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ním Ježíše Krista to
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bylo takto..." Příběh,
 Setkání pastorační rady
 Slavnost udílení svátosti který je nám důvěrně znám, který
nás už bezprostředně připravuje na
nemocných
událost Vánoc.
 Zahájení času
O vánocích k nám přichází Bůh
adventního
jako dar. Ale nakolik budeme obda Rok 2016 v naší farnosti
rování, to už záleží na nás. Na
 Ekumenická setkání v
tom, jak dar přijmeme. Na každou
lednu 2017 v Pardubicích velikou událost je potřeba se dobře
 Mikuláš navštíví naši
připravit. Nejen navenek, ale i své
farnost
srdce. Proto nabídkou k prožití Vá Farní kancelář
noc je i doba, které jim předchází o vánocích
čas adventu. Čas pří Setkání pro ženy
pravy srdce k přijetí
daru. Skutečného
 K dotazníku farnosti
daru, bez něhož
 Blahopřání
by Vánoce prostě
 Kurz ALFA
nebyly. A že nám
MLÁDEŽ
str.9
už zbývá jen pár
dní? Možná. Ale i
 Tvořivé vikariátko
ty se dají naplnit a
CHARITA
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nebo prostě nevy Tříkrálová sbírka 2017
užít. Zahodit. Ztra Adventní věnce
tit. Nikdy není pozdě,
 Známky z Pardubic
dokud nám Bůh dává čas.
pomáhají v Africe
Tak bych vám rád nabídnul
alespoň
maličko k jeho prožití. Ať
KATECHEZE
str.11
vám k tomu pomůže i zkrácený pří 1. sv. přijímání 2016
běh od Eduarda Martina.
Dozvědět se, že dárky nenosí JežíŠKOLA NOE
str.12
šek...jak bolestné poznání to pro
 Škola NOE - můj
člověka někdy může být. Dospělý,
zaměstnávatel
ten si už zvyká na život, bývá otrlý
PŘEDNÁŠKA
str.12
na nějakou zprávu plnou úžasu a
 Pouštní otcové
nebo tu, která naplňuje smutkem.
Ale dítě...Ty jsou v nevýhodě a teRŮZNÉ
str.13
prve se musí učit být zklamávány.
 Nikodémova noc
A tak, když jsme měla dítěti říct
PŘEHLED VÁNOČNÍCH
tuto pravdu, bylo mi úzko. PověděBOHOSLUŽEB str.14
la jsem mu to. Dítě ke mě obrátilo
své velké čisté oči. „Aha.“ „Co
HUDBA
str.15
aha?“ „Ty se nedivíš?“ „Ne.“
 Koncerty
„Ne???????“ „Ne. Proč bych se
KALENDÁŘ
str.15-16 měl divit? Prostě mi dárky dává
Ježíšek a nosíš mi je ty. Ne andělíčkové. To je přece jedno, kdo mi
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ty dárky od Ježíška o Vánocích dá
pod stromeček, ne?“ Polkla jsem.
Copak na tom záleží.... Hlavní je
přece dárce. Hlavní je přece ten,
který rozhodl, že ta nebo ona radost , se k člověku přece jenom
dostane. Dospělí si myslí, že se
mýlí dítě. Dítě si myslí, že se mýlí
dospělí. Tu noc jsem nemohla
usnout. Ono prozření zasáhlo více
mě, než dítě, kterému se obraz Vánoc vůbec nenarušil.
Přemýšlela jsem o darech, které
jsem ve svém životě dostala. A bylo
jich tolik. Byli to lidé,
krásní lidé, které jsem
potkávala od dětství,
milovali mě, milovala jsem je já,... má
rodina...mí přátelé,
… můj manžel,…
má rodina,… mé
dítě... Copak jsem
to všechno nedostávala „od Ježíška?“ Usmívala jsem
se, jak dítě tuto
zprávu, která může
jiným rozkolísat svět,
přijalo. Přijde Štědrý
den, kdy zase budeme
dostávat dárky. Ale já jsme přece
dostala už teď tolik dárků, tolik báječných dárků... a jestli zítra najdu
své balíčky pod stromečkem, bude
to jenom...něco navíc...a bude to
také od Ježíška. Na začátku jsme
se bála, jak se mé dítě dokáže vyrovnat s oním tajemstvím. A zatím
ono odhalilo veliké tajemství mně.
Přeji vám, moji milí, aby to, co
sami a nebo společně prožijete o
Vánocích, jen umocnilo to, čím
jsme obdarováni každý den. Přeji
požehnané vánoční svátky a požehnaný celý nový rok prožitý
v úžasu nad každým, i nejmenším,
obdarováním. Bude jenom na nás,
zda je budeme chtít vidět, nad nimi
žasnout a za ně děkovat.
P. Vojtěch Glogar, salesián
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 24. LISTOPADU 2016
Historie – reflexe:
Dušičkové pobožnosti – průběh ve 2016 bez nějakých větších připomínek. Ke zvážení bude pro
příští rok čas konání pobožnosti na hlavním hřbitově – podnět byl, že by nebylo špatné, aby ještě
bylo alespoň trochu denní světlo.
Aktivity v Němčicích – o průběhu informoval Karel Kylar. Větší událostí byla Svatomartinská
slavnost za účasti pana biskupa Josefa. Sešlo
se kolem 50 lidí. Aktivity (modlitby za mír) nyní
probíhají 1x za 14 dní (účastní se pravidelně kolem 20 lidí)
Putování obrázku Božího Milosrdenství – bylo
navrženo a odsouhlaseno, že s výjimkou obrazu,
který je nyní předáván v rámci Vincentinek, budou zbylé dva obrazy k dispozici na faře s tím,
že zájemci si jej budou moci vždy zapůjčit z fary.
Pan Homolka z Oblastní
charity Pardubice poděkoval salesiánům
za spolupráci při výrobě adventních věnců (prostory …) –
aktivita probíhá stejně
jako v letech minulých
Záležitosti do budoucnosti, úkoly:
Farní adventní den (FAD) – zde zdůrazněno, že
je vhodné i z dané akce připravit dopis pro dítě
v rámci naší adopce na dálku (aby bylo popsáno, případně i s nějakou fotkou z FAD)
Adventní aktivity pro rodiče s dětmi – Z. Petrášová informovala, že by letos bylo zaměřeno
na téma z evangelií, která se čtou při adventních
nedělích. Jednalo by se o vybarvování obrázků
k těmto úryvkům z evangelia.
Nabídka návštěvy Betléma pro školy – jednalo
se o aktivity, které v minulosti realizoval P. Radek (Betlém se postavil dříve a byla nabídnuta
návštěva)
Otevření kostela sv. Bartoloměje na Štědrý den
a Betlémské světlo – zde jen informoval Zdeněk Nejezchleb – v minulém roce byl s tímto
spojen prodej svíček a perníčků ve prospěch
nemocnice ITIBO v Keni. Protože se tato aktivita
jevila jako zajímavá (nejen finančně, ale
v kostele také někdo byl a nebylo to úplně anonymní) je ke zvážení zopakování s tím, že by se
případně podpořil nějaký jiný projekt. Zde jen ZN
upozorňuje, že by bylo vhodné, aby se:
 jednalo o projekt humanitární či sociální pova2

hy (co nejkonkrétnější)
 je nezbytné, aby se projekt prezentoval na
místě (co je cílem, na co se konkrétně mají
peníze použít, samozřejmě kde lze nalézt bližší informace o projektu, kdo je odpovědný …)
– bylo by potřeba, aby měl charakter veřejné
sbírky
 je nezbytné zajistit, aby existovala zpětná vazba – jak peníze byly využity, kolik se vybralo
(aby se to dalo prezentovat – například zase
příští rok zase na Štědrý den – ti lidé chodí
často stejní)
pořádková služba – půlnoční bohoslužby – tady
se hledají další osoby, které by se na této pořádkové službě podílely
obnova manželských slibů – Svátek sv. Rodiny
připadá na 30. 12. 2016
– během bohoslužeb by
byla obnova slibů a stejně tak by obnova byla
při mších dne 1. 1. 2017
(včetně večerní u sv.
Bartoloměje, kterou bude slavit pan biskup
Jan)
Tříkrálová sbírka –
informace ke sbírce poskytl pan Homolka. Zahájení je 5. 1. 2017
(Pernštýnské náměstí v 9:00), ukončení je 11. 1.
2017. Sbírka má být využita zejména na rekonstrukci nakoupeného objektu v Pardubicích pro
poskytování odlehčovacích služeb.
Postní duchovní obnova – 25. března, P. V. Glogar SDB – ještě ke zvážení začátek – zda
v 13:00 nebo ve 14:00 (s ohledem na propojení
na mši v 18:00 v Klášterním kostele)
Den rodin a den dětí – domluveno, že M. Deml
osloví jako potenciální přednášející manžele Barabášovi (Rychnov nad Kněžnou)
Informace o přenosech ze mší z kostelů
v Pardubicích – od února 2017 by měla být každá nedělní mše v 9:00 u sv. Bartoloměje připadající na první neděli v měsíci přenášena přímým přenosem na rádiu Proglas. Dále v jednání
přenos z nedělní mše 26. 03. v Klášterním kostele pro TV NOE (toto zatím ještě není potvrzeno)
Nikodémova noc – větší aktivita mající i evangelizační rozměr připravována na období konec
března – konec května 2017. Zatím zaštiťují P.
Filip a Nikola Pechalová. Mělo by se jednat o
(Pokračování na stránce 3)

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 24. LISTOPADU 2016
(Pokračování ze stránky 2)

„otevření kostela“ – spojeno se zpěvy TAIZÉ,
ticho, možnost promluvy s knězem … Tato aktivita by také byla nabídnuta jako reakce na zájem
lidí projevených v dotazníku setkávat se
v modlitbách ve stylu Taizé.
Dále již jen proběhly informace o aktivitách mládeže v rámci farnosti i salesiánů (například informace, že spolčo z Klášterního kostela se bude podílet na přípravě perníčků pro důchodce
v domovech pro seniory – aktivitu organizuje mimo jiné paní Z. Nápravníková)
Ostatní organizační záležitosti
Je nutno řešit další pokračování v oblasti sestavování (grafické úpravy Zpravodaje farnosti) –
pan Jiří Petráš by toto chtěl předat dále. Tedy
je nezbytné hledat osoby, které by se tohoto ujaly (například to uvést také do aktuálního zpravodaje?)
Byla řešena otázka dalších podnětů z dotazníku
farnosti - jednalo se o dalších 11 podnětů, nabídek apod. Jednotlivé podněty byly projednány. U
některých se P. Antonín bude snažit kontaktovat
osoby, které daný podnět podaly (buď osobně,
nebo výzva v kostelích či zpravodaji) k dalšímu
projednání postupu a představ (například nabíd-

ka vedení biblických tanců, otázka spolupráce
s mládeží odcházející z dětských domovů), u
některých podnětů bude odkázáno na stávající
aktivity (například farní tábor a příměstský tábor
– projednáno se salesiány, že u svých chaloupek nemají zpravidla naplněnou kapacitu …),
někde pastorační rada doporučuje toto neřešit
(například podnět k ministrování dívek – tam kde
jsou ministrující kluci, tak to nechat na nich, pokud by nebyli – klidně i dívky). Kontaktování a
reakce – zatím domluveno, že toto bude záležitost P. Antonín (respektive on by to řídil).
V případě námětu na nabídku povídání na téma
bible (biblické hodiny, detailnější projití nějakých
biblických knih) je již dohodnuto, že by se aktivita zkusila v průběhu jara 2017 – časovala by se
na 18:00 v kostele sv. Jana (zhruba 1x za měsíc) a představovala by doplnění současných
Pondělních večerů. Tím by se také reflektovalo
na zájem vyjádřený v dotaznících farnosti na
přednášky týkající se biblických témat. Konkrétnější podoba a termíny budou představeny obvyklým způsobem (Zpravodaj, ohlášky).
Další setkání PR se uskuteční ve 16. února
2017 v 19 hodin na faře.
Zapsal: Zdeněk Nejezchleb

SLAVNOST UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH
Slavnost se konala dne 5. listopadu 2016 v kostele
sv. Bartoloměje v tzv. dušičkovém oktávu a svátost
přijalo asi 70 věřících při mši svaté, které předsedal otec biskup Mons. Josef Kajnek. Spolu s ním
byli u oltáře i pan arciděkan P. Antonín Forbelský a
P. Radek Martinek, kteří také udělovali svátost pomazání nemocných. U oltáře nechyběli ani asistující jáhni: Ondřej Špinler a Karel Kylar. Liturgické
texty mše svaté byly zaměřeny na tuto slavnost a
otec biskup Kajnek ve své promluvě mj. vzpomněl i
dobu Ježíšovy pozemské pouti, kdy uzdravoval
nemocné nejen na těle, ale i na duši a dovolil, aby
se dotýkali jeho šatu s hlubokou vírou v uzdravení.
Nežijeme v Ježíšově době, ale ustanovením svátosti pomazání nemocných je nám dán dar Ducha
svatého, který nemocným poskytuje milost útěchy
a odvahy k překonávání obtíží nemoci nebo pokušení malomyslnosti. A protože prožíváme Svatý
rok milosrdenství, můžeme se s velkou důvěrou
odevzdávat do Božího milosrdenství, které nás
provází stále a všude a křesťansky snášet obtíže

života.
Na závěr mše svaté jsme obdrželi svátostné požehnání a jako upomínku na tuto slavnost tištěnou
„Modlitbu ve stáří“. Všem kněžím moc děkujeme
za udělení svátosti a děkujeme také farnicím za
připravené pohoštění ve farním sále. Bohudíky!
Jana Čihulová
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
ZAHÁJENÍ ČASU ADVENTNÍHO
V předvečer 1. adventní neděle jsme se sešli u salesiánů, kde se od 15 do 18 hodin konal farní adventní den.
Setkání zahájil jáhen Ondřej Špinler duchovním
slovem a úryvkem z básně: „ Popelka nazaretská.“
V přízemí v baru bylo ženami připraveno pohoštění
z dobrot, které přinesli účastníci na společný stůl.
Takových dobrot – prostě tomu nešlo odolat. K pití
byla přichystána káva, čaj, punč a příjemnou atmosféru doplnila kytara s doprovodem Zdenka Nejezchleba a zpěv.
Po chvíli klidu na hodování se ujal slova Jirka Petráš s prezentací a tak trochu besedou o pouti do
Santiago de Compostela. Pěkné obrázky z cesty,
vyprávění o zážitcích, ale také o puchýřích, únavě
a společných ubytovnách. Ale hlavně o samotné
pouti krásnou přírodou, skromnými vesničkami a o
potkávání se s dalšími poutníky, ale i místními lidmi, kteří jsou velice milí a ochotní v případě potřeby pomoci.
Jelikož vypadl příspěvek ze setkání mládeže
v Krakově, tak jsem i já přidala pár obrázků a slov
o mé cestě – Lyon, Lurdy, Santiago, ale i Finistere
– konec světa, Zaragoza a Monseraty.
První patro bylo k dispozici těm, kdo si chtěli vyrobit adventní věnce, či svíčky na stůl a byl tam
i „bazárek“, jehož výtěžek půjde na „Adopci srdce“.
Naše farnost podporuje dívku z Ugandy – ročně je
potřeba vybrat 5 500 Kč na její studia. Informace o
Adopci srdce byly zveřejněny na nástěnce
v přízemí u vchodu.
Katechetky připravily s dětmi divadelní představení
„O královně Ester“. Dětem se očividně hra moc
líbila a hrály ji s chutí! Jen toho textu, který zvládly
zpaměti... poděkování všem bylo to úžasné!
Těm, kdo potřebují více pohybu byla k dispozici
ještě tělocvična i herna.
Na závěr byly žehnány adventní věnce. Věřím, že
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všichni, kdo se zúčastnili tohoto setkání, odcházeli
domů obohaceni o pěkný společný prožitek.
Děkujeme všem organizátorům a dá-li Bůh, tak za
rok se zase sejdeme.
Marie Máří-Magdaléna Holická

V sobotu dne 26. listopadu proběhl tradiční farní
adventní den, tentokrát zase u salesiánů. Vybralo
se na něm 5.880,- Kč. Peníze
byly rozděleny takto: 380,- pro
salesiány a 5.500,- Kč na sirotka ze Rwandy Miriam Fataki.
Za zpěvu "Advent, advent...“
byla zapálena první svíce na
adventním věnci. Po úvodním
slově jáhna Ondřeje jsme
shlédli prezentaci z cesty manželů Petrášových do Compostely. Kdo chtěl, mohl si zajít
udělat adventní věnec. V 15.10
hod. proběhlo recitační divadlo,
kde účinkovalo 17 dětí. Po divadle se lidé začali vytrácet. V
17.15 hod. požehnal jáhen Karel Kylar asi 7 adventních věnců. Setkání skončilo.
jáhen Karel Kylar

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
ROK 2016 V NAŠÍ FARNOSTI

(MALÉ OHLÉDNUTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ)
Zdravím Vás a přeji Vám požehnaný čas. Poslední den v roce bývá po mši svaté prostor, kdy
se snažím děkovat nejen Bohu, ale i všem vám,
kteří se spolupodílíte na životě naší farnosti. Protože toho, co jsme tento rok prožili je opět bohatě,
volím tuto formu a přikládám kalendář akcí, které
jsme mohli spoluprožívat jako důvod k díkůvzdání
Bohu za jeho požehnání i naše společné obdaro-

vávání a růst ve víře. Jedná se o jednorázové akce, ty však svojí výjimečností nechtějí zastínit ty,
které jsou pravidelné a jsou též důvodem
k díkůvzdání všem, kteří je organizují, podporují a
navštěvují. Moc si toho vážím. K nim se rád vrátím
konkrétněji po děkovné bohoslužbě v kostele sv.
Bartoloměje v sobotu 31. prosince.
S vděčností P. Antonín

Leden

03. - Žehnání koledníkům Tříkrálové
sbírky
22. - Piksla ples (farní)
16. - Duchovní setkání pro ženy
18. - Ekumenické setkání v kostele sv.
Jana Křtitele
21. - Bohoslužba vyslání (jáhen Milan
Novotný)
24. - Setkání služebníků
31. - Festival písní „Cantate Bimbi“

Červenec 16. - Jáhenské svěcení (HK)
18. - 25. socha sv. Anežky v kostele sv.
Bartoloměje
24. - Pouť v kapli sv. Anny
31. - Krakow - Světové dny mládeže papež František
Srpen

15. - Do farnosti přichází jáhen Ondřej
Špinler
28. - Poutní slavnost - sv. Bartoloměj

Únor

05. - 3. Charitní ples
16. - 1. Setkání „Víra v životě“

Září

Březen

05. - Postní duchovní obnova farnosti
(P. Jan LINHART)
12. - Finále KAHL – Polička: 1. Místo
Piksla Pardubice!
19. - Setkání pro chlapy (jáhen M. Novotný)
19. - Setkání mládeže před Květnou nedělí (HK)
26. - VIGILIE - křest

03. - 11. Pouť rodin pardubické farnosti
(Ronov – Míčov)
05. - + P. Antonín Sokol (17. pohřeb –
kostelíček)
11. - Dny evropského dědictví
11. - Poutní slavnost Kokešov
15. - 1. Setkání ALFA
18. - 10. Svatobartolomějské poutní posezení
23. - 25. Návštěva přátel z Augsburgu
24. - Farní pouť (Číhošť, Želiv)
28. - Poutní mše svatá - kaple Spojil

Duben

01. - Cesta světla
09. - Diecézní setkání hnutí „Modlitby
Matek“ (SDB)
23. - Hlavní pouť ke sv. Vojtěchovi

Říjen

Květen

01. - První Májová
07. - Pouť na Sněžku - mše sv. v kapli
sv. Vavřince (KAHL)
15. - Biřmování
22. - Slavnost 1SVP
28. - Pouť do Luže (SDB)
29. - Slavnost Těla a Krve Páně
(průvod) PCE+TŘEBO

01. - 4. Pouť rodin SDB (Nasavrky)
10. - Čtení jmen kněží
15. - Oslava 25 let Salesiánů
v Pardubicích
22. - Modlitební misijní most
23. - Misijní neděle (ČR 3)

Červen

04. - 14. Den rodin - dětský den (J. Špilar)
04. - Vikariátní setkání mládeže (SDB)
10. - Noc kostelů
11. - Skautská mše svatá (Podskála)
19. - Zahradní slavnost – Loučení s P.
Radkem Martinkem (Holice)
25. - Farní pouť (Králíky)

Listopad 02. - Dušičková pobožnost (hlavní hřbitov)
05. - Svátost nemocných - kostel sv.
Bartoloměje
09. - Přijetí do Katechumenátu
20. - Salesiáni mají TALENT
26. - Farní adventní den (SDB)
Prosinec 03. - Rorátní mše svatá (klášter)
11. - Koncert skupiny OBOROH (SDB)
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
EKUMENICKÁ SETKÁNÍ V LEDNU 2017 V PARDUBICÍCH
Stalo se již tradicí, že se každoročně v lednu i v
Pardubicích konají ekumenická setkání křesťanů
různých církví s cílem společné modlitby na předem stanovený úmysl. Tato setkání jsou pravidelně dvojí – jednak Alianční týden, jednak Týden
modliteb za jednotu křesťanů.
V rámci Pondělních večerů se i naše farnost
některého tohoto setkání zúčastňuje a tato tradice
je podle naší zkušenosti velmi přínosná. V roce
2017 se Alianční týden bude týkat společné modlitby za děti a mládež a bude probíhat v období 8. 15. ledna 2017. My jsme se přihlásili ke společné
bohoslužbě v Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
a to 23. ledna 2017, opět v kostele sv. Jana Křtitele. Vyhlášeno bylo společné téma setkávání „Smíření“.
Bude se tedy konat společná bohoslužba slova,
kdy budou čteny biblické texty o uzavření smlouvy
mezi Abrahámem a Hospodinem (Gn 17,1-8), následovat bude responsoriální žalm (Ž 98 – svět
spatřil Boží vítězství) a čtení z listu sv. Pavla Římanům o tom, jak Bůh nás smířil se sebou skrze Ježíše Krista (Ř 5,6-11). Evangelium připomene hlásá-

ní radostné zvěsti (L 2,8-14). Výklad Božího slova
bude svěřen kazateli z Církve adventistů sedmého
dne, panu Karlu Vasilkovi.
V rámci „Týdne“ bude ještě jedno setkání v kostele Církve českobratrské evangelické, a to 26.
ledna 2017, kde bude výklad Božího slova mít P.
Antonín.
Na účast na těchto setkáních vás všechny srdečně zveme. Je třeba si uvědomit, že rozdělení
křesťanů znamená velké pohoršení, které před celým světem představujeme, a je nutné se proti němu angažovaně postavit. To, co nás vzájemně rozděluje, přitom obvykle nejsou ty nejdůležitější body
naší víry. Naopak, společné hodnoty – láska k Bohu a k bližnímu – jsou Ježíšem označeny za první
a nejdůležitější přikázání celého Zákona a Proroků. A právě tyto hodnoty nás propojují a naplňují
vzájemnou náklonností a touhou po dosažení společného cíle naší víry, kterým je dosažení plnosti
jednoty celého vesmíru v Nebeském Jerusalému
(1 Pt 1,9 říká „spása duší“).
Jan Franc

Alianční týden modliteb:
„…aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých.“ (Matouš 18, 14) (8. - 15. ledna)
Týden modliteb za jednotu křesťanů:
„Smíření – Kristova láska nás nutí“. (2K 5,14) (18. - 25. ledna)

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
PARDUBICE - LEDEN 2017
Středa 11. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ - Archa, Lonkova 512
výklad Božího slova: Tomáš Duchoň
Pátek 13. 01.
CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, Staročernská 1799,
Pardubice-Slovany (konečná trol. č. 1, točna, bývalé sídlo fy INFINITY)
výklad Božího slova: Martin Tabačan
Pondělí 23. 01. Římskokatolická církev, kostel sv. Jana Křtitele
výklad Božího slova: Karel Vasilek
Čtvrtek 26. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, Sladkovského 638
výklad Božího slova: Antonín Forbelský

Setkání začínají vždy v 18:00 hod.
Program připravují a srdečně zvou zástupci:
Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské,
Církve československé husitské, Českobratrské církve evangelické, Římskokatolické církve,
Slova života.
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
MIKULÁŠ NAVŠTÍVIL NAŠI FARNOST!
Svatý Mikuláš nezapomněl a také letos navštívil 28 rodin ne jenom z naší farnosti. Jeho ohnivé vozy se vydaly na cestu v pondělí 5. 12. 2016. Kromě dobrých andělů ho doprovázeli i čerti, kteří chtěli vzít vaše „hodné“ děti. Díky velikému přimlouvání andělů se jim to ovšem nepodařilo a Mikuláš děti nedal. Skončili docela
pozdě a pak si už i andělé, čerti a dokonce i svatý Mikuláš potřebovali odpočinout. Mikuláš také v neděli 4. 12. 2016 přišel s anděly na dětskou mši a přinesl
pro děti perníčky přímo z pece. Děkuji všem, celé posádce dvou nebeských vozidel, že na naši farnost nezapomněli a těšíme se i na příští rok!
Zuzana Petrášová

FARNÍ KANCELÁŘ O VÁNOCÍCH
Změna času otevření farní kanceláře:

19. 12. - pondělí
20. 12. - úterý
21. 12. - středa
22. 12. - čtvrtek
23. 12. - pátek

08:00 - 12:30 * 13:30 - 16:00 hod.
08:00 - 12:30 * 13:30 - 16:00 hod.
08:00 - 12:30 * 13:30 - 16:00 hod.
08:00 - 12:30 * 13:00 - 16:00 hod.
08:00 - 12:30

26. 12. - pondělí
27. 12. - úterý
28. 12. - středa
29. 12. - čtvrtek
30. 12. - pátek

——————09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod.
09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod.
09:00 - 11:00 * 14:00 - 16:00 hod.
09:00 - 11:00

V naléhavých případech možné volat: 731 598 842
Zveme ženy a dívky na duchovní setkání na téma:

JAK ŽÍT VŠEDNÍ ŽIVOT V BOŽÍ PŘÍTOMNOST...
Součástí tohoto setkání budou také
BIBLICKÉ TANCE
Termín:
Místo:

Sobota 14. ledna 2017
Salesiánský klub mládeže,
Zborovské nám. 2018, Pardubice

Program setkání:
10:00
přednáška
11:00
přestávka
11:30
přednáška
12:30
oběd
13:30
biblické tance
15:00
mše svatá
Přednášku, modlitbu i biblické tance povedou
sestry z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce.
www.blahoslavenstvi.cz
Přihlásit se je třeba do 10. ledna 2017, na www.farnost-pardubice.cz, 604 737 790.
Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150,- Kč,
část programu je v tělocvičně, proto je třeba mít vhodnou obuv.
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
K DOTAZNÍKU FARNOSTI
Reagujeme na projevený zájem z Dotazníku farnosti.
Bible
Zaznamenali jsme třicet hlasů
těch, kteří touží po modlitbách
nad Písmem svatým a šedesát
hlasů, volajících po přednáškách o Bibli. Na tento veliký zájem reagujeme: Za prvé nabídkou účasti ve společenství
s názvem „Víra v životě“, kde se
poměrně často čte Písmo sv. metodou Lectio divina. Toto společenství se schází jednou za čtrnáct
dní a koordinují je:
Zuzka Nápravníková
tel. 603 106 987;
mail: napravnikova.zuzana@seznam.cz
a Nikola Pechalová
tel. 777 595 554;
mail: N.Pechalova@seznam.cz.

Druhou nabídkou, kterou reagujeme na váš zájem
o tuto oblast, je cyklus s názvem „Setkání nad Biblí“. Půjde o cyklus přednášek zabývajících se Ježíšovými podobenstvími v Písmu svatém, který bude
probíhat v následujícím roce jednou měsíčně
v pondělních večerech u sv. Jana. Přednášky budou orámovány zpěvem, modlitbou a počítají
s otevřenou diskuzí na daná témata.
Taizé
Čtyřicet respondentů dotazníku projevilo zájem o pravidelné či občasné modlitby ve stylu Taizé. Na tuto aktivitu nemáme v současnosti přímou
odpověď, ale zájemcům jsme
nabídli evangelizačně zaměřenou iniciativu s názvem „Nikodémova noc“. O
této iniciativě se dočtete více v samostatném článku v tomto čísle Zpravodaje farnosti.

BLAHOPŘÁNÍ
09.02.
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P. Josef Trochta SDB

Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
KURZ ALFA
Každý čtvrtek v kalendáři,
slovo ALFA na nás září.
Napečeme, nachystáme,
vše co si na stoly dáme.
K tomu pěknou květinu,
pro tu naši rodinu.
Když jsou stoly nazdobené,
spokojeně řeknem BENÉ.
Pak se sejdem k modlitbě,
máme ji zvlášť v oblibě.
Svěříme své konání,
vždyť máme v Bohu zastání.
On nám sešle Ducha svého,
pro posvěcení stvořeného.
Posluchači přicházejí,
dobrou vůli spolu mají.

Povídá se, pojídá se,
hodně věcí probírá se…
V tom však zazní zvoneček,
to je šumu koneček!
Všechno ztichne a pak v sále,
kněz vypráví neustále.
Zajímavá témata
už nám ťukaj na „vrata“.
Kdo je Ježíš a jak zemřel,
proč na ten svět nezanevřel?
Jak jen můžem získat víru,
kde jen k tomu najít sílu?
Jak odolat v žití zlému,
jak pomoci potřebnému?
Vše podepře z plátna děj,
jen to SRDCE otevřené měj!

Chvíli vážně, pak zas smích,
přec už tušíš, co je hřích!?
Vše proberem ve skupinkách,
rozptýlených po faře,
pokud něco ještě nevíš,
tak se zeptej faráře!
Jak číst Bibli, knihu knih….
Tolik možných odpovědí,
blaze těm, kdo tohle vědí!
Ve skupinkách povídá se,
na hodinky nedívá se.
Čas tak rychle uteče,
zamysli se člověče!
Marie Holická

MLÁDEŽ
TVOŘIVÉ VIKARIÁTKO
V sobotu 19. 11. 2016 se v rekonstruované stodole za farou v Horním Jelení dělo cosi zvláštního.
Sušenková příšera zničila město a naším úkolem
bylo ho společně znovu vybudovat.
Každý se chopil své role – nakonec zde vyrostl
nádherný park s jezerem i podzemní dráha pro
metro. Po práci jsme doplnili své síly večeři, kterou
umně připravili naši dvorní kuchaři. Samozřejmě
jsme nezapomněli ani na našeho Nejvyššího dohlí-

žitele – součástí vikariátka byla adorace, při níž se
zpívalo, a dokonce i tančilo. Učili jsme se totiž
hebrejský náboženský tanec.
Troufám si tvrdit, že jsme si to všichni bezvadně
užili. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci, i těm, kteří se přišli zúčastnit. Doufám,
že nám naše sušenková příšera zase brzy vytvoří
další důvod k setkání.
Pája Píšová, Holice
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C H A R I TA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA POMŮŽE LIDEM V NOUZI
Oblastní charita Pardubice bude od 5. do 11.
ledna 2017 na Pardubicku organizovat již sedmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V Pardubicích tato
sbírka proběhne tradičně ve spolupráci se základními a středními
školami, s místní římskokatolickou
farností, se saleziány, skauty a
dalšími spolky.
Tříkrálová sbírka je největší
dobrovolnická akce v naší zemi.
Zapojit se do ní může každý, kdo
chce roznášet radost a pomáhat
potřebným – od dětí až po seniory. Kdokoliv z Vás se může na
chvíli stát jedním ze tří králů, kteří
navštěvují domácnosti a vinšují
lidem hodně štěstí a zdraví
v novém roce. Stačí, když se včas
(ideálně do konce prosince) přihlásíte
u koordinátora sbírky Vojtěcha Homolky
(email: dobrovolnik@charitapardubice.cz / tel.:
775 296 842).
Dobrovolníci starší 15 let se mohou stát vedoucími tříkrálových skupinek. Tito vedoucí jsou vybaveni průkazkou, občanským průkazem, pokladničkou s charitním logem a pečetí s podpisem pracovníka obecního úřadu.
Nenechte si ujít slavnostní zahájení sbírky, které se uskuteční ve čtvrtek 5. ledna 2017 od 9 hodin
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích za účasti
pana primátora Martina Charváta a pana Romana
Línka, prvního náměstka hejtmana Pardubického
kraje, kteří nad akcí převzali záštitu. Těšit se můžete na vystoupení světoznámého chlapeckého
sboru BONIFANTES. Přítomným koledníkům požehná pan biskup Josef Kajnek.

Začátkem ledna se můžete v Pardubicích vypravit ještě na tři další koncerty, které podpoří Tříkrálovou sbírku. Ve středu 4. ledna od 18 hodin vystoupí v kostele sv. Jana Křtitele
Spojené pěvecké sbory PernštýnLudmila-Suk a Pěvecký sbor Návrat. V kostele sv. Bartoloměje se
můžete v neděli 8. ledna od 16:30
těšit
na
Tříkrálový
koncert
v podání místního chrámového
sboru. Příjemný kulturní zážitek
nabídne také houslový recitál
manželů Zdvihalových a žáků
ZUŠ Havlíčkova v pondělí 9. ledna od 17 hodin v Domě techniky.
O tom, co se bude dít s penězi,
které tři králové nastřádají, se vždy
rozhoduje s předstihem. Jako každý
rok
zůstane
většina
prostředků
v regionu, kde se vybraly. V roce 2017 využije
Oblastní charita Pardubice největší díl výtěžku
sbírky na rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením na Pardubicku. Další prostředky pardubická Charita vynaloží na domácí hospicovou péči,
na řešení mimořádných situací (povodně, požáry
apod.) a na přímou pomoc lidem v nouzi. Část peněz je určena na projekty Diecézní charity Hradec
Králové, Charity ČR a na humanitární projekty
v zahraničí. Více na www.pardubice.charita.cz/
trikralova-sbirka.
Všem dobrovolníkům a dárcům předem děkujeme za důvěru, pomoc a štědrost.
Vojtěch Homolka

ADVENTNÍ VĚNCE PRO UMÍRAJÍCÍ OPĚT ÚSPĚŠNÉ
Stalo se krásnou tradicí pardubické Charity vyrábět v listopadu adventní věnce a výtěžkem z jejich prodeje podpořit domácí hospicovou péči. Letos tuto tradici podpořilo přes 130 dobrovolníků
z celého regionu. K výrobě a dekoraci věnců jsme
za přispění těchto dobrovolníků připravili 2 300 svíček a mnoho krabic mašlí a dalšího dekoračního
materiálu. Také jsme vyrazili do lesa na sběr jedlového chvojí. Největší množství dobrovolníků se
zapojilo do výroby a dekorace věnců, která letos
probíhala dva listopadové dny v Salesiánském
středisku mládeže v Pardubicích a potom ještě dvě
soboty na farách v Holicích a Sezemicích. Nepostradatelnou součástí akce jsou i dobrovolníci, kteří nám pomáhají s prodejem věnců. Letos jsme je
prodávali v Paláci Pardubice a již tradičně první
adventní neděli před kostely. Díky nadšení
a obětavosti dobrovolníků se nám letos podařilo
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prodat 359 adventních věnců a 228 svíček ze včelího vosku. Tímto prodejem jsme získali 99 476
korun (přitom na materiál na výrobu věnců jsme
vynaložili 19 726 korun).
Velký dík patří všem, kteří se do této akce zapojili,
nebo ji podpořili koupí věnce nebo svíček.
Vladimíra Karlová

C H A R I TA
ZNÁMKY Z PARDUBIC POMÁHAJÍ V AFRICKÉ UGANDĚ I
V JIHOAMERICKÉM PERU
Začátkem prosince převezla Oblastní charita
Pardubice krabice plné známek do německého
kláštera Münsterschwarzach. Náklad vážil úctyhodných 100 kilogramů a obsahoval přibližně milion poštovních známek, které pečlivě roztřídili dobrovolníci z Pardubic, Brna a Kutné Hory. Předání
se osobně účastnili ředitelka pardubické Charity
Marie Hubálková a dobrovolník Antonín Rejlek,
který společně se svojí ženou třídí a odlepuje
známky již od roku 2009. Od té doby zorganizovala pardubická Charita již čtyři převozy známek do
benediktýnského opatství, které se nachází nedaleko bavorského města Würzburg.
Benediktýni z prodeje známek a starožitností
získávají prostředky na své misijní projekty
v Africe, Asii a Latinské Americe. Provozují například největší východoafrickou oční kliniku ve městě

Tororo v Ugandě, které leží nedaleko hranice
s Keňou. Tato klinika ročně ošetří více než 17 tisíc
pacientů. Lékaři zde pomáhají lidem trpícím šedým
či zeleným zákalem, infekcemi a dalšími očními
vadami.
K dalším misijním projektům benediktýnů patří
budování stanic první pomoci pro chudé rolníky
v jihoamerickém Peru, kteří žijí v nadmořské výšce
dosahující až 5000 metrů. Kvůli nedostatku teplého oblečení a nedostupné lékařské péči končí často smrtí běžné nemoci jako zánět dýchacích cest.
Ohroženy jsou především děti.
Všem dobrovolníkům, kteří se na třídění známek podílejí, patří velké poděkování. Pokud ve
svém úsilí vytrvají, bude do dvou let připravena
další zásilka známek na podporu misijního díla.
Mgr. Vojtěch Homolka

PODĚKOVÁNÍ ZA ZPRAVODAJ FARNOSTI
Na začátku prosince mi pan Jiří Petráš oznámil, že by byl rád, kdyby někdo po něm převzal
přípravu Zpravodaje farnosti.
Chtěl bych i touto formou upřímně poděkovat pan Jiřímu, který od roku 1999 připravoval
Zpravodaj farnosti pro tisk. Děkuji mu za všechen čas, který věnoval jeho úpravě!
(pro info uvádím, že příprava jedné strany ZF = přibližně 30 minut!)
Věřím, že se nám podaří co nejdříve nalézt jeho nástupce.
P. Antonín

K AT E C H E Z E
PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2017 A JEHO PRŮBĚH
Příprava děti k Prvnímu svatému přijímání bude
probíhat stejným způsobem jako v minulých letech.
Pro zpřesnění některých informaci: Úvodní setkání
proběhne individuálně mezi knězem, katechetkami
a každou rodinou zvlášť v průběhu měsíce ledna
2017. Stačí, aby se zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. Setkání se budou konat na faře v
předem dohodnutém čase v období 23. 1. – 27. 1.
2017. Termín je třeba domluvit osobně, telefonicky
nebo e-mailem.
Zuzana Petrášová
tel.: 723 147 966,
email: pastorace.pce@volny.cz
S sebou si přineste potvrzení o křtu dítěte.
Informace a termíny budou i na internetových
stránkách farnosti http://www.farnost-pardubice.cz
Zuzana Petrášová

TERMÍNY
1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2017
Únor - květen 2017
příprava dětí s rodiči
fara a kostel Zvěstování P. Marie
sobota 3.6.2017
svátost smíření
kostel sv. Bartoloměje
17:00 hod.
neděle 4.6.2017
Slavnost 1. sv. přijímání
kostel sv. Bartoloměje
10:30 hod.
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ŠKOLA NOE
ŠKOLA NOE – MŮJ ZAMĚSTNAVATEL
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o svoji pracovní zkušenost ve škole Noe. Jmenuji se Jana
Mrázová, je mi 36 let a mám dvě
dcery, jednoho manžela a babičku až na Slovensku. Věděla
jsem, že díky absenci babičky a
touze být odpoledne se svými
dětmi, chci práci na částečný
úvazek. To najít v Pardubicích
není, myslím, snadné. Během
mateřské dovolené jsem navštěvovala křesťanskou skupinku
maminek s dětmi. Po ukončení
mateřské jsem docházela tři
čtvrtě roku na úřad práce a absolvovala několik pohovorů.
Jednoho dne zazvonil telefon a
v něm se ozval příjemný hlas
tehdejší paní ředitelky školy Noe
s nabídkou práce asistentky pedagoga - na částečný úvazek!
Doporučení jí dala vedoucí skupinky maminek s dětmi, která
pracovala v Noe jako asistentka
a přecházela na pozici třídní učitelky. Úplně jsem si uvědomovala, jak je skvělé, že už nemusím
práci hledat, potit se při vstupním pohovoru a jak
moc mě Bůh miluje. Při vyučování jsem pomáhala
jednomu dítěti. Ve třídě bylo pouze 12 žáků, což
zaručovalo relativně tiché prostředí domácího typu.
Jak paní učitelka, tak jiné kolegyně se ke mně cho-

valy velmi mile, s respektem a ochotou si pomáhat.
To je, nejen po delším výpadku z pracovního procesu jako je mateřská dovolená,
povzbuzující. Navíc práce na
základce mě navrátila v mnoha
vzpomínkách do dětství, i když
nové metody učení a přístup
k žákovi jsou opravdu rozdílné,
než byly v době komunismu. Tři
roky práce asistentky byly pro
mě naplňující. Ale začala jsem
cítit potřebu se vrátit ke své vystudované oblasti, k ekonomii.
Kéž by šlo dělat obojí dohromady... Tak jsem se modlila, ať mi
Bůh pomůže a ukáže cestu, kde
mám být. S tímto přáním jsem
se nikomu z lidí nesvěřila. Věděla jsem, že školu bych díky
skvělým kolegyním opouštěla
nerada. Asi po dvou měsících
modliteb mě oslovila vedoucí
provozně-ekonomického úseku
školy, jestli bych nechtěla na
dohodu vypomáhat v kanceláři.
To jsem s radostí přijala a vůbec
netušila, že za pár měsíců přijde
nabídka nastoupit do kanceláře jako účetní.
Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány
budou zajištěny. (Přís 16,3)

PŘEDNÁŠKA
PŘEDNÁŠKA P. DR. DAVIDA VOPŘADY: POUŠTNÍ OTCOVÉ
PONDĚLNÍ VEČER U SV. JANA 5. 12. 2016

Přednášející je odborný asistent na katedře církevních dějin a patristiky Katolické
teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Přednáší zejména patrologii tj. zabývá se informacemi, které máme o
otcích (patres) Církve v 1. tisíciletí.
Tak nás uvedl do 3. až 5. století, kdy
na Předním východě (Egypt, Palestina, Sýrie) se objevili první poustevníci, kteří se rozhodli radikálně odpovědět na výzvy evangelia a odešli na
poušť, kde v malých skupinkách promýšleli a prožívali svůj život v samotě. Jedním z prvních byl sv. Antonín
poustevník (+ r. 356). Tito radikální
křesťané, laici, byli předzvěstí pozdějšího mnišství. Zachovaly se záznamy jejich výroků a rozhovorů, které dokládají,
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na co kladli důraz ve svém životě v poušti. Nejdůležitější jsou vzájemné vztahy mezi
lidmi: jak jednám se svým bližním.
Nesoudit své bližní! Zamyslet se nejprve nad sebou. „Když se zabýváš
svými chybami, nemáš čas posuzovat svého souseda“. Nepřekážet
bližnímu ve vztahu k Bohu. Pěstovat
pozornost k sobě samému a poznat
pravdu o sobě samém. Jejich postoje a názory byly velmi pestré. Každý
člověk má jinou životní cestu, jiný
způsob hledání a nalezení svého
místa ve světě. Na závěr bylo připomenuto, že byly i „pouštní matky“ tj. i
ženy poustevnice.
Zaznamenal Jan Kohl

RŮZNÉ
NIKODÉMOVA NOC
Motto: „Najdi Boha a mnozí kolem tebe naleznou
spásu.“
Nikodém byl farizej, kterého zaujala Ježíšova osoba, ale z ostychu s ním nechtěl přijít do styku veřejně, proto se setkal s Kristem v noci a rozmlouval s
ním (srov. Jan 3,1–21). Z této události se inspiruje
akce s názvem „Nikodémova noc“, která v dnešní
době probíhá na různých místech v celých Čechách.
(více informací na http://www.nikodemovanoc.cz).
Cílová skupina organizátorů
K spoluúčasti na projektu zveme především ty, kteří v Dotazníku farnosti projevili zájem o zpěvy
z Taizé (více o nabídce níže).
Cílová skupina účastníků
Cílem Nikodémovy noci je nabídnout příležitost k
setkání s Ježíšem, a to přímo v našem městě, v
Pardubicích. Mezi námi chodí ulicemi nemálo lidí,
které lákají jiné, než jen materiální hodnoty. Lidé,
kteří chodí kolem kostela, protože je přitahuje. Někdy i najdou odvahu vstoupit, žel zůstanou stát s
klikou v ruce přede dveřmi zamčeného kostela (u sv. Jana, u sv. Jiljí,
před Klášterním kostelem), nebo se
dostanou dovnitř, ale jen před železné mříže (u sv. Bartoloměje), a
oni by tolik potřebovali jít dál, do
posvátného prostoru, spočinout
mlčky, vypnout, prožít šanci tušeného setkání...
Tito lidé mají v srdci jakousi touhu
po Bohu, hledají, ale mají ostych či
nedostatek poznání, aby se k Bohu
hlásili přímo. Přijít do kostela v době kdy je otevřen a slouží se mše
je pro tyto hledače odrazující, nevědí, co se při mši
vlastně děje, připadají si trapně a odrazuje je domnělá odlišnost od věřících, když nevědí, kdy se
stojí a kdy kleká, a co se říká...
Pro takové hledající je důležité nalézt kostel přístupný, tichý, s určitou intimitou, až anonymitou.
Možná i přítmí a klima gotické stavby, vůně květů a
živá světla svící jsou důležité pro to, aby se člověk
mohl ztišit, zastavit, prožít podvědomě hledaný
klid.
Byt' jen na chviličku se ztratit před hektickým chvatem města, automobilů, hluku, reklam, zboží, a
spočinout v místě nepopsatelného pokoje.

Jak na to
Naše idea je od konce března do konce května
2017, tj. v rozsahu deseti týdnů vždy jeden den od
19:30 do 21:00 otevřít kostel sv. Bartoloměje. Na
jeho oltář vystavit Nejsvětější svátost a osvítit ji.
V celém kostele bude zhasnuto a svítit bude jen
pár čajových svíček tak, aby bylo možno do koste-

la bezpečně vstoupit a bezpečně z něj odejít. Na
pár místech kostela bychom eventuelně umístili
ikony. V kostele má panovat naprosté ticho, které
by bylo po určitých intervalech (5 až 10 minut) prostoupeno zpěvem některé písně z Taizé, kterou by
zpíval polyfonně sbor z kúru.
V chrámu bude také několik duchovních, kteří budou sedět pouze v osvětlení čajových svíček; uvažujeme o umístění do prostoru Piety a v zadních
koutech v hlavní lodi. Za duchovními budou moci
návštěvníci kostela přijít a promluvit o tom, proč
přišli, co hledají, co je tíží atd. S touto možností
budou lidé seznámeni informačními cedulemi přímo v kostele a také prostřednictvím letáků.
Výsledky akce
Záměrem akce je preevangelizace. Tedy
„naťuknutí“ lidí, kteří touží po duchovnu, ale mají
ostych nebo jiný problém přiblížit se přímo ke Kristu. Tyto lidi můžeme posléze nasměrovat na Alfa
kurz a dál se jim věnovat.
Možnosti spolupráce
 zpěváci (ne nutně profesionálové) – počítáme s asi s třemi
zkouškami před první Nikodémovou nocí
 pomocníci s dekorací kostela
 pomocníci s přípravou kostela
(přenášení těžších věcí atd.)
 vytrvalá služba modlitby za Nikodémovu noc
 decentní „vyhazovač“ ke dveřím
kostela, který by eliminoval výtržníky
 člověk schopný zajišťovat elektronickou propagaci projektu
V případě zájmu kontaktujte:
Nikolu Pechalovou –
mail: N.Pechalova@seznam.cz, tel. 777 595 554
P. Filipa Duška –
mail: FilipACDD@seznam.cz, tel. 739 463 215
Modlitba za Nikodémovu noc a její účastníky
Můj Otče, odevzdávám se ti, učiň se mnou, co se ti
zalíbí. Ať se mnou učiníš cokoliv, děkuji ti za to.
Jsem připraven na všechno, všechno přijímám.
Nepřeji si nic jiného, než aby se tvoje vůle vyplnila
na mne, na všech tvých tvorech, můj Bože. Odevzdávám svou duši do tvých rukou. Dávám ti ji, můj
Bože s celou láskou svého srdce, protože tě miluji
a protože je potřebou mé lásky dát se, odevzdat se
do tvých rukou bez míry - s nekonečnou důvěrou,
protože jsi můj Otec.
Bl. Karel Foucauld
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8:30
10:00

7:00 
9:00 
19:00

MATKY BOŽÍ
1. ledna
(Neděle)

Poznámky:

16:00

16:00

Sv. Silvestr
31. prosince
(Sobota)

pro děti a rodiče
obnova manželských slibů
hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál

18:30 

10:00 

10:00

16:00

10:00

10:00

16:00

8:00

16:00

8:00

8:00

16:00

17:00 

17:00

Kostel
sv. Jiljí
(Pardubičky)

6:30

18:00 

12:00 

6:30 

Sv. Rodina
30. prosince
(Pátek)

10:00

24:00

16:00 

16:00

Kaple
Narození P. Marie
(Svítkov)

8:30

8:30
10:00

7:00
9:00
19:00

Kostel
sv. Bartoloměje

Sv. Štěpán
26. prosince
(Pondělí)

Kostel
sv. Jana Křtitele

7:00
9:00
19:00

Kostel
sv. Václava
(Salesiáni)

NAROZENÍ PÁNĚ
25. prosince
(Neděle)

Kostel
Zvěst. P. Marie
(klášterní)

7:00

Kostelíček
(řeckokatolické
bohoslužby)

16:00
22:00

Kostel
sv. Václava
(Rosice n/L)

16:00 
22:00
24:00

10:30 

10:30

22:00

Kostel
sv. Václava
(Mikulovice)

Štědrý den
24. prosince
(Sobota)

8:30 

8:30

22:00

Kostel
Povýšení sv. Kříže
(Třebosice)

HUDBA
KONCERTY
Vážení čtenáři!
V kostele sv. Bartoloměje zazní o letošních vánocích mimo jiné skladby i půvabná Missa pastoralis in G od F. M. Knížete. Autor pastorální mše –
František Maxmilián Kníže (1784 -1840) žák V. J.
Tomáška, působil jako regenschori kostela sv. Ignáce a též u sv. Havla v Praze. Byl varhaníkem,
ale ovládal i hru na violu, fagot a kytaru – m. j. je
autorem první české školy hry na kytaru. Účinkoval

i v pražské premiéře opery Čarostřelec C. M. von
Webera ve Stavovském divadle.
Protože se blíží také konec občanského roku,
dovolte mi , abych na tomto místě poděkoval za
celoroční svědomitou službu našim varhaníkům i
chrámovému sboru a všem pak přeji radostné a
klidné prožití svátků vánočních.
Mgr. Jiří Kuchválek
regenschori

KALENDÁŘ
Neděle

Setkání u kávy

PRAVIDELNÉ AKCE
farní kavárna

Modlitba Večerních chval
Úterý
Středa
Pátek

kostel sv. Bartoloměje

po mši sv. v 9:00
po večerní mši sv.

Adorace (po večerní mši sv.)
kostel sv. Jana
Mše svatá v kapli v nemocnici (od 4. 1.) Vstupní budova - 1. patro
Ministrantská schůzka
Fara

18:30 - 19:30
14:30 hod.
16:00 - 17:30

AKCE

Ne 18.12. 4. neděle adventní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Po 19.12. Zpovědní den
Út 20.12. Zpovědní den
Zpovědní den
Zpovědní den
Koncert pro nemocnici v Itibo
Čt 22.12. Koncert Bonifantes
Mše sv. v Domově seniorů
Pá 23.12. Koncert Scholy
So 24.12. Štědrý den
Ne 25.12. Slavnost Narození Páně
Po 26.12. Svátek sv. Štěpána
Út 27.12. Svátek sv. Jana
St 28.12. Sv. Mláďátek betlémských

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana Křtitele
Východočeské divadlo
kostel sv. Bartoloměje
Dubina, Blahoutova ul.
klášterní kostel

16:00 - 18:00
08:00 - 16:00

Modlitba za národ

kostel sv. Bartoloměje

17:30 hod.

Čt 29.12. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Pá 30.12. Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů
So 31.12. Děkovná bohoslužba
kostel sv. Bartoloměje
L. P. 2017

17:00 - 18:00
19:30 hod.
18:00 hod.
15:30 hod.
18:00 hod.

16:00 hod.

Ne 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok - obnova manželských slibů
Hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál
kostel sv. Bartoloměje

19:00 hod.

St 04.01. Koncert Charity

kostel sv. Jana Křtitele

18:00 hod.

Čt 05.01. Mše sv. v Domově seniorů

Dubina, Blahoutova ul.
Pernštýnské nám.

15:30 hod.
09:00 hod.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky
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KALENDÁŘ
Pá
So
Ne
St
Čt
So
Po
St

06.01.
07.01.
08.01.
11.01.
12.01.
14.01.
16.01.
18.01.

Čt
Ne
Po
Čt
So

19.01.
22.01.
23.01.
26.01.
28.01.

Ne 29.01.
St 01.02.
Čt 02.02.

Pá
So
St
Čt
Ne

03.02.
04.02.
08.02.
09.02.
12.02.

Čt 16.02.
Pá
St
Čt
Pá

17.02.
22.02.
23.02.
24.02.

Ne 26.02.
St 01.03.

AKCE L.P. 2017
Slavnost Zjevení Páně
kostel sv. Bartoloměje
18:00 hod.
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční
Seniorklub
farní sál
14:30 hod.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Setkání pro ženy
Salesiánský klub
09:00 hod.
Přijímání intencí na měsíc únor
fara
od 08:00 hod.
Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna)
Třídění známek pro misie
fara
15:00 hod.
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
15:30 hod.
Setkání služebníků farnosti
farní sál
17:00 hod.
Ekumenické setkání
kostel sv. Jana Křtitele
18:00 hod.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Modlitba za národ
kostel sv. Jana Křtitele
17:30 hod.
Večer mladých vikariátu
Salesiánský klub
17:00 hod.
Cantate bimbi
Salesiánský klub
15:00 - 17:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00 - 18:00
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
15:30 hod.
Mládež jede na Vesmír
Deštné v Orlických horách
Zpovědní den
sv. Bartoloměj
08:00 - 16:00
Zpovědní den
kostel sv. Jana Křtitele
17:00 - 18:00
Zpovědní den
sv. Bartoloměj
17:00 - 18:00
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Seniorklub
farní sál
14:30 hod.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00 hod.
Představení dětí 1SVP
klášterní kostel
10:00 hod.
1. setkání dětí a rodičů a 1SVP
farní sál
15:30 - 17:00
Setkání Pastorační rady farnosti
farní sál
19:00 hod.
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
15:30 hod.
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Třídění známek pro misie
fara
15:00 hod.
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
15:00 hod.
3. Charitní ples
Skautské středisko
20:00 hod.
- Vinice
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
POPELEČNÍ STŘEDA

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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