
Zpravodaj
Drazí souvěrci,

stromy již svlékly svůj podzimní zlatavý šat a ten 
dále plodí na lesních cestách příjemnou kořeně-
nou vůni. Sv. Martin se i přes nekončící dopravní 
zácpy na svém bílém 
koni letos zpozdil 
jen o  jeden den. 
Připomněli jsme si 
již také vzor oprav-
dového křesťana 
biskupa Mikuláše, 
který toho o  lásce 
možná moc nena-
mluvil, zato ji však 
hojně a  s  taktem 
projevoval potřeb-
ným konkrétními 
činy. Město se vyš-
ňořilo vánoční výz-
dobou. Obchody se 
zaplnily lidmi shá-
nějícími dárky pod 
stromeček s  před-
stavou dětských 
rozzářených očí. 
Na  adventních věn-
cích jsme postupně 
zapalovali svíčky 
a dnes se rozhořela i ta poslední čtvrtá. Zdá se, 
že všechno jde tak, jak má, a děti už se konečně 
dočkají. Pozítří večer se rozsvítí i světélka našich 
vánočních stromečků.

Ano, slavíme Vánoce, tedy narozeniny našeho 
Spasitele. Připomínáme si narození Ježíše Krista 

v Betlémě a všechny ty okolnosti s tím souvise-
jící. Zpíváme o tom koledy, kde opěvujeme ma-
lého Ježíška, děláme si také radost vzájemným 
obdarováváním, různými dobrotami, případně 
i  nějakými lidovými zvyky. Je moc pěkné, že 

se snažíme prožívat 
tyto dny jako svátky 
blízkosti a  vzájem-
nosti, jako svátky 
velké Boží lásky 
k  nám i  lásky mezi 
lidmi.

Nicméně mě na-
padá též srovnání 
s  oslavou naroze-
nin někoho z  nás. 
Oslavenec je obvyk-
le středem pozor-
nosti. Dostává gra-
tulace, dárky, dort… 
Připravujeme mu, 
co si myslíme, že 
má rád. Doufám, že 
se také náš dospě-
lý oslavenec Ježíš 
Kristus bude letos 
cítit dobře u  našich 
štědrovečerních ta-

bulí a  že se rovněž on potěší pod stromečkem 
z  nějakých dárků spředených z  našich skutků 
lásky.

Přeji vám láskyplné prožití vánočních svátků!

Váš bratr jáhen Ladislav

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice

vydává ŘKF – arciděkanství Pardubice | www.farnost-pardubice.cz | pro vnitřní potřebu | cena 10 Kč | 08/2019
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Ze života farnosti / bylo

Třicáté výročí kanonizace  
sv. Anežky České
V  sobotu 16. 11. 2019 brzy ráno jsme se vydali 
společně s  Václavem Metelkou a  Václavem 
Koubou a Olinou Kylarovou na  slavnostní mši 
svatou do Prahy. Na nádraží se nás sešlo třináct 
kluků ministrantů a také čtyři slečny ministrant-
ky. V katedrále svatého Víta , Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě probíhala od 10 hodin slav-
nostní pontifikátní mše svatá, kterou celebro-
val J. Em. Stanisław kardinál Dziwisz - emeritní 
krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekre-
tář svatého papeže Jana Pavla II.

Na  mši jsme nastupovali v  průvodu, který byl 
tak dlouhý, že se ani všichni kněží nevešli k ol-
táři   a ministranti byli v prostoru za kněžištěm  
a  seděli jsme přímo na  zemi katedrály. Po  mši 
svaté jsme byli pozváni na posezení s občerstve-
ním v  arcibiskupském paláci. Nabídli nám čaj, 
gulášovou polévku a obložené chleby, které nás 
posilnily místo oběda. Potom jsme si ještě vy-
razili na Petřín do bludiště a metrem se vrátili 
na  hlavní nádraží, odkud jsme se vraceli zpět 
do Pardubic.

Kubík a Eliška Kohoutkovi

Misie v kostele  
sv. Bartoloměje!
Chci moc poděkovat všem lidem, kteří se zapojili v Pardubicích do přípravy Misijní neděle a při-
spěli na pomoc nejchudším.

Do  celkového nádherného průběhu mše v  kostele sv. Bartoloměje  přispěla schola pod vedením 
regenschoriho J. Kuchválka, dále i lektoři P. Jakoubek a K. Pešková, I.Fibichová, děti i lidé z kostela. 
Také děkuji za povzbudivá slova P. Forbelskému a za pomoc kostelníkům a ministrantům.

Pomoc při prodeji nabídla M. Šinkorová, P. Kadlecová, a při úklidu a přípravě také pomohly ochot-
né ruce I. Maryškové, pana Dubena a J. Petráše.

Děkuji za výrobky, díky kterým mohl být jarmark: za hezké kytičky od V. Zemanové, za výbor-
né koláče J. Fiedlerové, za věnečky skautkám. Měla jsem radost, když se nakonec za Misijní jarmark 
v kostele sv. Bartoloměje vybralo 5260 Kč.  Je to veliká pomoc pro misie.

Zuzana Petrášová  
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ThDr. Jiří Doležal: Co bude po smrti? 
Jaký je smysl a naděje našeho života
Pondělní večer u sv. Jana 25.11.2019

Ve vyznání své víry říkáme: Věřím v těla vzkří-
šení a život věčný. Biblické zprávy nám připo-
mínají že Ježíš Kristus zemřel za  naše hříchy 
a byl pohřben. Byl uložen do hrobu s velikým 
kamenem před vchodem a u hrobu byly posta-
veny stráže. A  hlavní výpověď sděluje „třetího 
dne vstal z mrtvých“. Ten třetí den je významný 
výrok – mrtvého už nelze oživit lidskými pro-
středky. Dále Písmo sděluje, že se ukázal lidem, 
kteří mu předtím uvěřili. Tito svědci Kristova 
vzkříšení podávají svědectví všem čtenářům 
a posluchačům Bible. To je svědectví evangelií 
– radostné zvěsti.

Kristus se zjevuje ve shromáždění nového spo-
lečenství – kristovců–křesťanů: je uprostřed, 
je centrální osobností společenství. Odpověď 
učedníků je „Pán můj, Bůh můj!“. Kristus je 
vzkříšen a žije, aby se přimlouval za nás. To platí 
v každé době, tehdy i teď. Tak odpovědí na otáz-
ku „co bude potom?“ je text v Písmu Jan 14,1-3 
kde Ježíš říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! 
V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby 

tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych 
vám připravil místo. A  odejdu-li, abych vám 
připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, 
abyste i  vy byli, kde jsem já.“ Přednáška pana 
doktora byla součástí bohoslužby slova, ve které 
jsme vyslechli téměř celou 15. kapitolu Pavlova 
prvního listu Korinťanům, ve které apoštol od-
povídá na  otázky a  vyvrací  pochybnosti prv-
ních křesťanů o zmrtvýchvstání. Pročtěte a pro-
myslete z Písma 1 Kor 15,1-28, 

1 Kor 15,35-44 a 1 Kor 15,53-58.

Zaznamenal Jan Kohl Farní adventní den

Farní adventní den se letos konal 30. 11. a jako vždy jsme jej mohli uskutečnit v Salesiánském stře-
disku. Setkání jsme započali mší svatou a následně jsme se všichni setkali na občerstvení a kávě 
v baru. Kdo chtěl, měl možnost vyrobit si adventní věnce, které byly na konci farního adventního 
dne posvěceny. Velkou radost všem udělalo setkání s panem Josefem Matyášem, který se po dlouhé 
době díky doprovodu svých dcer mohl s  námi potěšit. Všichni jsme byli tímto setkáním velmi 
dojati. Chci za všechny zúčastněné velmi poděkovat pořadatelům a všem, kteří se jakkoli podíleli 
na zorganizování tohoto odpoledne.

Pavla Bednářová

Adopce na dálku –  
Mariam Fataki
Děkujeme všem, kteří jste přispěli v průběhu Farního adventního dne na  roční školné pro 
Mariam Fataki. Celkem bylo vybráno 3.168,- Kč. Stále se ale nepodařilo vybrat potřebnou část-
ku,  jelikož roční školné je 5.500 Kč. Pokud jste se nemohli zúčastnit Farního adventního dne 
a chcete na Mariam přispět, tak lze příspěvek donést kdykoli v úředních hodinách do farní 
kanceláře. 

Všem, kteří jste přispěli či přispějete na Mariam, velmi děkujeme!

Pavla Bednářová

Farní kancelář –Vánoce 2019
pondělí 23. prosince 9–11:30 14–16
úterý 24. prosince x x
středa 25. prosince x x
čtvrtek 26. prosince x x
pátek 27. prosince 9–11 14–16

pondělí 30. prosince 9–11 14–16
úterý 31. prosince 9–11 x
středa 1. ledna x x
čtvrtek 2. ledna 8–12:30 13:30–16

V naléhavých případech možné volat: 731 598 842



6 / Ze života farnosti / bylo / bude  Ze života farnosti / bylo / bude / 7 

Zveme ženy a dívky na

Duchovní setkání pro ženy  a dívky

Termín:  Sobota 18. ledna 2020
Místo:  Salesiánský klub mládeže, 

Zborovské nám. 2018, 
PARDUBICE

Program setkání:

10:00 - 12:00 přednáška, skupinky 
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 15:00 přednáška, skupinky
15:00 - 16:00 mše svatá

Program povede Františka Böhmová
pastorační asistentka a katechetka v Ostravě 

– Zábřehu,
pořádá přednášky nebo rekolekce pro ženy

Přihlásit se je třeba do 15. ledna 2020
na www.farnost-pardubice.cz,   

604 737 790

Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 
170,- Kč.

Jáhenské a kněžské svěcení  
(+ primice :)
Milí bratři a sestry v Kristu,

s radostí v srdci vám chci oznámit tři krásné plá-
nované události:

1) V  příštím roce 22. února 2020 přijmu z  ru-
kou biskupa Josefa Kajnka jáhenské svěcení. 
Tato velká slavnost se uskuteční v mém rodném 
městě Hlinsku. Mše svatá bude začínat v 10:00 
v  děkanském kostele Narození Panny Marie. 
Po mši svaté se přesuneme do nedaleké orlovny, 
kde bude připraven společný velký raut.

2) Druhou událostí je mé kněžské svěcení, 
které budu přijímat spolu se 4 spolubratry 
z  rukou biskupa Jana Vokála v  naší katedrále 
Svatého Ducha v Hradci Králové. Tato sláva se 
bude konat 16. května 2020, čas mše svaté bude 
upřesněn.

3) A třetí událostí je následná primiční mše sva-
tá, která proběhne opět v  Hlinsku následující 
sobotu 23. května v 10:00 v děkanském kostele. 

Po  ní bude opět následovat bohaté pohoštění 
v přilehlé farní zahradě.

Srdečně vás na  tyto velké slávy zvu. Hradec 
i  Hlinsko nejsou tak daleko, budu rád, když 
si uděláte čas. Jsem moc rád, že mi biskupo-
vé umožnili být tady s  vámi v  Pardubicích. 
Jáhenské i  kněžské svěcení není velká událost 
jen pro mě, ale pro celé společenství věřících. Je 
to naše společná radost.

Prosím o modlitbu…, ta dává sílu jít i přes mno-
ho nezdarů a pochybností stále za naším Pánem.

Moc se těším na viděnou.

 Jakub Brabenec

Alianční týden modliteb:  „Porada o nápravě“ * ( 5.–12. ledna ) 
Týden modliteb za jednotu křesťanů: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“  

(Sk 28,2) * ( 18.–25. ledna )

Ekumenická modlitební shromáždění

Pardubice – leden 2020

Pondělí 06. 01. Církev bratrská - ARCHA, 
Lonkova 512 Přednáška: Marek Orko 

VÁCHA: „Radost z Boha“

Pátek 10. 01. Církev adventistů sedmého 
dne,  Staročernská 1799, Pardubice-Slovany  

(konečná trol. č. 1, točna, bývalé sídlo fy 
INFINITY) výklad Božího slova: Jakub LIMR

Pondělí 13. 01. Křesťanské společenství,  
Staročernská 1799, Pardubice-Slovany  

(konečná trol. č. 1, točna, bývalé sídlo fy 
INFINITY) výklad Božího slova: Pavel 

RADOSTA

Pondělí 20. 01. Římskokatolická církev, 
kostel sv. Jana Křtitele, výklad Božího slova: 

Hana DUCHO 

Čtvrtek 23. 01. Českobratrská církev evange-
lická, Hronovická 492,výklad Božího slova: 

Jan MACEK

Setkání začínají vždy v 18:00 hod.

Program připravují a srdečně zvou zástup-
ci: Církve adventistů sedmého dne, Církve 
bratrské, Českobratrské církve evangelické, 
Křesťanského společenství, Římskokatolické 

církve a Slova života.
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Vítězství Fialek a Veverek  
v soutěži muzikálů v Chlumci nad Cidlinou 
Na muzikál Skvrny jsme začaly trénovat od září 
letošního roku. Trénovaly družiny Fialek 
a Veverek. Muzikál se uskutečnil v Chlumci nad 
Cidlinou. 

V pátek 22. 11. 2019 jsme měly sraz na autobuso-
vém nádraží v Pardubicích.

Ubytovaly jsme se ve  škole v  Chlumci. Měly 
jsme jednu třídu jen pro sebe. Jak jsme si tro-
chu odpočinuly, tak jsme začaly zkoušet náš 
muzikál.

V  sobotu ráno jsme ladily poslední detaily. 
Pak to nastalo. Odpoledne se konala jednotlivá 

vystoupení. Všem soutěžícím oddílům se to po-
vedlo. Muzikály byly nádherné. O čem byl náš 
muzikál? Byl o  dívce, které zemřel kluk Luis, 
a  tak byla smutná, že se na ní objevila skvrna. 
Po  jeho smrti se uzavírá do  sebe, je smutná, 
spolužáci ze třídy jí ubližují a s každou prožitou 
špatnou zkušeností se jí objevují na  těle další 
skvrny. Naopak, když vzpomíná a prožívá hezké 
chvilky, skvrny mizí. Děj končí, když přichází 
ke hrobu, vzpomíná na svého Luise. Její tělo je 
čisté až na  poslední skvrnu, která ji zůstala – 
smutek za Luise.

Večer na zámku v Chlumci bylo vyhodnocení, 
a my jsme vyhrály. Bylo to úžasné.

před výbuchem supernovy. Šlo o  to, že celý 
víkend jsme čekali příchod silné magnetické 
vlny, která mohla u  lidí způsobit mentální po-
ruchy a u někoho dokonce i  smrt. Co bylo ale 
jasné, že žádná elektronika na  tuto vlnu není 
připravena a  při zasažení exploduje. A  proto 
jsme se sešli na Mikulovické faře, abychom svo-
ji elektroniku uložili do  speciálně odstíněného 
boxu, ve kterém neexploduje. V praxi to vypa-
dalo ta, že v  pátek večer jsme odložili mobily, 
hodiny i hodinky a vypnuli el. proud. Přežívali 
jsme o svíčkách a čas jsme jen odhadovali. Vlna 

přišla v sobotu ráno, dobrá zpráva byla, že pře-
žili všichni, ta špatná byla, že někdo nezavřel 
poklop u boxu a naše elektronika explodovala. 
Dokážete si sami představit žít život 21. století 
bez elektroniky? My jsme se shodli na  tom, 
že se radši pokusíme ji znovu vyrobit. A  tak 
jsme sháněli součástky. Nakonec vše dobře do-
padlo a  v  rodinné atmosféře jsme si vše užili. 
Děkujeme týmu Spolča a  všem díky komu se 
tato akce mohla konat.

Matěj Šisler

Adventovka v Mikulovicích  
(29. 11.–1. 12.)
Aneb offline víkend mladých Jak už název napovídá, tak se na začátku adven-

tu konala víkendová akce s  tématem Záchrana 

Duchovní obnova mládeže –  
bibliodrama
Akce začínala zvolna, postupným příchodem 
všech zúčastněných. Nejprve jsme se posilnili 
společnou večeří. A  poté začali se seznamo-
váním, i když už se většina účastníků mezi se-
bou znala, ale pro snadnější začlenění nových 
a pro lepší práci moderátorky to bylo nezbytné. 
Následoval všem dobře známý kruh důvěry, 
ve  kterém každý řekl své jméno a  zajímavost 

o sobě. Po dalších aktivitách jsme počali s hlav-
ním tématem večera.

Usadili jsme se v  kruhu ve  vedlejší místnosti 
na zem. Moderátorka Radka Zemanová se nám 

pokračování na další straně
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Ocenění charitních pracovníků  
ke třicátému výročí svatořečení sv. Anežky České
Třiadvacet pracovníků Charit z  celé diecéze 
bylo oceněno za svou obětavou službu nemoc-
ným a potřebným na děkovné mši svaté, kterou 
celebroval biskup Mons. Jan Vokál v  úterý 19. 
listopadu v katedrále Sv. Ducha. Máme radost, 
že mezi oceněnými pracovníky byli i  tři naši 

kolegové – Jarmila Klimešová, Ilona Fricová 
a  Pavel Krátký, kteří svou dlouholetou oběta-
vou prací přispěli k  rozvoji Oblastní charity 
Pardubice.

Jan Lohynský

Spolčo v roce 2020

Mládež od 13 let | Místo setkání: fara (Kostelní 
92) | Čas setkání: zpravidla 18 hod.

Seznam jednotlivých akcí:

18. 1. Spolčo  
31. 1.–2. 2. Pololetky na Vesmíru – organizova-
ný výjezd se Spolčem 
10. 2.–16. 2. Jarní prázdniny – možnost pobytu 
na DCŽM Vesmír 
22. 2. Spolčo (zvažujeme celodenní výlet 
do Hlinska na svěcení Jakuba Brabence) 
28. 2. Spolčo – celopardubické u salesiánů 
7. 3. Vikariátní setkání mládeže v Přelouči 
14. 3. Spolčo 
28. 3. Spolčo 

3.–4. 4. Předdiecézko + Diecézko 
18. 4. Spolčo 
25. 4. Spolčo 
16. 5. Vikariátní setkání mládeže 
23. 5. Spolčo  
13. 6. Spolčo – celopradubické u salesiánů 
po dětském dnu 
19.–21. 6. SKAM – Praha

Změny vyhrazeny

Více informací u P. Filipa Duška,  
tel.: 739 463 215, mail: Filipacdd@seznam.cz

ještě blíže představila a přiblížila nám cíl dneš-
ního setkání.

Dozvěděli jsme se, že si přečteme a poslechneme 
část evangelia o nevěstce, kterou Ježíš zachránil 
před farizeji. O této části jsme poté debatovali, 
a  emoce které v  nás vznikly z  tohoto příběhu 
jsme vyjádřili barevnou malbou na papír.

Výtvory byly různé, od nejrůznějších abstrakt-
ních děl až po  pár konkrétních obrazů. Také 
jsme vyslovovali nahlas asociace, které nás na-
padly v souvislosti s hlavními tématy evangelij-
ního textu.

Následovala asi nejzajímavější část celé akce, 
a to živé obrazy, v podobném stylu, jak je před-
vedl Cimrman. Dokonce následovalo kompletní 
divadelní ztvárnění příběhu z evangelia.

A to pozor, dámy a pánové, celé představení byla 
jedna velká improvizace! O to víc byla spontán-
nější a živější.

Ke konci jsme vedli otevřenou debatu o této scé-
ně: jak si ji představujeme, že vypadala dooprav-
dy, a také o konkrétních skupinách lidí, či tehdy 
aktuálních myšlenkových směrech. Objevili 
jsme, že mnohé, co platilo v biblických časech, 
platí i nyní.

Na  závěr bibliodramatu se každý z  účastníků 
upřímně podělil o své prožitky z celé akce. 

Ohlasy byly hlavně pozitivní a kritika, troufám 
si tvrdit, konstruktivní, jak to jen šlo.

Rudolf Samuel Mašek
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Mikuláš, anděl i čert  
a adventní setkání pěstounů
Sociální pracovnice Služeb pro pěstouny 
a  Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s  dětmi i  letos před Vánocemi nejen pro děti 
ze sociálně znevýhodněných rodin připravili 
nejen tradiční zážitek z návštěvy Mikuláše, an-
děla a čerta, ale i milé adventní setkání spojené 
s vyráběním vánoční výzdoby, dárků a přáníček. 

Díky podpoře dárců navíc mohou připravit 
malé překvapení pro každé dítě z  rodin, kde 
peníze na  vánoční dárky nezbývají. Ze srdce 
děkujeme všem, kteří přispěli a přinesli kousek 
radosti těm nejmenším.

Jan Lohynský

Tříkrálová  
sbírka nově
Díky podpoře farnosti 
Pardubice  letos zájemce 
o  tříkrálové koledová-
ní budeme moci nově 
přivítat přímo v  prosto-
rách fary v  Kostelní ulici.  
Ve  dnech 4. – 12. ledna, 
kdy Tříkrálová sbírka 
na  Pardubicku probíhá, 
se těšíme na  malé i  velké 
koledníky, pro které jsou 
tradičně připraveny nejen 
kostýmy a občerstvení, ale 
i malé dárky jako poděko-
vání za  jejich úsilí. Stále 
hledáme nové koledníky, 
skupinky kamarádů, celé 
rodiny i  jednotlivce, kteří 
nám pomohou se společ-
ným dílem.  S jakýmikoliv 
dotazy se s důvěrou obraťte 
na koordinátora Tříkrálové 
sbírky na  Pardubicku 
Miloše Láška, 730   572   
959, dobrovolnik@charita-
pardubice.cz.

Jan Lohynský

Vánoční benefiční koncert  
aneb hudební naděje pro Oblastní charitu Pardubice
V  sobotu 7. prosince se v  zaplněném chrá-
mu Československé církve evangelické 
v  Hronovické ulici uskutečnil benefiční 
koncert mladých umělců pro Domácí hos-
pic Andělů strážných. Adéla Krátká, Ondřej 
Zahaluk a dětský sbor Rosa ze Základní školy 
Resslova zazpívali krásné adventní i vánoční 

písně. Díky dobrovolnému vstupnému zís-
kala Oblastní charita Pardubice bezmála pět 
tisíc korun, které použije na podporu a rozvoj 
své domácí hospicové péče.

Jan Lohynský

Charita 
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Lístky na 7. charitní ples  
již v prodeji
Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje 
srdečně pozvat na  již 7. charitní ples, který 
se koná v  sobotu 22. února 2020 od  19 hodin 
ve Skautském centru Vinice. Záštitu nad plesem 
tradičně převzal vicehejtman Pardubického 
kraje Roman Línek, k  poslechu a  tanci bude 
hrát opět kapela The Five Band, připravena je 
bohatá tombola a  veškerý výtěžek plesu pod-
poří Domácí hospicovou péči Oblastní cha-
rity Pardubice. Vstupenky je možné zakoupit 
v  předprodeji v  Turistickém informačním 

centru Pardubice na náměstí Republiky počína-
jíc 1. adventním týdnem nejen jako originální 
vánoční dárek

Jan Lohynský

Poděkování a přání 

S vděčností za podporu, spolupráci i modlitby, 
přejí zaměstnanci Oblastní charity Pardubice 
požehnané Vánoce a  radost z  Boží blízkosti 
v  novém roce. Děkujeme, že nám pomáháte 
pomáhat…

Charita / Různé Různé

Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání  
v roce 2020 
Příprava děti k Prvnímu svatému přijímání bude probíhat stejným způsobem jako v minulých le-
tech.  Úvodní setkání proběhne, individuálně mezi knězem, katechetkami a každou rodinou zvlášť, 
ve dnech 23. 1., 24. 1., 25. 1., 27. 1., 28. 1. 2020. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. 
Termín je třeba domluvit osobně nebo telefonicky (723 147 966) s paní Petrášovou.

 S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte. 

1. Svaté přijímání – 2020

Pardubice 

Den Datum Aktivita Místo Poznámka
Úvodní pohovory – 22. 1., 23. 1., 24. 1., 27. 1., 28. 1.

Neděle 2. 2.
představení dětí při mši sv. klášterní kostel, 10:00  hod. Svíce + 

přímluva 

 1. setkání fara, 15:30 hod. Přinést Bibli 
(dětskou)

Neděle 8. 3.
koment. prohlídka kostela klášterní kostel, 11:00 hod.  
2. setkání fara, 15:30 hod.

Velikonoce 9. 4.– 
12. 4. účast na obřadech (kdekoliv)

Neděle 19. 4. 3. setkání fara, 15:30 hod. Focení 
na tablo

Neděle 24. 5. 

dětská bohoslužba klášterní kostel, 10:00 hod. Dopis pro 
Ježíše

4. setkání fara, 15:30 hod.
Cukroví nebo 
něco slaného 
(do aktivit)

Sobota 30.5. svátost smíření kostel sv. Bartol., 17:00 hod. Tablo
Neděle 31.5. slavnost kostel sv. Bartol., 10:30 hod.
Neděle 14.6. Slavnost Těla a Krve Páně 09:00 hod. (přizvání)

Seniorklub

Milí farníci – seniorky a senioři.

Jak většina z  vás ví, každou druhou středu 
v měsíci (mimo prázdnin), se setkáváme na se-
niorklubu v přednáškovém farním sále v době 
od 14.30 hod do cca 16.30 hod. Je možno přijít 
i dříve, protože ty, které připravují kávu a pohoš-
tění, tam již jsou a uvítají vás hrnkem dobrého 
čaje. Datum setkání je také uváděno ve farním 
Zpravodaji a ohlašováno v nedělních ohláškách 
a samozřejmé je uvedeno na webu farnosti. 

V lednu 2020 bude změna termínu: seniorklub 
bude ve středu 15.1.2020

Úvodem pan Ing.  Kohl, který pro seniorklub 
připravuje naučný a zábavný program,

nás vždycky přivítá pěkným slovem, společně se 
pomodlíme Otče náš. 

pokračování na další straně
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Stanovisko České 
společnosti 
hospicové péče 
k eutanázii

Poté p. Kohl přečte jména těch, které nebo kteří 
mají v daném měsíci narozeniny a ty (ti), kteří 
jsou přítomni, dostanou malou kytičku nebo 
jinou drobnost a  pak všem oslavencům zazpí-
váme Živijo a Mnoga ljeta. Kromě toho obdrží 
oslavenci písemné přání domů do schránky. Je 
opravdu radostné a příjemné obdržet upřímné 
blahopřání. A víme, že je ještě hodně těch, kte-
ré bychom rádi na seniorklubu přivítali a právě 
na vás se obracíme: přijďte mezi nás! A pokud 
vám zdravotní či jiné důvody nedovolují přijít, 
můžete přesto paní Olze Kylarové sdělit data na-
rození a adresu a určitě na vás nezapomeneme.

Po  připomínce jubilantů toho měsíce nás 
p. Kohl seznámí s biblickým textem z následu-
jící neděle se zajímavým výkladem.

V průběhu setkání vyslechneme krátké či kratší 
povídky od vybraných autorů, úsměvné i k za-
myšlení, promítají se různá videa, též i  z  akcí 
farnosti a  mnohdy přijdou i  hudebníci s  krát-
kým vystoupením. A  samozřejmě přijde také 
čas na popovídání při kávě a malém pohoštění 
během půlhodinové přestávky uprostřed pro-
gramu odpoledního setkání. A  tak se těšíme 
na brzké setkání v seniorklubu! 

Všem farníkům, zejména seniorkám a  senio-
rům, přejeme požehnaný čas adventního oče-
kávání, radostné Vánoce a v novém roce hodně 
Božího požehnání a  radosti  ve  dnech sváteč-
ních i všedních!

Za seniorklub Olga Kylarová, Ing. Jan Kohl

Jen 421 Kč ročně stačí na jídlo pro jedno dítě – 
Mary's Meals
Mary’s Meals (Mariina jídla) je mezinárodní 
hnutí, které se snaží již od  roku 2002 bojovat 
proti hladomoru. Projekt po-
skytuje dětem v nejchudších 
částech světa jedno jídlo den-
ně v místě, kde se vzdělávají. 
Snaží se tak nejmenší, kteří 
musí shánět obživu a  pra-
covat, přivést do  škol a  na-
bídnout jim vzdělání i  jídlo. 
Každý den zemře ve  světě 
na nemoci spojené s podvý-
živou asi 18 tisíc dětí. 

Přitom stačí pouhých 421 Kč, 
aby jedno dítě mělo zajištěno 
jídlo na celý školní rok.

Skot Magnus MacFarlane-Barrow hnutí zalo-
žil po  návštěvě Malawi, které bylo sužované 
obrovským hladomorem. Malawi však není je-
diné místo, kde tato organizace dnes pomáhá. 

Aktuálně dodává jídlo do  škol pro více než 
1 504 000 dětí v  18 zemích světa. Projekt pod-

poruje řada dobrovolníků. 
Právě díky nim jsou výdaje 
na  organizaci minimální, 
a  proto jde garantově 93  % 
vybraných prostředků přímo 
dětem.

Přijměte pozvání na  besedu 
o  hnutí Mary’s Meals, kde se 
budete moci nejen dozvě-
dět více informací, ale také 
ochutnat africkou kaši Likuni 
Phala, která sytí už tolik dětí. 
Beseda se uskuteční v  ne-
děli 19. ledna 2020 od  10:00 

a  11:30 hodin v Salesiánském středisku mládeže 
na Zborovském náměstí. Povídání se tedy usku-
teční po obou nedělních mších. Těšíme se na Vás.

Alžběta Boháčová a Jan Soukal

Česká společnost hospicové péče ČLS JEP

Věc: Stanovisko České společnosti hospicové péče k eutanázii

alná hromada ČSHP konaná dne 25. 11. 2019 přijala níže uvedené stanovisko
záměr poslankyně V. Procházkové legalizovat eutanázii. Dáváme Vám jej k

Česká společnost hospicové péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále ČSHP) odmítá 
legalizaci eutanázie. Za řešení nesnesitelného utrpení považuje zlepšení zdravotních a dalších 
pečovatelských služeb a jejich humanizaci.  

ČSHP podporuje takové legislativní kroky, které povedou ke snazší akceptaci dříve vysloveného 
přání a k usnadnění odstoupení od marné nadbytečné léčby. 

ČSHP odmítá úmyslné usmrcování pacientů (eutanázie, asistovaná sebevražda), stejně jako 
odmítá zabraňování přirozeného vstupu smrti (dystanázie). V praxi osvědčenou alternativou 

oběma extrémům (eutanázie/asistované suicidum – dystanázie) je péče hospicového typu.

V úctě

MUDr. Ilona Burdová, v.r.
předsedkyně

lékařské společnosti

MUDr. Jana Vlková, Ph.D., v.r.
vědecký sekretář 

lékařské společnosti
místopředseda

lékařské společnosti

Sokolská 490/31, 120 00  Praha 2
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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 Křtitele   18:30–19:15
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici (od 8.1.) Vstupní budova – 1. patro 14:30 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00–17:30

Změna úředních hodin 
v kanceláři farnosti
Od 1. 1. 2020 dochází ke změně úředních 
hodin v kanceláři farnosti Pardubice.

Úřední hodiny budou každý všední den

8:00 – 12:30         13:30 – 16:00

Vánoční bohoslužby 2019
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Štědrý den  
24. prosince  
(úterý)

16:00* 06:30 16:00 16:00 16:00 17:00
22:00 22:00 22:00 22:00
24:00 24:00

Narození Páně 
25. prosince 
(středa)

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

Sv. Štěpán 
26. prosince 
(čtvrtek)

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

Sv. Rodina 
29. 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 
(úterý)

06:30

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

Matky Boží 
1. ledna 2019 
(středa)

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

* pro děti
** obnovy manželských slibů

Dne 15. 1. 2020 bude sloužena ve 13:30 hod. mše svatá v LDN Rybitví.

VÁNOČNÍ KONCERT

Sbor Cantus amici Pardubice 
Vás všechny zve na tradiční vánoční 

koncert, který se bude konat
v sobotu 28. prosince 2019 od 17.00 hod.

v kostele sv. Bartoloměje

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  Česká mše vánoční „ Hej mistře“ Jana 
Jakuba Ryby. Při dalších příležitostech pak zazní  
skladby autorů  A. Michny, F. X. Brixiho, O. A. 
Tichého a dalších.

Tradiční charitní Tříkrálový koncert se bude ko-
nat v neděli 5. ledna 2020 v 15.30 hodin v kostele   
sv. Bartoloměje.  

Poděkování na konci občanského roku.

Dovolte mi poděkovat za  veškerou službu 
v  chrámové a  liturgické hudbě během celého 
roku všem varhaníkům i  členům chrámového 
sboru sv.Bartoloměje. Jde nejen o běžnou služ-
bu při liturgii, ale též při rozhlasových přeno-
sech Radia Proglas a Českého rozhlasu – Vltava, 
kdy zvláště hudba při liturgii Květné neděle 14.4. 
a misijní neděle 20. října 2019 se setkala s velmi 
pozitivními ohlasy. 

Přeji Vám všem radostné, pokojné a požehnané 
svátky vánoční

Mgr  Jiří Kuchválek 
regenschori

Kalendář akcí na měsíc prosinec–únor

Ne 22.12.

4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Koncert klášterní scholy kostel Zvěstování Panně 
Marii 19:00

Út 24.12. Štědrý den
St 25.12. Slavnost Narození Páně
Čt 26.12. Svátek sv. Štěpána
Pá 27.12. Svátek sv. Jana, apoštola – žehnání vína sv. Jan Křtitel 6:30
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So 28.12.
Svátek Mláďátek, mučedníků
Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30
Koncert Cantus amici kostel sv. Bartoloměje 17:00

Ne 29.12. Svátek Svaté Rodiny – obnova manželských slibů
Začíná „Spolčo Silvestr“ pro mládež Sebranice u Poličky

Út 31.12. Děkovná bohoslužba  (PROGLAS) kostel sv. Bartoloměje 16:00
L. P.  2020

Út 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok
Čt 02.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
So 04.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Ne 05.01. Koncert v rámci Tříkrálové sbírky kostel sv. Bartoloměje 15:30

Po 06.01.
Slavnost Zjevení Páně
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky Pernštýnské nám. 09:30
Přednáška: Orko Vácha - Radost z Boha Archa 18:00

Čt 09.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Koncert v rámci Tříkrálové sbírky kostel sv. Jana Křtitele 18:00

Ne 13.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční

St 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 
Seniorklub farní sál 14:30

Čt 16.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí farní sál 18:00

So 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.  -  25. ledna)
Setkání pro ženy Salesiánský klub 10:00

Ne 19.01. Setkání služebníků farnosti farní sál 17:00
Po 20.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Čt 23.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Pá 24.01. Začínají oslavy Dona Bosca Salesiánský klub
Út 28.01. Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30

Čt 30.01. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí farní sál 18:00

Pá 31.01. 14. Piksla ples U Kosteleckých 20:00
So 01.02. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.

Ne 02.02.
Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
Představení dětí 1SVP Klášterní kostel 10:00
1. Setkání – 1. svatého přijmání dětí farní sál 15:30

Čt 06.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00
Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00

Pá 07.02. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00

Po 10.02. Začínají jarní prázdniny (Pardubice)
Začíná Národní týden manželství

St 12.02. Seniorklub farní sál 14:30
Čt 13.02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Po 17.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 
St 19.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Čt 20.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00
Setkání pastorační rady farnosti farní sál 19:00

So 22.02. Jáhenské svěcení Jakuba Brabence Hlinsko 10:00
7. Charitní ples Skautské středisko - Vinice 19:00

St 26.02. POPELEČNÍ STŘEDA

Čt 27.02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí farní sál 18:00

Ne 01.03. 1. neděle postní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

So 07.03. Vikariátní setkání mládeže Přelouč


