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Kristus Král – to znamená: On je
ten, na němž závisí všechno. Je to
náš bratr a je nám blízko. A náš
život dostává celou svou hloubku,
jestliže se všechno děje ve spojení
s Ním – skrze Krista, s Ním a v
Něm. On nás spojuje v jedno společenství a chce nás přivést ke
svému Otci. Od Něho dostal do
rukou všechno a na konci dějin
sám Otci všechno předá.
Příslušet ke Kristu Králi znamená následovat Ho v jeho poslušnosti k Bohu. Mnozí lidé myslí ve
svém vztahu k Bohu vlastně na

vzdat. Postavit se do Jeho vůle.
Přijmout Jeho plán. Dát se Mu k
dispozici. A to všechno ne proto,
abychom získali nějaké zásluhy,
ale z vděčnosti za to, co Bůh prokázal nám. Dávat Bohu za Jeho
lásku odpověď celým svým životem, jako něco samozřejmého. To
znamená příslušet ke Kristu Králi.
Nelze Ho jinak uctít jako Krále,
než dělat to jako On: sloužit svým
bratřím a sestrám, těm nejmenším,
od toho nejmenšího ve vlastní rodině.
Josef Trochta SDB
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
PR se sešla na svém dalším setkání ve čtvrtek 17.
10. od 19:00 hod. ve farním sále.

• žehnání věnců (kdo z duchovních)
• hudební produkce (P. Šisler – zpěv z Kancioná-

HISTORIE
Předseda PR P. Antonín stručně shrnul akce,
které se odehrály v blízké či vzdálenější minulosti
(Noc kostelů, Den rodin a dětí, Boží Tělo, Zahradní
slavnost, Pouť rodin, Dny evropského kulturního
dědictví, PIKSLA CUP, Pouť farnosti, Svatobartolomějské poutní setkání, Modlitební triduum Modliteb
matek, říjnová modlitba růžence v režii farních skupinek, zahájení poledních mší u sv. Jana, „koňský“
program u kaple sv. Anny, komentovaná prohlídka
v rámci podzimní části Městských slavností, misijní
aktivity, Pondělní večery - návštěva P. Vacka).
Jáhen Karel vznesl návrh 2 lidí, aby na Slavnost
sv. Václava byla u sv. Bartoloměje mše v 9:00
hod., nikoli v 7:00 hod. ráno, kdy na ni přišlo málo
lidí. Návrh nebyl přijat z důvodu termínové kolize
se Salesiány, kteří ten den slaví poutní slavnost.
Velmi kladně byla hodnocena i návštěva otce
nuncia, a to jak ze strany farnosti (duchovních), tak
i samotného hosta.

• Adopce na dálku (K. Kylar – zajišťujeme finance

INFORMACE
Farní aktivity:
4Náboženství – chodí na něj o něco více dětí než
vloni.
4Na přípravu k 1. sv. přijímání 2014 se přihlásilo
20 dětí.
4Katechumeni – letos důkladnější příprava, aby
do života církve více vrostli, příští rok tedy nebude křest dospělých o Velikonocích (nebude pevně časově vázán).
4Příprava na biřmování (cca 12 až 15 lidí),
z jedné skupinky snaha vybudovat další společenství manželů.
Salesiáni – členská základna rozšířena dvojnásobně, cca 16 zájmových kroužků (včetně dramatického), nedělní odpoledne pro rodiče s dětmi, víc
dětí chodí do SaSM i na náboženství, organizují se
i ministrantské schůzky (9 duší).
Charita – vydáno nové číslo Charitních novin,
grantová politika, příprava adventních věnců a organizace Tříkrálové sbírky (3. - 11. 1. 2014)
SOUČASNOST A BUDOUCNOST
Farní adventní den:
• „nástřel“ programu (otázka, zda ho zaměřit víc
na rodiny, je zatím chápán spíše jako akce pro
seniory…
• příprava prostoru zajištěna (SaSM), duchovní
slůvko (P. Ondřej)
• pokladničky, větvičky na věnce...
• palačinky, punč, ... (dobrovolný finanční příspěvek)
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lu), zajistit hudební vstup „z vlastních zdrojů“
pro dvě děvčata, cca 11. tis Kč ročně)
• program: muzicírování, fotbal pro chlapy (snaha

přizvat i mladší)
Mikuláš: hledání vhodných kandidátů
Dopisy nemocným: vhodné dát do klubu seniorů (aktivita založená o. ab. Karlem)
Přesun betlému: signovaný betlém z r. 1934,
řezbářské dílo V. Kafky z Č. Kostelce, bude vyčištěn a umístěn do kostela sv. Bartoloměje (kaple
Piety); sv. Rodina bude z kostela sv. Bartoloměje
přemístěna do klášterního kostela.
Termíny v budoucnu: předběžně navrženy 12.
Den dětí a Den rodin 31. 5. (hosté: manželé Růžičkovi – účast přislíbena), 1. sv. přijímání (v návaznosti na liturgický kalendář)
Pondělní večery:
listopad – dr. Doležal, přednáška o odpuštění
prosinec – J. Franc (prezentace knihy)
Hudba v adventu a o Vánocích:
4 roráty budou zajištěny
4 na zpívanou chybu v Olejníkově Otčenáši upozorní prof. Kuchválek článkem ve Zpravodaji,
následně se pokusíme nacvičit správnou verzi
s lidem před bohoslužbami
PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ: čtvrtek 28. listopadu 2013
v 19:00 hod. na farním sále
zapsal: Martin Beran

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
SLAVNOST UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Dne 9. listopadu 2013 byla v kostele sv. Bartoloměje sloužena koncelebrovaná mše svatá, při které pan arciděkan P. Antonín Forbelský, Mons. Antonín Duda a P. Tomáš Fiala udíleli nám přihlášeným farníkům svátost pomazání nemocných. Protože byl „dušičkový čas“, kdy jsme více než jindy
vzpomínali na naše zemřelé, byla i naše mysl více
obrácena k myšlenkám na závěr pozemského života.
A ty myšlenky ještě více posílila velmi působivá
homilie P. Tomáše Fialy, v níž m.j. připomněl i Ježíšovu křížovou cestu a na sílu, kterou nemocný

dostává, když se připodobní Kristovu trpělivému
snášení utrpení, aby mohl i on dojít k věčné spáse.
Samotné úkony udílení svátosti pomazání nemocných a předání síly Ducha svatého, nás posílily na další cestu životem a jsme za ně vděčni našim kněžím a moc děkujeme.
Na závěr této slavnosti jsme byli pozváni do farního sálu na společné popovídání a kde nás čekalo dobré pohoštění. Za vše děkujeme.
Bohu díky.
Jana Čihulová

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2014
Vážení rodiče,
i letos bude pobíhat v naší farnosti příprava děti
k prvnímu přijetí svátosti smíření a svatého přijímání. Pokud o ní v letošním roce pro své dítě uvažujete a dosud jste ho nepřihlásili, učiňte tak prosím
do 31. 12. 2013 na adresu farpar@volny.cz, nebo
na tel. 723 147 966.
Příprava dětí ke svátostnému životu je především záležitostí rodičů, kterým v tom má účinně
pomáhat farnost. Příprava probíhá formou několika
společných setkání rodičů s dětmi, a to na faře
(cca dvouhodinových) a rovněž při mši svaté určené rodinám s dětmi (v neděli v klášterním kostele
vždy od 10 hod.). Při setkáních na faře budou děti
pracovat s katechetkami Irenou Zbrojovou a Zuzanou Petrášovou a kněžími P. Antonínem Forbelským, s P. Radkem Martinkem a s P. Tomášem
Fialou.
Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti oltářní a
první svaté zpovědi je významným krokem na cestě víry dítěte. Rodiče rozhodují na základě své
zkušenosti s dítětem, kdy nastane ten pravý okamžik, aby se jí účastnilo. Doporučujeme, aby dítě
mělo absolvováno alespoň celý rok výuky ná-

boženství a pokračuje dále ve výuce náboženství. Ideální věk je mezi 2. a 3. třídou. Je nezbytné, aby alespoň jeden z rodičů byl připraven při
přípravě účinně pomáhat. Pokud dítě takové podmínky doma nemá a není s ním v pravidelném
kontaktu ani nikdo jiný z širší rodiny, k němuž má
dítě důvěru, a který ho bude na cestě víry podporovat, pak se doporučuje počkat, až bude dítě samo schopno se pro víru a růst svého vztahu k Bohu samo rozhodnout. Úvodní setkání proběhne
individuálně mezi knězem, katechetkami a každou
rodinou zvlášť. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem.
Setkání se budou konat na faře v předem dohodnutém čase v období 20. 1. – 24. 1. 2014. Termín je třeba domluvit osobně nebo telefonicky
s paní Petrášovou (tel. 723 147 966).
S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte.
Slavnost první svaté přijímání plánujeme na neděli 25. května 2014 v kostele sv. Bartoloměje, v
sobotu před tím by děti poprvé přijaly svatost smíření.
Zuzana Petrášová

10. PIKSLA PLES SE BLÍŽÍ…
Ačkoliv to tak mnohdy nevypadá, zima se opět přiblížila, a s ní je tu i nová plesová sezóna. Ani tentokrát Vás tedy nezklameme a i tuto sezónu pro Vás připravujeme opět netrpělivě očekávaný vrchol společenského života naší farnosti – „Piksla ples“, tentokrát jubilejní, již desátý.
10. Piksla ples se uskuteční jako obvykle v sále Restaurace u Kosteleckých,
dne 21. 2. 2014 od 20:00 hod. Lístky na ples bude prodávat jako obvykle
paní Ludvíková (tel. 604 287 476, email: pikslaples@seznam.cz,
www: http://piksla.webnode.cz/). Předprodej bude zahájen na sv. Mikuláše,
tedy 6. 12. 2013 a cena za jeden lístek je 220 Kč.
Na společně strávené chvíle se těší organizátoři plesu –
Piksla, Farnost Pardubice a SHM.
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SALESIÁNI
MIKULÁŠ PŘIJDE K SALESIÁNŮM
Jak jste již možná zaznamenali, ve
středisku mládeže u Salesiánů se poslední dobou rozběhla řada aktivit.
Mezi jinými se tam také pravidelně
pořádá nedělní odpoledne pro rodiče
s dětmi (1x za 14 dní). Akce je oficiálně nazvaná „Oratoř pro rodiče
s dětmi“, a je to vlastně volná zábava
dětí, kterou pro ně tvoří/řídí jejich rodiče. K tomu jsou jim k dispozici nejrůznější prostory střediska jako hřiště,
tělocvična, herna a pingpongárna
včetně nejrůznějšího vybavení pro
sport a hry. Pro možnost občerstvení
a stolních her her, šipek či kulečníku
ja pak k dispozici obvykle i bar.
No a protože se blíží oslava sv. Miku-

láše, Salesiani se domluvili přímo se
sv. Mikulášem, že nás osobně navštíví
v oratoři, v neděli bezprostředně následující po jeho svátku, se svým obvyklým doprovodem…
Zveme tedy Vás a Vaše děti co nejsrdečněji dne 8. 12. 2013 k Salesiánům.
Oratoř je běžně otevřena mezi 15:00 a
17:00. Máme však takové tušení, že
sv. Mikuláš dorazí až ve druhé půli,
takže se to možná tentokráte i trochu
protáhne. No a těm, co byli celý rok
hodní, možná přinese i nejakou tu
sladkost...
Další informace: lm@post.cz nebo
jiri.woclawek@gmail.com
Srdečně zvou Salesiáni z Pardubic.

BAZÁREK PRO MAMINKY
Dne 8. 12. 2013 se v průběhu Mikulášské oratoře pro rodiče s dětmi u Salesiánů uskuteční
„bazárek“ věcí pro děti + všeho co myslite, že se
někomu může hodit a chcete to prodat či vyměnit.
Bazárek nebude nikterak centrálně organizován
ve formě hromadného výběru věcí, jejich následného prodeje, vydávání a vyplácení peněz. Naopak! Náš bazárek bude mít formu naprosto volnou
– očekáváme formu tržištního prodeje. Pro zájemce o prodej soustředíme na jedno místo několik
stolů, kde bude možno nabízené věci vystavit. Zájemce o prodej si je pak zde sám zobchoduje, dle

jeho vyjednávačského umění a dle zájmu kupujích.
Doporučujeme tedy, napsat si dopředu cedulky
např. s požadovanou cenou či s popisem zboží
(s velikostí či věkovou kategorií pro koho je zboží
vhodné) nebo jeho výhodami, dle uvážení prodávajícího.
Stoly budou k dispozici od 15:00 do 16:00. Bude
-li probíhat čilý obchodní ruch, bude tato doba prodloužena, dokud se všechny rozjednané transakce
nedokončí.
Více informací Andrea Prazanová
elsinka@post.cz

KONCERT NA PODPORU CENTRA DON BOSCO SKM
„…8. prosince 1841 potkal don Bosco asi šestnáctiletého sirotka Bartolomea Garelliho, prvního z
opuštěných chlapců, jež bude shromažďovat ve
své nedělní "oratoři", kterou svěřil do ochrany svatého Františka Saleského...“
V sobotu večer 7. prosince v 17 hod.
Vás za všechny členy našeho malého týmu Centra
Don Bosco, salesiánský klub mládeže zvu na

KONCERT SKUPINY OBOROH.
Koncert se bude konat v kostele sv. Václava.
Jak už asi víte, snažíme se doprovázet mladé
lidi, kteří mají start do života ztížený. Doprovázíme
je při jejich osamostatňování po odchodu
z dětského domova či pěstounské péče. Vstupné
je dobrovolné: jeho výškou můžete přispět na fungování tohoto Centra. Asi tušíte, že to v současné
době není jednoduché. A my chceme vydržet, pro4

tože jsme to našim mladým přátelům slíbili: aby se
na nás mohli obracet – protože často nikoho blízkého nemají.
Pomoc těmto mladým lidem funguje díky vzájemně propojeným programům: těmi hlavními jsou
Kurzy přípravy na život, sociální služba Sociální
rehabilitace Doprovázení a program Na vlastních
nohou, který je určen těm mladým rodičům
s vlastní zkušeností ústavní výchovy.
Po domluvě a s laskavým svolením místní komunity salesiánů bude také výtěžek sbírek 8. prosince při obou mších sv. v kostele sv. Václava určen na náklady spojených s provozem Centra.
Více o tom, co je u nás v CDB nového, si můžete přečíst na www.dozivota.cz nebo v dalším čísle
našeho Bulletinu pro příznivce, který v blízkých
dnech naleznete v kostelích. Upřímné Zaplať Pán
Bůh! :-)
Monika Peterková

HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 4/2013

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY – MISTŘI VRCHOLNÉHO KLASICISMU
(1. ČÁST)
Éra vídeňských klasiků – Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta a Ludwiga van Beethovena je obdobím nejen velkých společenských změn,
ale na hudebním poli se zásadně mění i formy hudebního projevu a společenské uplatnění hudby.
Lze to dobře ilustrovat na osobnostech jednotlivých mistrů tzv. vídeňského klasicismu.
J. Haydn prožil velkou část života jako kapelník
a skladatel ve službách Esterházyů a po odchodu
na odpočinek, strávil závěr života ve Vídni. V té
době se velmi přátelil s Mozartem, podnikl dvě velké cesty do Anglie a stal se učitelem Beethovenovým (1792). Je otcem formy smyčcového kvartetu
a reformátorem symfonie. Záběr jeho díla na tomto
poli je úctyhodný – 81 smyčcových kvartetů a přes
100 symfonií, které jsou, zvláště v pozdních dílech,
vzorem stylové i myšlenkové vytříbenosti. Pomineme-li zmínku o značném počtu komorních, písňových a koncertantních skladeb, zůstane před námi ještě duchovní tvorba.
Vedle množství příležitostné hudby k
různým liturgickým účelům vynikají pochopitelně mše – nejznámější – Mariazellská mše, Theresienmesse, Nelsonmesse, vynikající Paukenmesse i řada
dalších (na našem kůru uváděná krásná Missa brevis de Joannis de Deo).
Výše jmenovaná díla nesou pečeť Haydnova symfonického stylu, avšak hudebním ztvárněním textu často výrazem překračují obzor tehdejšího myšlení – například ve Stabat mater. Vrcholem Haydnova díla pak
zůstávají dvě monumentální díla Čtvero ročních
období a Stvoření navazující na Haendelovu koncepci. Oratorium Stvoření lze obsahově plně zařadit do sféry duchovní hudby a hudebním ztvárněním patří k tomu nejkrásnějšímu, co bylo kdy
zkomponováno.
Na rozdíl od Haydnova celkem poklidně plynoucího života, W. A. Mozart za svůj krátký život prošel velmi strmým uměleckým vývojem. V mládí,
vlivem dlouhých koncertních cest po Evropě, se
dlouho nemohl zbavit pověsti zázračného dítěte,
ač v rozporu s tím, jak mnozí pamětníci dokládají,
až udivoval dojmem osobnostně velmi vyzrálého
umělce. Jakkoli se Mozart stále snažil, nikdy se mu
nepodařilo získat dobré místo ve šlechtických, potažmo císařských službách, kdy až na konci života
(1787) byl jmenován císařským dvorním skladatelem, ale s mizerným platem, což jeho tehdy již tíživou životní situaci neřešilo. Relativně zajištěný byl
v období ve službách arcibiskupů v Salzburgu.

První z nich Sigismund Schrattebach byl hudbě
velmi nakloněný, štědrý, zaměstnával též otce Leopolda a měl velké pochopení pro mladého genia.
Jinak arcibiskup Colloredo. Píše se o něm, že ač
nebyl skoupý pro hudebníky, neměl hudbu příliš v
oblibě a až despoticky vyžadoval úplnou poslušnost. Tak došlo mezi ním a Mozartem r. 1781 k
roztržce, po níž definitivně odchází do Vídně, kde
se v podstatě stává svobodným umělcem. V dopise otci celý rozchod popisuje, s lítostí se omlouvá,
ale píše, že výpověď podal „spíše pozdě než brzy“.
Tímto postojem se zásadně odlišuje od J. Haydna,
vstupuje na nejistou kariéru skladatele, koncertního umělce a učitele. Mozartovo obrovské dílo můžeme sledovat z různých úhlů, ale vždy nás osloví
výjimečnou schopností používat nové, neobvyklé
prvky a postupy a vzbuzovat pozitivní emoce. Ne
nadarmo se jeho hudba používá i v terapii,
(například dyslexie, autismus či epilepsie), ale po Mozartovi jsou pojmenovány ulice, hotely nebo cukrovinky. Jeho
život se stal námětem mnoha knih, divadelních her i filmů. Takovou popularitu může mít jen geniálně zkomponovaná nadčasová hudba. (2. část najdete v příštím Občasníku)
Chrámový sbor kostele sv. Bartoloměje připravuje pro následující období adventu a následně vánoční
doby řadu skladeb. Provedeny budou Rorate
coeli K. F. Pitsche, skladby A. Michny, dále
pastorely F. X. Brixiho Pastores, J. N. Koutníka
Hej, hej, jeden i druhej a Druhá mše půlnoční J.
J. Ryby. Zveme zájemce o provozování hodnotné hudby, zapojte se do chrámového sboru.
Rádi Vás uvítáme, zkoušky se konají vždy v
pondělí v 19:30 hod. na faře.
Mgr. J. Kuchválek, regenschori

INZERÁT
Vážení farníci,
jsme skupina osmi vysokoškolských studentů
(4 dívky a 4 chlapci) hledajících ubytování. Potřebujeme se nastěhovat v průběhu prosince a
ukončit podnájem ke konci června 2014. Budeme
rádi za jakékoliv ubytování i pro menší počet lidí.
S případnými nabídkami se, prosím, obracejte na
Jakuba Doležela, tel. číslo: 737 369 062, popř.
e-mail: jakub.1993@seznam.cz.
Předem děkujeme.
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C H A R I TA - M I S I E
SLUŽBY PRO PĚSTOUNY
Oblastní charita Pardubice nabízí od konce
června letošního roku novou službu – SLUŽBY
PRO PĚSTOUNY. Nápad provozovat služby pro
pěstouny vzešel z původní práce při poskytování
pomoci rodinám v nouzi v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V této službě totiž
často pracujeme s rodiči, kteří mají vlastní děti
v pěstounské péči někoho jiného. Pomáháme jim
nastavit formu kontaktu a snažíme se najít způsob,
jak může pěstounská rodina podporovat vztahy
k biologickým rodičům.
Pěstounská péče Oblastní charity Pardubice
nabízí pěstounským rodinám možnost doprovázení. Poskytujeme odborné poradenství, vyhledáváme, zprostředkováváme a koordinujeme vhodnou podporu a pomoc pěstounským rodinám.
Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který je jí k dispozici při řešení běžných i speciﬁckých
situací. Kontakt s rodinou probíhá hlavně
v domácím prostředí rodiny. Všechny kroky
v rodině se samozřejmě plánují s ohledem na nejlepší zájem přijatého dítěte.
Další součástí nabídky služeb pro pěstouny je
možnost vzdělávání. Pořádáme celodenní a dvou-

denní semináře, plánujeme zařadit také víkendová
setkání. Pěstounům, s nimiž máme podepsanou
dohodu o doprovázení, poskytujeme vzdělávání
zdarma.
Kromě vzdělávání umožňuje nová služba pěstounům také vzájemné setkávání se a sdílení
svých zkušeností, starostí i radostí. Odpolední setkání v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek
Oblastní charity Pardubice probíhají jednou měsíčně pro pěstouny z Holic a okolí. „Pěstouni si mohou v příjemném prostředí u kávy nebo čaje popovídat o svých zkušenostech a starostech s péčí o
osvojené děti. Často pomáhá už jen vědomí, že na
to nejsou sami, že ostatní pěstouni řeší podobné
problémy,“ doplňuje sociální pracovnice Michaela
Svobodová. Skupinka je moderovaná a, pokud
mají rodiče zájem, je možné na setkání pozvat také hosty (odborníky), aby s nimi popovídali
na určité téma.
KONTAKT: Michaela Svobodová, DiS.,
tel: 461 100 445, mobil: 777 296 826,
e-mail: pěstouni@charitapardubice.cz,
www.pardubice.charita.cz

BENEFIČNÍ PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
z přírodních materiálů
nově nabízíme možnost zakoupení

SVÍČEK ZE VČELÍHO VOSKU
KOUPÍ ADVENTNÍHO VĚNCE ČI SVÍČKY
PŘISPĚJETE NA DOBROU VĚC
Finanční výtěžek z akce bude použit na podporu rodinám v nouzi,
se kterými pracujeme v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
CENÍK:
adventní věnec……………………….....…....…200 Kč/ks
(Ø 35 cm, slaměný korpus, chvojí, 4 svíčky ze včelího vosku)
svíčka ze včelího vosku (40g, 8 cm)……....… 20 Kč/ks
Adventní věnce a svíčky ze včelího vosku je možné si zakoupit
o první neděli adventní před mší svatou.
Kostel sv. Bartoloměje, mše v 7:00, 9:00, 19:00
Kostel Zvěstování Panny Marie, (klášterní) mše v 10:00
Kostel sv. Václava, (salesiáni), mše v 8:30, 10:00
Dále je ve středisku Oblastní charity Pardubice (V Ráji 732)
od pondělí 25. 11. do pátku 6. 12. 2013 od 7:00 do 15:00.
Jakékoliv informace Vám rád poskytne koordinátor akce
Vojtěch Gottwald - 733 161 618, vgottwald@charitapardubice.cz.
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HLÁSÍ SE VÁM OBYVATELÉ
Z DOMOVA DŮCHODCŮ U „KOSTELÍČKA“
Vy věřící, kterým zdraví dovolí a kteří pravidelně
můžete navštěvovat kostel, vy jste začátkem měsíce vzpomínali na všechny svaté, kteří se radují
v nebi, pak na adepty svatosti, na zapomenuté duše v očistci, které čekají na vaše modlitby, které by
je vysvobodily z očistcových muk.
I my bychom se rádi s někým pomodlili za své duše, dokud můžeme. Po smrti už to nepůjde. Bohužel žili jsme v době totality, kdy nám víra potemněla. Bylo to i nebylo to jen naší vinou. Potemněl
nám obraz Pána Boha, zapomněli jsme se modlit a
tak v dnešní době bychom se rádi vrátili k víře. Pomozte nám dobrým duchovním slovem, pomozte
nám, abychom mohli oslavovat svého Spasitele
v Eucharistii. Vzpomeňte si i na nás. Vždyť jak
dlouho ještě nás milostivý Pán Bůh ponechá zde
na zemi, abychom to, co jsme ztratili a neuváženě
zahodili, aspoň modlitbou a ostatními svátostmi
částečně nahradili.
Byli bychom rádi, kdyby nám pomohli tito dobrovolníci:
4jeden koordinátor, který po určité době (po 2 měsících) se zajímal o nově přijaté a o odvelené a
vypisoval jména ležících (oddělení D1-D8, alzheimerové oddělení),
4cca dva akolyté, kteří by pomáhali podávat sv.

přijímání (je-li mše sv. jen ležícím, v dalším týdnu i ostatním věřícím),
4cca několik laiků (3-4), kteří by nám objasnili mši
sv. a připravovali ke svátosti smíření a k sv. přijímání,
4cca několik laiků (3-5), kteří by pomáhali nás nemohoucí věřící svážet na mši sv. (Jedná se o
upozornění službu konajícím sestřičkám, že nás
nemocné odvezou na mši sv. a zase nás vrátí
zpět).
Těmito službami byste nám dopomohli, abychom i
my jednou se setkali s naším Pánem Ježíšem Kristem a žili s ním na věky. Vždyť náš Pán říká (Mat
25/40): „Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro
jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří
(nebo sester), pro mne jste udělali.'!
Nezapomínejte na nás a my nezapomeneme na
vás při našich modlitbách.
Rádi bychom se setkali s našimi přáteli a budoucími pomocníky v pátek 29. listopadu
v 17:30 hod v „kostelíčku“ před Domovem důchodců.
Předem vám děkujeme.
Obyvatelé z Domova důchodců u „kostelíčka“.

HLEDÁME NOVÉ TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY
Chceš strávit den s kamarády?Chceš si užít si legraci a zároveň udělat něco pro dobrou věc?
STAŇ SE KOLEDNÍKEM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2014!
Koledníci, kteří již tradičně procházejí městem s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku,
také nabízejí možnost přispět do sbírky určené na pomoc lidem v nouzi.
Pro koledníky zajistíme KOSTÝM a UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLY na jeden den.
Jako dárek máme navíc připraveny malé ODMĚNY.
Tříkrálová sbírka 2014 bude probíhat v týdnu od 3. do 11. ledna.
Pro skupinky s dětmi je zajištěn dospělý doprovod.
KONTAKT: Hlavní koordinátor akce:
Jana Dračínská, tel.: 733 741 947, email: dobrovolnik@charitapardubice.cz
www.pardubice.charita.cz.
VÝROBA KOSTÝMŮ PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Oblastní charita Pardubice hledá švadleny-dobrovolnice ochotné pomoci s výrobou kostýmů
pro Tříkrálovou sbírku. Materiál dodáme, šít mohou doma nebo přímo u nás v prostorách Oblastní
Charity Pardubice (máme 1 šicí stroj).
KONTAKT: Vojtěch Gottwald, mobil: 733 161 618.
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CHARITA - MISIE
JEDEN DÁREK NAVÍC PRO DĚTI V AFRICE
Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty,
kteří to velmi potřebují.
Můžete potěšit nejmenší děti v
Zambii a přispět na stavbu mateřské školy pro 350 chudých dětí v
nejlidnatější farnosti sv. Pavla v arcidiecézi
Lusaka.
Náklady na stavbu činí přibližně 700 Kč na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky, prosím, pošlete nejpozději do 31. 12.
2013.
Nedostatek vody, hlad, bída, infekční nemoci a
vysoký počet lidí nakažených virem HIV/AIDS jsou
utrpení, která sužují obyvatele Zambie. Tato země
se svou vysokou úmrtností celosvětově řadí na
osmé místo. Mezi těmi nejmenšími je řada sirotků
nebo velmi chudých dětí, kterým pobyt v mateřské
škole - jakmile bude postavena - zajistí základní
péči a předškolní výchovu.
Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel.: 499 433 058, 604 838

882, email: pmd@missio.cz, www.missio.cz,
č. účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 240.
Do zprávy pro příjemce uveďte: Zambie. Ti, kdo
věnují finanční pomoc, se mohou zaregistrovat jako „dárci misií“. Zájemci mohou obdržet potvrzení
pro daňové účely.
Vám, kteří takto přispějete k radosti a záchraně trpících dětí, upřímně děkujeme!

SBÍRKA NA CHARITU Z NEDĚLE 23. ČERVNA 2013 – PODĚKOVÁNÍ
V neděli 23. června 2013 proběhla ve
farnostech královéhradecké diecéze
sbírka na charitu. Podrobný přehled
výsledků této sbírky v jednotlivých
farnostech
bude
uveřejněn
v Charitních listech v IKD č. 11/2013.
Diecézní katolická charita Hradec
Králové použije darované finanční prostředky na
rozvoj svých středisek a projektů, mimo jiné na
podporu projektu Adopce na dálku®, který pomáhá
dětem z nejchudších indických rodin získat vzdělání, dále na pomoc lidem trpícím nevyléčitelnou

Huntingtonovou chorobou, na podporu projektů
pomoci cizincům a uprchlíkům a také na rozvoj
dobrovolnictví.
Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podporu 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

CHARITA PRO FILIPÍNY
Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín
a zanechal za sebou ničivou zkázu. Pomozte nám pomoci.
SBÍRKOVÉ KONTO PRO FILIPÍNY
číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, VS 133.
DMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777.
Cena jedné DMS je 30 Kč. Charita ČR obdrží 28,50 Kč.
Službu zajišťuje Fórum dárců.
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MISIE V NAŠI FARNOSTI
Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrábění na faře, u salesiánů a někteří udělali něco
hezkého doma. Vyráběly se svíčky, přáníčka a různé drobnosti. Moc děkuji všem, kteří se zapojili a
pro misie obětovali čas a něco hezkého vyrobili.
Na faru na vyrábění přišlo docela málo lidí. Děkuji
rodině Nejezchlebové, která zabezpečila voskové
pláty na výrobu svíček a pak větší část vyrobila a
dětem pomáhala svíčky vyrábět.
Rodina Pavlíková vyrobila krásné náušnice, o které byl veliký
zájem. Některé výrobky se ještě
budou nabízet před Vánocemi
na 3. neděli adventní, která je
nedělí radostnou.
Na misijní neděli 20. 10. navštívil naši farnost národní ředitel Papežských misijních děl P.
Jiří Šlégr, který celebroval mši
svatou spolu s otcem Antonínem Forbelským v 9 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Veliké díky patří chrámovému sboru pod vedením J. Kuchválka za nádherný hudební doprovod.
Po mši sv. byla s P. Jiřím Šlégrem beseda o životě
v misiích, odpoledne byl pro děti Misijní modlitební
most na faře, kterého se zúčastnilo asi 25 lidí.
Modlitba a povídání o životě v různých světadílech
děti moc zaujalo. Nakonec jsme si všichni zúčastnění i zatančili..
Chci poděkovat všem rodičům, dětem i lidem,
kteří se zapojili do obětního průvodu, a tím přispěli

k důstojné oslavě Misijní neděle v kostele sv. Bartoloměje a také v Klášterním kostele. Některé maminky vyrobily úžasné oblečení! Děkuji katechetce
Irence
Zbrojové,
která
koordinovala
děti
v Klášterním kostele. Také chci poděkovat ženám
na misijním jarmarku – paní Kadlecové, Fiedlerové
(také, že napekla vynikající misijní koláč), Plačkové, A. Zbrojové a rodině Nejezchlebové. Také
mnohé šikovné slečny se zapojily do prodeje.
V předvečer Misijní neděle proběhl Misijní most modlitby
v kostele sv. Bartoloměje. Už
asi třetí rok se nás na něm
schází opravdu malá skupinka
lidí, někdy jsem až z toho docela smutná, ale i tak věřím že
Bůh naše modlitby slyší. Děkuji
Zdeňkovi Nejezchlebovi za hudební doprovod na něm.
V neděli 20. 10. 2013 proběhla sbírka na Papežské misijní dílo šíření víry. V naší farnosti
Pardubice bylo vybráno celkem 40.133, - Kč, na
Papežské misijní dílo dětí v rámci Misijního jarmarku se celkem vybralo 12.125,- Kč.
Děkuji všem za vaši velkou štědrost a také, že
dokážete myslet na problémy jiných. Každoročně
jsem svědkem zázraku, že Bůh dokáže i to málo,
co mu nabídneme - náš čas, práci, peníze - velice
rozmnožit.
Zuzana Petrášová

ZŠ a MŠ NOE pořádá celoročně sběr PET lahví.
Výtěžek pak využívá na vybavení školy.
Chcete-li tímto způsobem podpořit školu, prosíme,

SBÍREJTE S NÁMI PET LAHVE!
Nasbírané PET lahve v igelitových pytlích můžete přinést přímo do školy
– nejlépe ráno mezi 7 – 8 hod nebo odpoledne mezi 14 – 16 hod.
Případně po telefonické domluvě. Velmi děkujeme.
Markéta Chmelová, ředitelka školy, 777 542 477

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE

Neděle

Setkání u kafe
Modlitba Večerních chval

Úterý
Středa

Adorace (po večerní mši sv.)
Mše svatá v kapli v nemocnici

Pátek

Ministrantská schůzka

farní kavárna

po mši sv. v 9:00

kostel sv. Bartoloměje

po večerní mši sv.

kostel sv. Jana
Vstupní budova - 1. patro

18:30 - 19:15
15:00 hod.

fara

16:00 - 17:45
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KALENDÁŘ
AKCE
Ne 24.11. Slavnost Ježíše Krista Krále - zakončení Roku víry
St 27.11.
Čt 28.11.
So 30.11.
Ne 01.12.

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Třídění známek na misie
fara, Kostelní 92
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
Setkání Pastorační rady farnosti
farní sál
Farní adventní den
Salesiánské středisko
Žehnání adventních věnců
kostel sv. Jana
1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
Muzikantská Cecilka
Sales. středisko - MUC

St 04.12. Zpovědní den
Čt 05.12. Zpovědní den

15:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.
14:00 - 17:00
18:00 hod.
17:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana Křtitele
DD u kostelíčka
kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel
klášterní kostel
Sales. středisko - MUC

17:00 - 18:00
08:00 - 16:00
17:00 - 18:00
15.00 hod.
17:00 - 18:00
07:00 hod.
po ranní mši sv.
17:00 hod.

klášterní kostel

18:00 hod.

farní sál
Dubina, Blahoutova ul.

14:30 hod.
15:00 hod.

klášterní kostel
kostel sv. Bartoloměje

07:00 hod.
17:00 hod.

Po 16.12. Přijímání intencí - leden 2014
Pondělní večery (J. Franc)

farní kancelář
kostel sv. Jana Křtitele

od 08:00 hod.
18:00 hod.

St 18.12. Zpovědní den
Čt 19.12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana Křtitele
DD u kostelíčka
kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel

16:00 - 18:00
08:00 - 16:00
17:00 - 18:00
15.00 hod.
16:00 - 20:00
07:00 hod.

Pá 06.12.
So 07.12.

Ne 08.12.
Po 09.12.
St
Čt
Pá
So

11.12.
12.12.
13.12.
14.12.

Ne 15.12.

Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
Rorátní mše svatá
Večeřadlo Panny Marie
Koncert skupiny OBOROH
2. neděle adventní
Slavnost Panny Marie,
počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Seniorklub
Mše sv. v Domově seniorů
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Rorátní mše svatá (+ snídaně na faře)
Svátost smíření pro děti a rodiče
3. neděle adventní - radostná

Mše sv. v Domově důchodců
Pá 20.12. Zpovědní den
So 21.12. Rorátní mše svatá (+ snídaně na faře)
Ne 22.12. 4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

BLAHOPŘÁNÍ
29.11. P. Tomáš Fiala
Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice.
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz
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