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O SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

 
„Tato svátost dává nemocnému milost Ducha svatého: pomáhá celému člověku k  uzdravení, posiluje 
jeho důvěru v Boha a vyzbrojuje ho proti pokušení a úzkosti před smrtí, aby mohl nejen statečně snášet 
utrpení, ale také proti němu bojovat, a prospívá-li to jeho spáse, dosáhnout zdraví . 

Proto se má toto svátostné pomazání udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně 
chřadnou nemocí nebo stářím. Pro posouzení, zda se jedná o vážné onemocnění, postačí rozumně 
odůvodněné pravděpodobné mínění, bez zbytečné úzkostlivosti. Když se nemocnému, který přijal tuto 
svátost, uleví a pak se mu opět přitíží, může ji přijmout znovu; podobně i při déle trvající nemoci, když se 
stav nemocného zhorší. 

Starým lidem, jejichž síly značně ochabují, je možno udělit svátostné pomazání, i když není vidět 
nějakou nebezpečnou nemoc. Dětem je možno udělit svátost pomazání nemocných od chvíle, kdy jsou 
schopny chápat, že jim tato svátost přináší posilu. 

Věřící ať jsou poučováni, že mají o svátost pomazání nemocných sami požádat. Nastane-li 
chvíle, kdy je třeba tuto svátost přijmout, mají tak učinit hned, s plnou vírou a zbožností. Nemají se 
oddávat zlozvyku odkládání této svátosti na pozdější dobu.  

V l. listě sv. apoštola Pavla Korinťanům čteme: jestliže v Kristově těle, kterým je církev, trpí jeden 
úd, trpí spolu s ním i všechny ostatní (1.Kor 12,26). A proto mají být ve zvláštní úctě všechny skutky 
milosrdenství vůči nemocným i vzájemná pomoc k  ulehčení všech lidských nesnází. Z toho důvodu je 
velmi vhodné, aby na této službě vzájemné lásky v Kristově těle měli účast všichni pokřtění. A to jak 
v boji proti nemoci a projevech lásky k nemocným, tak v účasti na slavení svátostí, které jsou nemocným 
udělovány. Tyto svátosti, tak jako i všechny ostatní svátosti, vyjadřují totiž svou povahou společenství; a 
toto společenství se má, pokud možno, viditelně projevit při jejich slavení.“ 

(citováno z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné) 

O společném slavení svátosti nemocných v naší farnosti – viz strana 3 
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Dne 3. listopadu měla FR na programu tyto body: 

1. Vánoční pořad bohoslužeb, vystoupení sborů na Slavnost 
Ježíše Krista Krále 

2. Pomoc misijním stanicím ve třetím světě - zajištění příjmů 

3. Různé 

 

ad 1) 

Vánoční pořad bohoslužeb bude obdobný jako v loňském roce, přesný rozpis vyjde v příštím 
čísle farního Zpravodaje. 

Na slavnost Ježíše Krista Krále (a v předvečer svátku sv. Cecílie, patronky duchovní hudby) se 
bude v kostele sv. Bartoloměje konat v 18 hod. chrámový koncert duchovní hudby, na kterém 
vystoupí tři pěvecké sbory: FAMILIA CANTORUM z Letohradu, VOX HUMANA z Pardubic 
vedený Janou Moravcovou a pardubický komorní chrámový sbor CHORUS MINOR vedený 
Pavlem Šislerem. Všechny sbory budou společně zpívat i při večerní mši svaté, mj. ordinarium 
B. Korejse (střídá se jednohlasý zpěv lidu se čtyřhlasem sboru). Vstupné zdarma. 

ad 2) 

Ing. Zimmermannová informovala FR o změnách v získávání prostředků pro pomoc misijním 
stanicím ve třetím světě, kterou v Pardubicích organizuje Oblastní charita. První změna se týká 
financování vzdělání a základních životních potřeb pro rwandského sirotka Jeana Pierra, 
kterého naše farnost "adoptovala" v rámci projektu "Adopce srdce" před třemi lety. Roční 
částka byla získávána z výtěžku farního adventního dne. Protože se na tomto dni nebude letos 
prodávat, bylo dohodnuto, že zde bude umístěna kasička s prosbou k našim farníkům. Pro 
Jeana Pierra je nutné zajistit částku 4 200 Kč, aby mohl nadále navštěvovat školu a získat 
alespoň základní vzdělání.  

Protože se změnily podmínky i pro získávání finančních prostředků na zasílání balíků misijním 
stanicím  s dalšími několika stovkami sirotků, kterým jsme posílali vitamíny, věci denní potřeby, 
školní pomůcky a oblečení, bylo dohodnuto, že bude v kostele sv. Bartoloměje umístěna 
kasička na dobrovolné příspěvky pro tyto děti. Z výnosu kasičky by se doplácela částka 
chybějící pro rwandské děti, které máme adoptovány celkem tři (na dvě z nich se vybírá o 
velikonocích). Ostatní prostředky se využijí pro stanice, kterým jsme dosud pomáhali. Instalace 
kasičky závisí na dořešení technických problémů s tím spojených.   

ad 3) 

Přátelé z družební augsburgské farnosti sv. Konráda navštíví Pardubice v příštím roce o 
svatodušních svátcích.  

- mz -  

 
PODĚKOVÁNÍ 
Chci poděkovat všem, kteří nám svou milou pozorností zpestřují jídelníček v naší farní 
kuchyni. 

Vlasta Poláková 

 



ZE  ŽIVOTA  FARNOSTI 

- 3 - 

MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ PARDUBICE 
Sestry a bratři! 

„Mariánské kněžské hnutí“ 
vás zve na 

zájezd do Koclířova u Svitav, 

který se bude konat 

v sobotu 20. listopadu 1999, 

na kterém poděkujeme za prožití Církevního roku a který bude 
přípravou k oslavě Ježíše Krista Krále a Velkého  Jubilea 2000. 

Přihlášky se přijímají v prodejně „Bartolomeum“ na   nám. 
Republiky, a to od 7. do 18. listopadu 1999. 

Poplatek za jízdu autobusem z Pardubic do Koclířova a zpět je pro 
členy Mariánského kněžského hnutí 

65,- *Kč, pro nečleny 130,- Kč. 

Informace a program v prodejně Bartolomea.  

 

 

 
 

OBLASTNÍ CHARITA 
PARDUBICE  

příjme  

do pracovního poměru  

pečovatelku a 
zdravotní sestru.  

Bližší informace budou 
sděleny na tel. čísle 

040/6335026 v 
době od 7.30 do 8.30 
hod., nebo v kanceláři 

Oblastní charity v pondělí 
od 

13.30 do 17 hod. a ve 
čtvrtek odpoledne od 

15.30 do 17 hod. 

 

V sobotu dne 27. listopadu 1999 v 10.00 hod. 
se uskuteční v kostele sv. Jana 

 

SPOLEČNÉ SLAVENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH. 
 

Na tuto slavnost zveme nejen naše nemocné, ale i ostatní 
věřící našich farností. 

 

Kdo z nemocných se této slavnosti nemůže ze zdravotních 
důvodů zúčastnit a má o svátost nemocných zájem, nechť se 
obrátí na  nás na kněze na arciděkanství (č. tel. 512 576) a my po 
domluvě s ním mu rádi tuto svátost během měsíce prosince 
udělíme u něho doma. Nikdo by neměl zůstat ve své nemoci sám 
a opuštěný. A proto zároveň chceme  od této společné slavnosti 
svátosti nemocných zlepšit i náš osobní zájem o Vás, drazí 
nemocní. 

Vaši kněží 
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Z FARNÍ KNIHOVNY: 

Ve farní knihovně 
máme zajímavou 

práci jedné 
absolventky 

ekonomicko správní 
fakulty v Pardubicích 

na téma  

„Ekonomické zajištění 
římskokatolické 

církve.“ 

Mapuje současný 
stav v této tak 

diskutované otázce a 
jistě bude poučením 

pro všechny, kdo se o 
tuto problematiku 

zajímají. 

 

 
INZERÁT 
Věřící vymění státní 
přízemní byt 1 + 1 
v centru Pardubic 
(Jiráskova ulice) za 
podobný státní byt 
(nejlépe určený 
k privatizaci) taktéž 
v Pardubicích, avšak 
umístěný v 1. nebo 2. 
poschodí, v případě 
výtahu i ve vyšším. 

Kontakt: 

tel.: 040/6614110 
(večer nebo nechat 
kontakt na 
záznamníku). 

Vhodné pro starší 
nebo postižené 
občany. 

 

Milí farníci, 
chceme vás letos v adventní době opět pozvat na Farní adventní 
den. 
Udělejte si chvíli času a přijďte na vzájemné přátelské setkání 
věřících v naší farnosti. Budete tam mít příležitost k posezení u 
malého občerstvení, k poslechu vánoční hudby a zpěvu jako loni 
a k  předvánočnímu zamyšlení. 
Na světě, i nedaleko nás, je mnoho míst, kde taková setkání 
nejsou možná především z důvodů lidské nenávisti. Využijte 
proto všichni této možnosti! 
Pomozte nám také na tomto setkání svým příspěvkem zajistit 
v akci ADOPCE SRDCE prostředky na další školní rok 
(školné a výživné) pro našeho sirotka Jean Pierra ve Rwandě. 
Jedná se o částku 7 200 Kč. 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN se bude konat : 
v sobotu 4. prosince 1999 od 10 do 17 hod, 

v prostorách saleziánského střediska v Pardubicích na 
Skřivánku v sále pod kaplí (vchod dvorem jako v minulých 

letech). 
Prosíme moc naše ženy, maminky a babičky, aby pomohly 
zajistit občerstvení pro tento Farní adventní den, aby upekly 
vánoční cukroví, zhotovily chlebíčky a zákusky, popř. další 
dobroty. Toto občerstvení můžete donést v pátek 3. prosince 
mezi 16.00 a 19.00 hod k Saleziánům, kde budeme zdobit 
sál, nebo v sobotu 4. prosince ráno od 8.00 hod tamtéž. 

Všechny vás srdečně zveme  a těšíme se na adventní 
setkání s vámi.  

Matyášovi a Jiroutovi 
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V neděli 21. listopadu 199  
o Slavnosti Ježíše Krista 

Krále  
při farní mši sv.  

v  9.00 hod  
v kostele sv. Bartoloměje  

zazní latinská mše  

Orbis faktor  
od Jiřího Strejce, varhaníka 
chrámu sv. Ducha v Hradci 

Králové.  

Chrámový sbor kostela sv. 
Bartoloměje řídí prof. Jiří 

Kuchválek, varhany . prof. 
Václav Uhlíř. 

 

 
Chrámový sbor u sv. 
Bartoloměje tvoří 
v současné době 20 členů 
a pracuje pod vedením 
regenschoriho Jiřího 
Kuchválka. Svou činnost 
nesoustředí pouze na 
hlavní svátky církevního 
roku, ale snaží se přispět 
do liturgie i o slavnostech a 
některých nedělích. V jeho 
repertoáru najdeme jak 
řadu mší, tak řadu skladeb 
příležitostného zaměření. 

 

 Pozvání na koncert duchovní hudby.  

Na konec církevního roku – na svátek Ježíše Krista Krále – a 
v předvečer svátku svaté Cecílie – patronky hudebníků, Vás co 
nejsrdečněji zveme na koncert duchovní hudby.  

Koncert se uskuteční v neděli 21. listopadu 1999 v 18.00 hod 
v chrámu sv. Bartoloměje v Pardubicích a bude zakončen 
slavnostní mší, při které sbory společně zazpívají ordinárium 
současného pražského varhaníka a skladatele Bohuslava Korejse:   
Mše českých literátů. 

V koncertním programu uslyšíte sbory: FAMILIA CANTORUM 
z Letohradu, sbor studentů varhanního oddělení  pardubické 
konzervatoře VOX   HUMANA, chrámový sbor u sv. Bartoloměje 
Pardubice a chrámový komorní sbor CHORUS MINOR Pardubice. 

Ø FAMILIA CANTORUM 

je smíšený sbor, který vznikl v roce 1983 jako sdružení několika 
rodin s dětmi, které rády muzicírovaly a zpívaly. Od té doby se 
řádně rozrostl a anyní má okolo 45 zpěváků – od desetiletých až po 
ženy a muže zralého věku. V loňském roce sbor nahrál CD 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě – Orlici. Sbor 
vystupuje při liturgických slavnostech nejen v Letohradě, ale i na 
mnoha místech Čech a Moravy. Dvakrát se zúčastnil hudebního 
festivalu v Letohradě, dvakrát festivalu duchovní hudby sv. Cecilie 
v Ústí nad Orlicí. Sbor zpíval také ve farnostech Švýcarska, 
Německa a Slovenska. Sbor řídí sbormistr Petr Hoffmann. 

Ø VOX   HUMANA 

je vokální soubor složený ze studentů varhanního oddělení 
pardubické konzervatoře a vznikl na podzim 1998. Převážnou část 
repertoáru tvoří duchovní hudba. Během krátké doby svého 
působení koncertoval při různých  příležitostech (Trutnovské 
varhanní jaro Vrchlabí, zámecká kaple v Kuksu, Kolín…). Soubor 
diriguje Jana Moravcová. 

Ø CHORUS MINOR Pardubice 

vznikl na začátku roku 1995 jako „menší“ komorní chrámový sbor 
především pro liturgický zpěv, zejména při slavení eucharistie. 
Tento prvořadý cíl doplňuje zpěvem kratších duchovních skladeb 
různých slohových období. Při tom klade důraz na vhodnost dané 
skladby v liturgické slavnosti a na co nejlepší hudební provedení. 
Jak se tyto cíle sboru daří naplňovat, můžete sami posoudit. Sbor 
zpívá pravidelně při nedělní večerní mši, v současné době je to v 
19.00 hod v kostele sv. Bartoloměje. Spíše vyjímečně sbor 
vystupuje koncertně, jako amatérské těleso na koncertech 
nevýdělečných nebo dobročinných. Dosud nejčastěji 
v Třebechovicích pod Orebem, kde již několik trvá srdečná 
spolupráce s tamním ekumenickým sborem. Sbor se zúčastnil 
všech čtyř ročníků výběrového Festivalu duchovní hudby sv. Cecilie 
v Ústí nad Orlicí, zpíval na koncertech pro Charitu v Pardubicích a 
koncertoval v Častolovicích a v Neratově v Orlických horách. 
Chorus minor řídí Pavel Šisler. 
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Po 15.11. ThDr. P. Pokorný: Nejstarší křesťanská vyznání – 
přednáška 

kostel sv. Jana 18.15 hod. 

Út 16.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 17.11. Třídění známek pro misie (pozor změna – původně 

mělo být balení balíků) 
fara 15.00 hod. 

Čt 18.11. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 19.11. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 21.11. Koncert chrámových sborů sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
Po 22.11. P. Z. Skalický: Dějiny církve III – přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 23.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 25.11. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 26.11. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 27.11. Společné slavení svátosti nemocných kostel sv. Jana 10.00 hod. 
Po 29.11. A. Roleček: (téma bude upřesněno) - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 30.11. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St  1.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje od 16 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
Čt 2.12. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

od 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá  3.12. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje od 16 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 4.12. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
 Farní adventní den saleziánské stř. 10 – 17 hod. 
Po 6.12. J Kohl: (téma bude upřesněno) - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 7.12. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 8.12. Seniorklub fara 14.30 hod. 
Čt 9.12. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 10.12. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
 „Barokní vánoce“ – koncert (Jiří Stivín) Zvěst. P. Marie 19.00 hod. 
So 11.12. Koncert „Viva art“ sv. Bartoloměje 18.00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 3. 12. 1999. Vyjde 12. 12. 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
„Nebyl jsem vždy tak zbožný jako dnes. Před pár lety 
jsem si myslel, že „Deset přikázání“ je hudební skupina z 
50. let …“ 
 


