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ohem milovaní bratři a sestry,
čas neúprosně plyne dál a my znovu
stojíme na předělu
liturgického
roku,
abychom se slavností Krista Krále nechali v tichosti
uvést do adventu. Samotná slavnost se svým tématem
dotýká toho, který
se vzdal vlastní
velikosti a nechal
pošlapat
důstojnost
svou, abychom
my mohli svobodně žít, což
většinou králové
nedělají.
Pro nás z toho
může pramenit několik témat k vlastní
reflexi, ale rád
bych se zastavil jen u jedné
a tou je ona
důstojnost, důstojnost krále a
jeho dětí.
Jsme tedy děti nebeského Otce - Krále,
což znamená a pro někoho může být překvapením, že Bůh nemá
vnoučata . Křtem se všichni stáváme, ne následovníky předešlých
generací, ne jedněmi z dalších dětí
některého kolena, ale přímými potomky nebeského Otce. Jsme děti
Krále, který pro své děti udělal maximum. Aby mohly žít, tedy my,
vzdal se vlastního života. Ne proto,
že musel, ale proto, že miloval svoje až do krajnosti. Získali jsme tak
důstojnost a nabízí se otázka, jak
s ní zacházíme?

V minulosti a občas i dnes, se kněžím říkává důstojný pane. Za tímto
oslovením se skrývají nevyslovená
očekávání určitého přístupu, chování, jakýsi rámec vlastností, které
u důstojné osoby očekáváme. Jenomže ono to platí oboustranně.
Všichni před Bohem máme stejnou
důstojnost, důstojnost Božích dětí, a tady se i od nás
očekává, že svým životem
budeme naplňovat tento
ideál a možná lépe řečeno
povolání. Jsme povolání k důstojnosti
ne proto, že by nám
v žilách kolovala modrá krev, ale krev Ježíšova, kterou přijímáme.
Možná je to jedna
z opomíjených věcí,
důstojnost naše vlastní a druhých. My ji
máme o co opřít a
můžeme ji nabídnout i druhým. Zkusme
v rámci adventu nejen připravit
cestu
v našich srdcích, ale
připravit i
pokračování oné
cesty, a to skrze úctu k druhým a
jejich zkušenosti s vědomím naší
důstojnosti, která vyvěrá ne
z povýšenosti, ale z úcty ke Králi a
jeho dětem. Pokusme se znovu
objevit svou královskou linii, jež
nám v úctě k sobě samým brání
překročit práh lásky a upadnout do
hříchu, což znamená pozbytí oné
důstojnosti.
Tomáš Mlýnek
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
FARNÍ ADVENTNÍ DEN 2014
TERMÍN: sobota 29. listopad 2014
MÍSTO: Salesiánské středisko Pardubice - bar
ZAČÁTEK: 14:00 hod. - Duchovní slovo - bar
NÁSLEDNÝ PROGRAM:



občerstvení (bar)



hudební vystoupení



zhotovování
adventních věnců, základy na
věnce, vázací drát i chvojí
bude zajištěno v omezené
míře, vlastní materiál je vítaný, možnost zakoupit si
svíce na adventní věnec (sál 1. patro)



program pro děti a mládež, zdobení adventní
svíce a hvězdy na adventní cestu do Betléma
(malá výtvarka, tělocvična)
ZÁVĚR: kolem 17:00 hod. žehnání adventních
věnců (bar)
V rámci tohoto odpoledne bude možné přispět na
naše dva sirotky z Afriky, které podporujeme v akci
Adopce srdce. Jsou to chlapec Pacifique Bizimana

a dívka Aurée Dushimimana. Za každého sirotka
posíláme ročně příspěvek ve výši 5.500,- Kč. Letos
nám přišla prosba, zda by se našel někdo, kdo umí
francouzštinu, a byl ochoten přeložit i několik dopisů - kontakt je uveden na nástěnce v Salesiánském středisku, kde jsou i další informace.
Milí farníci, prosíme vás, abyste nám zase pomohli
připravit a zajistit toto společné setkání. Vaši pomoc rádi uvítáme především s přípravou občerstvení: koláče, zákusky, chlebíčky, ovoce atd. Také budeme rádi, když pomůžete při vaření kávy a
čaje, při obsluze účastníků a dále při přípravě sálu
před začátkem - a úklidu po skončení setkání.
Občerstvení můžete donést na faru
(Kostelní 92) v pátek 28. listopadu v čase 15:00
– 16:00 hod. nebo po večerní mši sv. do sakristie, nebo v sobotu 1. prosince k Salesiánům,
kde budeme tento Farní adventní den připravovat od 13:00 hod.
Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na
setkání s vámi.
Za farní společenství
O. Antonín a spolupracovníci

KONCERT
V sobotu 13. 12. 2014 proběhne v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích

adventní benefiční koncert,
jehož výtěžek bude věnován na podporu malé české nemocnice v Keni. Koncert začíná v 19.00, zazní na něm známé skladby různých autorů v podání jednotlivých interpretů i sboru a během večera
budou předány i další dary, určené na výše uvedený projekt. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v informačním centru města Pardubic, v Květinovém studiu Holflor (u Baumaxu) nebo v sakristii
kostela sv. Bartoloměje. Všechny tímto srdečně zveme.
Tomáš Mlýnek

FINANČNÍ POMOC FARNOSTI
S VYUŽITÍM DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ
Připomínáme možnost pomoci farnosti prostřednictvím daru s tím, že hodnotu daru je možno za zdaňovací období (tj. kalendářní rok) odečíst od daňového základu a následně platit i nižší daň z příjmu.
Fyzické osoby: úhrnná hodnota darů musí činit alespoň 2 % ze základu daně nebo být ve výši alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 %
ze základu daně (viz § 15 odst. 1 zákona č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).
Právnické osoby: hodnota daru musí přesáhnout
alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10
% ze základu daně (viz § 20 odst. 8 zák. č.
586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění).
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Poskytnutí daru musí poplatník (dárce) prokázat.
Při přijetí daru předá zástupce farnosti dárci potvrzení, případně uzavře s dárcem darovací smlouvu.
Darovací smlouva by měla obsahovat:
 vymezení smluvních stran (dárce a obdarovaný,
tj. farnost),
 předmět daru (částka v Kč),
 prohlášení dárce, že dar je určen na náboženské účely,
 prohlášení obdarovaného, že dar přijímá,
 potvrzení o převzetí daru (pokladní doklad, případně výpis z bankovního účtu).

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 2014
Vzhledem k vypršení funkčního období současné
Pastorační rady farnosti dojde v měsíci listopadu a prosinci k její nové volbě:
1. KOLO: V týdnu od 16. do 23. listopadu se budou přijímat v kostelích návrhy kandidátů do nové
Pastorační rady. Každý farník starší 18 let může
v 1. kole navrhnout maximálně 6 kandidátů. Po 1.
kole se všechny návrhy sečtou a bude sestaven
žebříček 10 kandidátů, kteří byli nejčastěji navrhováni a získali největší počet hlasů. V neděli 30. listopadu proběhne na nástěnkách prezentace
těchto 10 kandidátů.
2. KOLO: V neděli 7. prosince budeme z „postupujících“ 10 kandidátů z 1. kola vybírat 5 pro novou
Pastorační radu.
Vyhlášení výsledků volby a jmenování členů se
plánuje na neděli 14. prosince.

SLOŽENÍ PASTORAČNÍ RADY
 Farář a ostatní duchovní trvale činní ve farnosti
na základě pověření biskupem, kněží, jáhnové,
dále zástupce Charity. Předsedou Pastorační
rady je vždy farář podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva;
 5 členů zvolených farním společenstvím
(počet byl určen po dohodě s volební komisí);
 5 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle

jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit počet
volených členů).
Jména členů Pastorační rady, kteří jsou automaticky v PR na základě pověření biskupa nebo zastávající službu ve farnosti:
Mgr. Antonín Forbelský, PhDr. Radek Martinek,
Ph.D., jáhen Filip Dušek, Antonín Sokol, P. Ing.
Josef Trochta SDB, Mgr. et Mgr. Ondřej Matula,
SDB, jáhen Ing. Josef Jinoch, jáhen Mgr. Karel Kylar, jáhen Ing. Mgr. Ladislav Traxler, jáhen PhDr.
Milan Novotný, Prof. Jiří Kuchválek – regenschori,
Mgr. Marie Hubálková - ředitelka Oblastní charity
Pardubice.

KANDIDÁTI – 1. kolo
Věnujte pozornost následujícím poznámkám:
 Návrhy doporučujeme předkládat po zralém
uvážení a nejlépe po dohodě se skupinou vašich přátel a známých z farnosti; dohodněte se
na společných kandidátech, případně s nimi
promluvte, zda by případnou volbu přijali.
 Bylo by účelné navrhovat takové kandidáty, kteří jsou ochotní pracovat v pastorační radě a je
předpoklad, že budou svými schopnostmi přínosem pro celou naši farnost; připojujte u každého
kandidáta nějakou oblast činnosti, kterou by
tento člověk podle vašeho názoru byl schopen
plnit .

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2015
Vážení rodiče,
i letos bude probíhat ve 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. 2014 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 s P. Antonínem Forbelským, P.
Radkem Martinkem a J. Filipem Duškem.
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 této výuky se v současnosti nadálé
zúčastňuje. Ideální věk je mezi 2. a 3. třídou základní školy. 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 seznamovací 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 od 19. 1. do
23. 1. 2015. Termín je třeba domluvit osobně nebo
telefonicky s paní Petrášovou (tel. 723 147 966). S
sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte.
Slavnost prvního svatého přijímání plánujeme
na neděli 17. května 2014 v kostele sv. Bartoloměje, v sobotu před tím by děti poprvé přijaly svatost
smíření.
Zuzana Petrášová
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M ONS. A NTONÍN D UDA
VZPOMÍNKY NA MONS. ANTONÍNA DUDU
Vážení čtenáři,
dovolte nám, podělit se s Vámi o osobní
vzpomínku na Mons. A. Dudu, jehož Pán
povolal 31. října a rozloučili jsme se s ním
v sobotu 8. listopadu v Pravoníně.
Poznali jsme jej v mládí za jeho působení v Kutné Hoře - Sedlci a Malíně. Byl velmi silnou, vnímavou osobností, vždy pohotový k nasazení pro druhého, jak sám často říkal. Prožívali jsme v jeho blízkosti celý
život, přes sňatek náš i našich sourozenců,
křty našich dětí a jsme velmi vděčni za tento dar. Pater Duda pečoval o široký okruh
společenství rodin a mladých i o spolubratry kněze bez státního souhlasu a byl vždy
duchovně nablízku v různých životních
situacích. Příklad jeho osobního a kněžského života, přímočaré jednání, schopnost mluvit
o praktických i duchovních otázkách víry bez příkras a umění naslouchat, mu otevíraly cestu k mnohým lidem a často i nevěřícím.
Vzpomínáme, jak překonával různé obtíže
kněžské služby za minulého režimu, třeba po nepříjemném jednání s tzv. církevním tajemníkem
nedal najevo nelibost, ale nazýval jej „tím človíčkem“, aniž by projevil antipatie, či dokonce nelásku. Pověstný byl jeho smysl pro humor, s nímž
dokázal překrýt nejednu bolest nebo vyřešit nedobrou situaci. Vzpomínáme, jak jednou, po velmi nepodařeném zpěvu Svatý, svatý z Ordinaria P. J.
Olejníka (asi v roce 1970 - kdy se s ním začínalo)
pravil v malínském kostelíku: „tak takhle ne, tak
znova“. A po mši svaté se všichni, včetně starého
pana varhaníka, dokázali celé situaci zasmát.
O velikonocích, kdy je v K. Hoře - Sedlci velká
pouť, vyrážel s mládeží na nejrůznější atrakce nebo nás „ke komediantům“ posílal. Varhaníkovi někdy říkal vtipně: „náčelníku, zmáčkni tam ty klapky“. Občas o sobě prohlašoval, že je jen panáček
obecný a svým humorem nic nezakrýval, naopak
za jeho osobitostí se skrývala velmi hluboká a
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oslovující víra, následování Boží vůle a žití lásky k
bližnímu, jak nám často připomínal s dovětkem: „…
což je brácho někdy pořádná fuška“.
Připadá nám to až neuvěřitelné, ale nikdy jsme
Patera Antonína nezažili zatrpklého nebo naštvaného, naopak když tak někoho zastihl, přišel s velkou dávkou naděje a přátelsky jej poklepal a to někdy i důrazně.
Děkujeme Pánu za dar jeho života a vzpomínáme v modlitbách.
Jindřiška a Jiří Kuchválkovi

Otec Antonín byl ustanoven Rosic jako farář od
1. 9. 1994 a přišel k nám z Havlíčkova Brodu, kde
byl administrátorem a zároveň vikářem vikariátu
Havlíčkův Brod. Jeho šikovnosti bylo hned využito
a od 1. 10. 1995 byl jmenován vikářem vikariátu
Pardubice. Byl velmi oblíbený pro svůj smysl pro
humor, pro lidský přístup, pro své pochopení pro
nás hříšníky, dokázal vždy člověka potěšit a když
k němu člověk přišel smutný, odcházel plný naděje
a radostný. My jsme ho měli čest blíže poznat až
v roce 2006, kdy jsme se nastěhovali do
Pardubic a hned nás přijal. Byli jsme šťastni, že mohl pokřtít obě naše děti a velmi
s námi prožíval naše radosti i starosti. Moc
nám pomohl, když jsme byli s dcerou
v Motole. Pro děti to byl „strejda Tonda“ a
vždycky se těšily, až ho po mši sv. budou
moct poplácat po rameni. Pamatoval a ohlašoval v kostele každého, kdo měl svátek
či narozeniny, byl velmi dobrým „pojítkem“
farnosti. Když jsme řekli synovi, že zemřel,
tak prohlásil, že ho naštval. Vždy zůstane
v našich myslích a srdcích, a to určitě nejen v našich, a byť jsme smutni, že už otec
Antonín není s námi, věříme, že máme
v nebi dalšího přímluvce.
Soňa Adamcová

MLÁDEŽ
SETKÁNÍ MLÁDEŽE NA VESMÍRU
O letošních podzimních prázdninách jsme se
vydali – my ze Spolča – na Vesmír u Deštného
v Orlických horách. Ani tento odpočinkový pobyt se
ale neobešel bez drobných odříkání. Ta začala už
při cestě tam.
Do Deštného jsme jeli v pátek 24. října autobusem z Hradce Králové. Náš spoj, nejen že měl veliké zpoždění, navíc byl tak plný, že jsme i přes předem zakoupené místenky museli téměř celou cestu stát. Šťastně jsme však dojeli do Deštného a
poté vyšlapali na asi dva kilometry vzdálený kopec,
na jehož vrcholu se nachází diecézní centrum života mládeže – Vesmír. Všichni jsme už měli hlad,
museli jsme ale přečkat seznamovací program
ukončený modlitbou, pak jsme se
nacpali pár rohlíky a šli se ubytovat.
Druhý den nás o půl osmé probudil zvuk „budíčku“ – třískání dvou
kovových pokliček o sebe. Následovaly dobrovolné ranní chvály a povinná snídaně. Sobotní program byl
zaměřen na výročí královéhradecké
diecéze. Dopoledne probíhal dvojí
program: vyhlášení diecézní hry GPS (spíš pro dospělé) a katecheze s výletem (pro nás děcka). Na
výletě jsme po cestě museli zahrát scénku o smyšlené akci, na kterou bychom nalákali co nejvíce
lidí. To nebylo tak jednoduché, neboť foukal tak
studený vítr, že nám mrzly uši a některým možná i
mozek. Po velmi důležitém bodu v programu – po
obědě – jsme se připojili k programu s dospělými,
což zahrnovalo venkovní hru s úkoly týkajícími se
diecéze. V chatě se potom odehrála znalostní soutěž mezi zástupci vikariátů. Naši skvělí reprezentanti Petr Kučera, Tereza Demlová a Tereza

Dařbujánová obsadili nádherné čtvrté místo. Dále
následovala mše v místním kostele a adorace, která byla moc hezká. Ve zbývajícím volném čase
jsme nejraději hráli Jungle Speed – zábavnou postřehovou hru.
Nedělní ráno začalo pro některé nadšence už
v 6.30 hod. devět kilometrů dlouhým během
s vojenským kaplanem Petrem Šabakou. Po obvyklé snídani jsme šli na nedělní mši dolů do Deštného. Při cestě zpátky [jsme se zastavili na houpačkách a soutěžili, kdo se vyhoupne nejvýš. Vítek
Pecen se přitom snažil ostatní rozhoupat tak usilovně, až si roztrhl svou košili. Po obědě početná
skupina z nás odjela domů. Poté jsme měli možnost zahrát si Dream game – což je
něco mezi házenou, basketbalem,
frisbee a americkým fotbalem. Po
této hře následovala přednáška
manželů Kozubíkových o manželském životě. Potom přišla na řadu
modlitba a ve večerním volném čase
někteří zjistili, jak zábavné může být
čtení časopisu IN dívčí svět.
Pondělní ráno probíhalo jako ta předešlá. Po
dopoledním úklidu následovala přednáška Petra
Šabaky o kněžském povolání. Odpoledne jsme
stihli ještě jednu venkovní hru. Ve skupinkách jsme
chodili po stanovištích a plnili různé úkoly. Zapeklité bylo naučit se modlitbu Otčenáš nazpaměť latinsky. Pak už jsme si jen sbalili věci, rozloučili se a
odjeli domů.
Všem se nám tam moc líbilo a ostatním vřele
doporučujeme, aby příště jeli taky!
Honza Plecháček

PODZIMNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO VIKARIÁTU
V sobotu 18. října se v Pardubicích –
v Salesiánském středisku – konalo setkání mládeže pardubického vikariátu. Akce to byla vskutku
skromná, ale myslím, že i v tom malém počtu 15
lidí se nám líbilo. Už jenom počasí od rána dávalo
najevo, že alespoň do večera pršet nehodlá a že
se tak můžeme těšit na pěkný den.
Okolo desáté hodiny jsme se začali pomalu
scházet a ve chvíli, kdy počet dorazivších dosáhl
hratelného počtu (a zvláště poté, co nás Viktor posílil svými palačinkami) jsme si zahráli pár drobných her, zejména na pobavení a pro seznámení,
protože v takovémto „mezifarním“ složení se nesetkáváme tak často, abychom se dobře znali. Myslím si, že oba účely byly hrou splněny. Dopolední
program byl zaměřen na otázku: Dá se žít moderní
a zároveň křesťanský život? Zamýšleli jsme se nad
tím, čím se od nevěřících lidí křesťané liší, co
s nimi mají naopak společného. Dále jsme se ptali,
jaký má smysl být v dnešní společnosti křesťanem

a jak dobré je přemýšlet nad smyslem svého života
a svého směřování.
Velice vítaným hostem se pak stal P. Míla
Brhel, který se k nám po cestě z Hradce Králové
do Poličky stavil a sloužil s námi mši. Při kázání
nám pak velice pěkně ukázal srovnání dnešních
potřeb lidí s tím, co přináší bible a její poselství.
Po mši jsme pak díky kuchařskému mistrovství
pánů Lukáše a Víta měli výborný a na živiny jistě
bohatý salát. V rámci půlhodinového poledního
klidu odpočívaly jen naše svaly, naopak naše hlavy
se (věřím, že alespoň trochu) namáhaly při vědomostní soutěži. No a odpoledne už patřilo jenom
sportu, zhruba hodinu a půl jsme věnovali nejprve
volejbalu, pak fresbee a nakonec fotbalu. I já se
zpotil, a to znamená, že jsme se opravdu snažili.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na přípravě
setkání podíleli a také všem, kteří dorazili.
Marek Petráš
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MISIE
MISIE 2014 V PARDUBICÍCH
Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrábění na faře, u salesiánů a někteří udělali něco
hezkého doma. Moc děkuji všem, kteří se zapojili a
pro misie obětovali čas a něco hezkého vyrobili
doma a to: rodině Sokolových (nádherné malované
hrníčky), rodině Pavlíkových (ozdoby z gumiček a
náušnice), slečně Zemanové (sukulenty – krásně
zasázené a ozdobené), Janičce Rohlíkové
(namalovala kočky v pytli).
Na faru na vyrábění přišlo docela málo lidí. Tak
jsem si myslela, že se asi moc svíček nevyrobí, ale
div divoucí, Bůh rozmnožuje naši dobrou vůli. Udělalo se obrovské množství krásných svíček
z včelího vosku. Děkuji rodině Nejezchlebových,
kteří zabezpečili voskové pláty a udělali hodně svíček, rodině Zbrojových, Petrášových a paní Napravníkové a jejímu synovi (paní Nápravníková
přinesla vynikající štrúdl, na který jsme se všichni
s radostí vrhli). Některé výrobky se ještě budou
nabízet před adventem a Vánocemi na 3. neděli
adventní, která je Nedělí radostnou.
Na misijní neděli 19. 10. navštívil naši farnost
národní ředitel Papežských misijních děl P. Jiří
Šlégr, který měl mši svatou v 9 hod. v kostele sv.
Bartoloměje. Mše byla přenášená ČR2. Následně
po mši byla beseda s P. Jiřím Šlágrem o životě
v misiích. Veliké díky patří chrámovému sboru pod
vedením J. Kuchválka za nádherný hudební doprovod.
Odpoledne byl pro děti Misijní modlitební most
na faře, kterého se zúčastnilo asi 15 lidí. Most přišla podpořit i paní Lenka Nováková z PMD se svojí
maminkou. Modlitba a povídání o životě v různých
světadílech děti moc zaujalo. Děti si také vyzkou-

šely některé exotické hudební nástroje.
Chci poděkovat všem rodičům, dětem i ostatním, 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 a Lucce Žárské. Také chci
poděkovat ženám na misijním jarmarku – paní Šinkorové, Kadlecové, Plačkové, mému manželovi a
Lukáši Nejezchlebovi za pomoc s prodejem. Manžel vymyslel zážitkové akce na misijním jarmarku –
prasknutí balónku za 20,- Kč či prodej 50 Kč mincí
za 100 Kč, které se také setkalo s úspěchem. Děkuji Anežce Zbrojové za čtení komentářů při mši a
také schole za hudební doprovod v Klášterním
kostele.
V předvečer Misijní neděle proběhl Misijní most
modlitby v kostele sv. Jana Křtitele. Děkuji všem,
kteří přišli, že jsme mohli v modlitbě myslet na celý
svět a také se modlit za mír. Děkuji Ondřeji Hromádkovi za hudební doprovod.
V neděli 19. 10. 2014 proběhla sbírka na Papežské misijní dílo šíření víry. V naší farnosti
Pardubice bylo vybráno celkem 44.955, - Kč, ve
farnosti Mikulovice 769,- Kč a ve farnosti Třebosice 184,- Kč. Na Papežské misijní dílo dětí v
rámci Misijního jarmarku se celkem vybralo 10.
700,- Kč.
Děkuji všem za velkou štědrost a také za to, 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

C H A R I TA
HLEDÁME MALÉ I VELKÉ TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY
Chcete udělat něco pro dobrou věc a zažít přitom
něco mimořádného? Zapojte se do největší
dobrovolnické akce v České republice.
STAŇTE SE KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2015!
Hledáme malé koledníky i dospělé dobrovolníky,
kteří budou ty malé doprovázet. Akce je vhodná
pro celé rodiny.
Koledníci navštěvují domácnosti s přáním štěstí,
zdraví a pokoje do nového roku a nabízejí mož-

nost přispět do sbírky určené na pomoc lidem
v nouzi.
Pro koledníky zajistíme kostýmy a občerstvení.
Jako dárek máme navíc připraveny malé odměny.
Na koledování si můžete vybrat libovolný den od
pátku 3. 1. do neděle 11. 1. 2015.
KONTAKT na hlavního koordinátora akce:
Vojtěch Homolka, tel.: 775 296 842,
email: dobrovolnik@charitapardubice.cz
www.pardubice.charita.cz.

BENEFIČNÍ PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

O první adventní neděli si před začátkem mše svaté můžete koupit ručně vyrobené adventní
věnce. Finanční výtěžek z akce bude použit na podporu sociálních služeb Oblastní charity Pardubice.
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SALESIÁNI
PŘEHLED AKTIVIT V SALESIÁNSKÉM
STŘEDISKU MLÁDEŽE V PARDUBICÍCH
Datum

Akce

Čas

27. 11.

Setkání chlapů

29. 11.

Farní den

29. 11.

Sobotní výlet Sasm

28.–30. 11.

Salesiánští Animátoři

30. 11.

Dětská mše sv.

30. 11.

Zodpovědný

19.00

Zdeněk Sychra a SDB

13.00–17.00

P. A. Forbelský a tým

viz plakát

Pepa Benák, Petr Zdražil
Marek Sklenář a tým

8.30

Ondra Matula

Oratoř pro rodiny

15.00–17.00

SDB a mládež

30. 11.

Duchovní obnova pro dospělé

17.00–19.00

Ondra Matula

30. 11.

Rada Sasm

5.–7. 12.

Salesiánští Animátoři

7. 12.

Mikuláš v Sasm

7. 12.

Oslavy P.M.N., koncert – Oboroh/kostel

12. 12.

Páteční spolčo pro mládež

13.–14. 12.

Soustředění scholy

14. 12.

Dětská mše sv.

14. 12.

19.00

SDB
Marek Sklenář a tým

15.00–17.00
16.00

Pepa Benák, Petr Zdražil
Centrum Don Bosco

17.00–21.00

George Woclawek
Marie Benáková,
George Woclawek
Ondra Matula

Oratoř pro mládež s vaření oběda

11.00–15.00

Pepa Benák, Petr Zdražil

14. 12.

Oratoř pro rodiny

15.00–17.00

SDB a mládež

14. 12.

Florbalový turnaj

21. 12.

Vánoční setkání dobrovolníků Sasm

31. 12.

Silvestr v Sasm baru

Luboš Sedlák
18.00

SDB
dobrovolníci

POZVÁNÍ Z CENTRA DON BOSCO SKM
NA KONCERT SKUPINY OBOROH
V neděli 7. prosince v 16 hod. jste zváni
do Kostela sv. Václava u salesiánů na

KONCERT SKUPINY OBOROH.
Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován
na činnost našeho Centra Don Bosco SKM.
V příštím roce budeme slavit 10 let od svého založení. V našem centru se snažíme vytvářet mladým
lidem z dětských domovů lidské zázemí, kde mohou sdílet své starosti, problémy i úspěchy tak, aby
postupně svůj život zvládali sami. Většinou nikoho
blízkého nemají.

Po domluvě a s laskavým svolením místní komunity salesiánů bude také výtěžek sbírek v neděli
7. prosince při obou mších sv. v Kapli 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 před Vánocemi naleznete v kostelích.
Upřímné zaplať Pán Bůh!
Monika Peterková

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE

Neděle

Setkání u kávy
Modlitba Večerních chval

Úterý

Adorace (po večerní mši sv.)

Středa

Mše svatá v kapli v nemocnici

Pátek

Ministrantská schůzka

farní kavárna
kostel sv. Bartoloměje

po mši sv. v 9:00
po večerní mši sv.

kostel sv. Jana

18:30 - 19:15

Vstupní budova - 1. patro

14:30 hod.

fara

16:00 - 17:30
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KALENDÁŘ
AKCE
Ne 23.11. Slavnost Ježíše Krista Krále
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Po 24.11. Pondělní večery - A. Roleček

kostel sv. Jana Křtitele

18:00 hod.

fara, Kostelní 92

15:00 hod.

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

farní sál

19:00 hod.

Salesiánské středisko

14:00 - 17:00

kostel sv. Jana

18:00 hod.

kostel sv. Václava

17:00 - 19:00

St 03.12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

Čt 04.12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00 - 16:00

Zpovědní den

kostel sv. Jana Křtitele

17:00 - 18:00

DD u kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

So 06.12. 1. Rorátní mše svatá (bez snídaně)

klášterní kostel

07:00 hod.

Večeřadlo Panny Marie

klášterní kostel

po ranní mši sv.

kostel sv. Václava

16:00 hod.

klášterní kostel

18:00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

18:00 hod.

farní sál

14:30 hod.

Dubina, Blahoutova ul.

15:30 hod.

klášterní kostel

07:00 hod.

farní kancelář

od 08:00 hod.

fara

15:00 hod.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

16:00 - 18:00

Čt 18.12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00 - 16:00

Zpovědní den

kostel sv. Jana Křtitele

17:00 - 18:00

DD u kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

16:00 - 20:00

klášterní kostel

07:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 19:00

St 26.11. Třídění známek na misie
Čt 27.11. Mše sv. v Domově seniorů
Setkání Pastorační rady farnosti
So 29.11. Farní adventní den
Žehnání adventních věnců
Ne 30.11. 1. neděle adventní - žehnání adv. věnců
Adventní duchovní obnova

Mše sv. v Domově důchodců
Pá 05.12. Zpovědní den

Ne 07.12. 2. neděle adventní
Koncert skupiny OBOROH
Po 08.12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
Pondělní večery - ThDr. J. Doležal

St 10.12. Seniorklub
Čt 11.12. Mše sv. v Domově seniorů
Pá 12.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
So 13.12. 2. Rorátní mše svatá (snídaně na faře)
Ne 14.12. 3. neděle adventní - radostná
Po 15.12. Přijímání intencí na leden 2015
St 17.12. Třídění známek pro misie

Mše sv. v Domově důchodců
Pá 19.12. Zpovědní den
So 20.12. 3. Rorátní mše svatá (snídaně na faře)
Svátost smíření pro děti a rodiče
Ne 21.12. 4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

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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