti http://www.farnost-pardubice.cz 

V  měsících únor–květen 2019 příprava dětí 
s rodiči na faře a v kostele Zvěstování P. Marie. 
Slavnost 1. sv. přijímání – kostel sv. Bartoloměje 
v 10:30 hod., termíny se domluví na 1. setkání.

 Zuzana Petrášová

Duchovní obnova mládeže – 
Životní plán
V sobotu 8. prosince v čase, kdy u salesiánů vr-
cholila duchovní obnova naší farnosti, začalo vi-
kariátní setkání mládeže s názvem Životní plán. 
Šlo vlastně o takovou volnější duchovní obnovu 
pro mladé lidi. Pozvání na  akci přijal salesián 
P. Jarda Mikeš. Hovořil o tom, jak člověk může 
zacílit svůj život a jak překonávat překážky, které 
se nám staví do cesty. Po promluvě následovala 
moderovaná diskuze v  menších skupinkách. 
Na akci nechyběla společná hra ani výborné jíd-
lo. Vše bylo korunováno večerem chval v kos-
tele sv. Václava. Upřímné díky Petru Kučerovi, 
který byl hlavním tahounem organizačního 
týmu, také díky Viktoru Karabovi, Georgovi 
Woclawkovi, kuchaři Fandovi Vlachovi, hudeb-
níkům a mnoha dalším, kteří přispěli k celkově 
podařenému setkání. 

Zveme všechny mladé od 13 let na další setkání 
na vikariátní úrovni, které bude 2. března 2019.  



8 / Charita

Charita

Hledáme nové koledníky  
pro Tříkrálovou sbírku 
Oblastní charita Pardubice organizuje 
3. – 10.  ledna 2019 již devatenáctý ročník 
Tříkrálové sbírky. Hlavním koledovacím dnem 
v  Pardubicích a okolí je sobota 5. ledna 2019. 
Oblastní charita Pardubice pomáhá především 
rodinám pečujícím o  své blízké v  domácím 
prostředí. Rádi bychom Vás požádali o  po-
moc a zapojení do Tříkrálové sbírky, při které 
můžete navštívit své blízké, sousedy a známé, 
popřát jim hodně štěstí do nového roku a při-
spět tak dobré věci. Rádi přivítáme celé rodi-
ny i  jednotlivce, pro skupinky bez vlastního 

Slavnostní zahájení  
Tříkrálové sbírky
V Pardubicích sbírka proběhne tradičně ve spo-
lupráci se základními a   středními školami, 
s  římskokatolickou farností, skauty a  dalšími 
spolky. Slavnostní zahájení sbírky proběhne 
opět na  Pernštýnském náměstí ve  čtvrtek 3. 
ledna 2019 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 zá-
štitu. Vystoupí zde světoznámý chlapecký pě-
vecký sbor Bonifantes pod vedením pana Jana 
Míška a  zpěvačka Adéla Krátká. Koledníkům 
požehná J. E. Mons. Josef Kajnek a  poděkuje 
ředitelka Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie 
Hubálková. Před slavnostním zahájením proje-
dou díky Apolence z.s. centrem města tři králo-
vé na koních.

Adventní věnce  
pro Domácí hospicovou péči
Do  letošní předadventní benefiční akce se za-
pojilo opět více dobrých lidí, kteří adventní 
věnce vyráběli, prodávali a  kupovali a  tomu 
odpovídá i  nemalý výtěžek, který podpo-
ří Domácí hospicovou péči Oblastní charity 
Pardubice. Děkujeme za  spolupráci farnostem 
v  Holicích, Sezemicích, Univerzitě Pardubice, 
firmám Panasonic a  ČSOB Pojišťovna, stu-
dentům Gymnázia Holice a  všem dobrovol-
níkům. Za  bezplatný pronájem děkujeme 
Salesiánskému klubu mládeže. 

doprovodu zajistíme zodpovědného vedou-
cího. Tradičně zajistíme kostýmy, dárky pro 
koledníky, občerstvení a  zázemí v  Domě tech-
niky v  Pardubicích. S  jakýmikoliv dotazy se 
s  důvěrou obraťte na  koordinátory Tříkrálové 
sbírky na   Pardubicku – Mgr.  Miloše Láška, 
730  572  959, mlasek@charitapardubice.cz či 
Bc. Jana Lohynského, 775 296 842, jlohynsky@
charitapardubice.cz. 
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Využití prostředků  
z Tříkrálové sbírky
Většina prostředků z   Tříkrálové sbírky zů-
stává v  regionu. Největší část výtěžku vyu-
žije Oblastní charita Pardubice na  rozšíření 
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s  dětmi v  nouzi a  Služeb pro pěstouny. Další 
prostředky pardubická Charita vynaloží na do-
mácí hospicovou péči, na pomoc v  zahraničí, 
na  řešení mimořádných situací (povodně, 
požáry apod.) a  přímou pomoc lidem v  nou-
zi. Část peněz je určena na projekty Diecézní 
katolické charity Hradec Králové, Charity ČR 
a  na  humanitární projekty v  zahraničí. Více 
na  www.pardubice.charita.cz/ trikralova-sbir-
ka. Všem dobrovolníkům a  dárcům předem 
děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.

Lístky na 6. charitní ples  
již v prodeji
Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje srdeč-
ně pozvat na  již 6. charitní ples, který se koná v  
sobotu 2. března 2019 od 19 hodin ve Skautském 
centru Vinice. Záštitu nad plesem tradičně 

převzal vicehejtman Ing.  Roman Línek, MBA, 
k  poslechu a  tanci bude hrát opět kapela The 
Five Band, připravena je bohatá tombola, veškerý 
výtěžek plesu podpoří Domácí hospicovou péči 
Oblastní charity Pardubice. Vstupenky je možné 
zakoupit v  předprodeji v  Turistickém informač-
ním centru Pardubice na náměstí Republiky. 

Koncerty v rámci  
Tříkrálové sbírky
neděle 6. ledna od 16:00  
v kostele sv. Bartoloměje 

Tříkrálový koncert chrámového sboru 
a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka 

středa 9. ledna od 18:00  
v kostele sv. Bartoloměje 

Tříkrálový koncert Spolku pěveckých sbo-
rů Pernštýn – Ludmila – Suk pod vedením 
sbormistra Martina Berana, doprovod 
Ondřej Hromádko
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Proč je P. Filip nemocný?

Drazí farníci, 

možná si kladete otázku: „Proč je P.  Filip 
Dušek už měsíc nemocný a  neúčastní 
se farních bohoslužeb?“ Dovolte, abych 
ve stručnosti odpověděl. Jistě jste si všimli, 
že i v minulých letech jsem měl v chladněj-
ších měsících časté služební výpadky kvůli 
nemoci. Letos nemoc udeřila obzvlášť tvr-
dě. 18. listopadu jsem dostal zánět horních 
cest dýchacích. Týden na to, když byla ne-
moc téměř zažehnána, se ochladilo a  jeli-
kož se na  farních chodbách netopilo, tak 
při přecházení přes ně se mi zánět přesunul 
do  vedlejších nosních dutin. Vy výsled-
ku tedy 14 dní silnějších antibiotik. Díky 
tomu, že mám od  narození slabší imuni-
tu, se z  následků této nemoci dostávám 
jen velmi pozvolna. Nadále jsem v  péči 
imunologů, kteří usilují o  celkové posí-
lení obranyschopnosti mého organismu. 
Od  14. prosince jsem sice byl uschopněn, 
ale zatím zvládnu spíš kancelářské práce 
než pohyb v naši vymrzlých kostelech. 

Děkuji vám za pochopení, modlitby i ma-
teriální pomoc, které jste nelitovali. Děkuji 
spolubratřím kněžím, kteří mě ochotně 
zastupují. 

Ve své nemoci na vás, drazí farníci, neza-
pomínám, modlím se a  obětuji své malé 
trampoty za vás. 

Krásné prožití vánočních svátků přeje

P. Filip Dušek

Různé

Občasník pro duchovní hudbu

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 pro-
vedena Missa pastoralis in G od F. M. Knížete 
spolu s Pastorelou „Hej, hej, jeden i druhej“ T. 
N. Koutníka.

Při  jiných příležitostech pak zazní další skladby 
autorů  A. Michny, O. A. Tichého aj., či některé 
méně známé koledy.

František Maxmilián Kníže (1784–1840), žák V. J. 
Tomáška, byl regenschori kostela sv. Ignáce a též 
u sv Havla v Praze. Byl varhaníkem, ale ovládal 
i hru na violu, fagot a kytaru. Je autorem první 
české školy hry na kytaru. Účinkoval při pražské 
premiéře opery Čarostřelec ranně romantické-
ho skladatele C. M. Webera ve Stavovském di-
vadle a vliv hudby ranného romantismu je slyšet 
i z jeho půvabné Missy pastoralis in G.  

Tomáš Norbert Koutník (1698–1775), významný 
představitel české literátské a  kantorské tradi-
ce, působil od r. 1729 jako učitel a ředitel kůru 
v Chocni.  Je autorem především sakrální hud-
by. Pastorela „ Hej, hej, jeden i druhej “ je vlast-
ně zhudebněním jesličkové scény.

Tradiční charitní Tříkrálový koncert se bude ko-
nat v neděli 6. ledna 2019 v 16.00 hodin v kostele   
sv. Bartoloměje.  

Poděkování na konci občanského roku

Dovolte mi poděkovat za  veškerou službu 
v  chrámové a  liturgické hudbě během celého 
roku chrámovému sboru sv. Bartoloměje a všem 
varhaníkům.



 Různé / 11 

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

Akce na měsíc prosínec–únor

Ne 23. 12. 4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Po 24. 12. Štědrý den
Út 25. 12. Slavnost Narození Páně
St 26. 12. Svátek sv. Štěpána

Čt 27. 12. 
Svátek sv. Jana, apoštola – žehnání vína – sv. Jan Křtitel 6:30
Koncert Cantus amici kostel sv. Bartoloměje 18:00
Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00

Pá 28. 12. Sv. Mláďátek, mučedníků
Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30

Pá 29. 12. Začíná „Spolčo Silvestr“ pardubické ml. Polička
Ne 30. 12. Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů
Po 31. 12. Děkovná bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 16:00

L. P.  2019
Út 01. 01. Slavnost Matky Boží Panny Marie – Nový rok

Čt 03. 01. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Pernštýnské nám. 09:30
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

So 05. 01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.

Ne 06. 01. Slavnost Zjevení Páně
Koncert v rámci Tříkrálové sbírky kostel sv. Bartoloměje 16:00

St 09. 01. Seniorklub farní sál 14:30
Koncert v rámci Tříkrálové sbírky kostel sv. Bartoloměje 18:00

Čt 10. 01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00

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 21. října 2018 se setkala 
s velmi pozitivními ohlasy. 

Přeji Vám všem radostné, pokojné a požehnané 
svátky vánoční.

Mgr. Jiří Kuchválek 
regenschori



So 12. 01. Setkání pro ženy Salesiánský klub 10:00
Spolčo mládeže sv. Bartoloměj a fara 17:30

Ne 13. 01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
Út 15. 01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 
St 16. 01. Třídění známek pro misie fara 15:00

Čt 17. 01. Setkání pastorační rady farní sál 19:00
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 18. 01. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.–25. ledna)
Ne 20. 01. Setkání služebníků farnosti farní sál 17:00
Po 21. 01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Čt 24. 01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Pá 25. 01. Piksla ples U Kamenických 20:00

So 26. 01. Oslavy Dona Bosca Salesiánský klub 08:00
Spolčo mládeže sv. Bartoloměj a fara 17:30

Ne 27. 01. Cantate bimbi Salesiánský klub 15:00
Po 28. 01. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30

Čt 31. 01. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 01. 02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
Pololetky na Vesmíru – mládež Deštné v Orlických horách

So 02. 02. Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.

Po 04. 02. Začínají jarní prázdniny
St 06. 02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Čt 07. 02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Po 11. 02. Začíná Národní týden manželství
St 13. 01. Seniorklub farní sál 14:30
Čt 14. 02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 15. 02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 
So 16. 02. Spolčo mládeže sv. Bartoloměj a fara 17:30
Ne 17. 02. 1. Setkání 1. svatého přijmání dětí farní sál 15:30

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
St 20. 02. Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 21. 02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Čt 28. 02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

So 02. 03. 
Vikariátní Párty Salesiánský klub

4. Charitní ples Skautské středisko – 
Vinice 19:00

Ne 03. 03. Představení dětí 1SVP Klášterní kostel 10:00
St 06. 03. POPELEČNÍ STŘEDA

So 09. 03. Postní duchovní obnova: Jiří Heblt farní sál 13:00
Spolčo mládeže sv. Bartoloměj a fara 17:30

Ne 10. 03. 1. neděle postní


