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Pardubických farností
sv. Bartoloměje a sv. Václava
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Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích. Prosinec 1999.

„Děkujeme Ti, Pane, že připravuješ svůj příchod mezi nás i tenkrát, když na Tebe nemyslíme,
na Tebe zapomínáme a od Tebe se odvracíme.
Děkujeme Ti, že se nenecháš odbýt naší lenivostí, naším pokrytectvím a sobectvím.
Tlučeš na naše dveře, i když Ti dlouho neotvíráme.
Zůstáváš věrný, i když my jsme nevěrní.
Toužíš vstoupit do našich srdcí a domácností se vší jejich špínou a nepořádkem, jsi ochoten
usednout mezi nás, i když jsme nepřipraveni.
Vyznáváme, že nejsme hodni, abys po nás toužil.
Víme však, že nalomenou třtinu nedolomíš a doutnající plamének neuhasíš.
Věříme, že přicházíš, abys byl naším bratrem, abys usedl s námi na lavici obžalovaných a vzal
na sebe naše viny, naši mdlobu, bezmocnost a bídu.
Věříme, že přicházíš, abys sestoupil s námi až do hrobu, a že není na tomto světě místa tak
zavrženého a ztraceného, abys tam nezvítězil svým slitováním a svou odpouštějící láskou.
Přijď tedy, Pane Ježíši.“
Kéž jsou letošní Vánoce pro všechny zářivou slavností světla a zvlášť hlubokým
zakoušením Boží milosti a lásky.
To Vám všem přejí Vaši kněží.
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Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Na svém jednání dne 1. prosince projednala farní rady následující body:
1) Pořad bohoslužeb o vánočních svátcích - viz poslední strana
2) Pořádání štědrovečerní večeře na faře pro osamělé farníky.
3) Vánoční návštěvu otce biskupa v Pardubicích.
4) Farní den 4.12. u saleziánů.
5) Na doporučení ČBK a ERC se bude konat na 4. neděli adventní
ekumenická bohoslužba v Husově sboru.
6) P. Bartoš seznámil FR s dopisem ing. Bednáře o problémech
kostela sv. Jiljí.
7) Byl rozdán návrh stanov ekonomické rady farnosti.
8) O vánocích se bude konat obnova manželského slibu (viz poslední strana)

RŮZNÉ

PROSÍME O POMOC!
MLADÝ VĚŘÍCI ZAČÍNAJÍCÍ LÉKAŘ SE SVOJÍ ŽENOU HLEDAJÍ PODNÁJEM
V PARDUBICÍCH ČI BLÍZKÉM OKOLÍ!
MOC DĚKUJEME!
MANŽELÉ BIČIŠŤOVI
NERUDOVA 695
508 01 HOŘICE V PODKR.
TEL. 0435/623304 (večer)

„Jmenuji se Martin Bičiště a pocházím z Lázní Bělohradu. Asi za dva měsíce budu končit
vojenskou civilní službu, po které bych měl nastoupit jako lékař na interní oddělení nemocnice
Pardubice. Už několik, týdnů se se svojí ženou potácíme s problémem sehnat v Pardubicích, či
blízkém okolí nějaké bydlení. Bydlení by bylo, ale vše je to otázka hodně peněz. Tím, že teprve
začínám v nemocnici a žena ještě dokončuje školu, si to tudíž nemůžeme dovolit. Proto mě
napadla možnost podnájmu, což by nemuselo být tak drahé. Proto se s manželkou obracíme na
Vás s velikou prosbou, zda by někdo neměl zájem vzít do podnájmu mladé manžele. Kdyby se
snad někdo takový našel, prosím Vás o zprávu buď na faru v Pardubicích, nebo přímo nám na
adresu: Manželé Bičišťovi, Nerudova 695, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, tel. 0435/623304
(večer).“
S velkým díkem a pozdravem MUDr. Martin Bičiště
Toto je úryvek z dopisu, který jsem v těchto dnech dostal. Vzhledem k tomu, že oba tyto
manžele znám jako opravdu velmi dobré, hodné a hlavně věřící lidi, byl bych rád, kdybychom jim
mohli pomoci. Přihlásí se někdo? Už nyní mu za jeho ochotu děkuji.
P. Jaromír.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Ekumenická bohoslužba slova
k ukončení 2. křesťanského milénia

Ukončení druhého křesťanského milénia je důvodem k nejhlubší
vděčnosti za všechny projevy Božího milosrdenství, které bylo
lidstvu v Kristu darováno. Je však také důvodem k hluboké lítosti
křesťanů, protože jsme se mnohokrát v dějinách zpronevěřili
velikému poslání, které nám bylo svěřeno. Papež Jan Pavel II ve
své encyklice "Ut unum sint" vyzývá oprávněné křesťanské
církve, aby zpytovaly své svědomí v souvislosti s rozdělením
jediného Kristova těla, a povzbuzuje k novému úsilí o jednotu
křesťanské církve.
Zástupci Ekumenické rady církví a České biskupské
konference se dohodli, že tuto touhu po jednotě vyjádří
společnými bohoslužbami slova poslední adventní neděli 19.
prosince 1999. V ten den by se měli ve všech obcích a městech
sejít křesťané všech tradic v největším místním chrámu (aby se
jich mohl účastnit co největší počet věřících) a dát jasné znamení
veřejnosti, že křesťané, navzdory svému rozdělení, touží po
sjednocení, že jim záleží na pokojném vývoji v naší zemi, na
smíření mezi jednotlivci, politickými stranami a etnickými
skupinami
V duchu této výzvy jsme se rozhodli ve spolupráci s Církví
československou husitskou uskutečnit tuto ekumenickou
bohoslužbu v neděli 19. prosince 1999 v 16.30 hod v budově
sboru Církve československé husitské v Jiráskově ulici,
neboť je asi
druhým největším bohoslužebným místem
v Pardubicích a je vytápěné.
Pevně věřím, že i přes vrcholící předvánoční shon si na tuto
společnou ekumenickou bohoslužbu najdete chvíli času a
v duchu přání našich církevních představených se jí účastníte.
Upřímně Vás všechny na ni zvu.
Váš otec Jaromír

Příprava dětí k 1.
svatému přijímání,
popřípadě i ke
svátosti křtu
bude v letošním školním
roce probíhat opět na
faře od pondělí
10. ledna 2000.
Vyučovat se bude ve
dvou skupinách, aby si
dítě mohlo vybrat termín,
který mu bude nejlépe
vyhovovat.
První skupina bude mít
přípravu každé pondělí
od 16.15 hod. (povede
ing. Zimmermannová) a
druhá každý čtvrtek od
17.00 hod. (povede ing.
Fibichová).
Přihlášky na tuto
přípravu jsou k dispozici
v sakristii a na faře.
Vyplněné je odevzdejte
tamtéž nejpozději do
neděle 2. ledna 2000.
Případné dotazy
adresujte na ing. Marii
Zimmermannovou - tel.
6304048, nebo na ing.
Ilonu Fibichovou – tel.
6611918.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)

Štědrý večer pro osamělé?
Po dlouhém několikadenním rozvažování, zda i letos máme na faře připravit Štědrovečerní
večeři pro osamělé nebo ne, jsem nakonec došel k závěru, že to bohužel není možné. I my
kněží jsme totiž o vánocích zde na faře sami, protože už s námi od loňského roku nebydlí
sestřičky SSJ, které se tu staraly o farní domácnost. A paní Poláková, která se nás na místo
nich ujala, k nám dochází vařit pouze ve všední dny. Štědrý večer, jak mi jistě dáte zapravdu,
tráví nejraději každý uprostřed své rodiny a svých blízkých, pokud je ještě má. A proto je velmi
obtížné získat někoho, kdo by se o tomto večeru zde na faře věnoval těm, kteří jsou sami,
nehledě na to, že je třeba sehnat i někoho, kdo by tuto večeři připravil a alespoň ji k nám na
faru donesl či dovezl. To se dá ještě zařídit. Ale pak je třeba obsluhovat u stolu, umývat nádobí
atd. Pro nás pro kněze bývají vánoční a velikonoční svátky nejvypjatějšími dny v roce, neboť
musíme zajistit mnohem více bohoslužeb v našich farnostech než v jiné dny, takže my tyto
svátky „slavíme“ většinou až po nich. A z těchto důvodů po nás tuto službu u štědrovečerního
stolu a zvlášť pak po něm žádat nelze. Proto Vás všechny, tj. jak Vás osamělé, tak i Vás, kteří
byste si tuto službu pro osamělé od nás přáli, prosím o pochopení a uznání, že tuto službu při
současném stavu na zdejší faře nadále poskytovat nemůžeme. Ale snad byste mohli každý
nějakého toho osamělého člověka pozvat k sobě do vlastní rodiny. Bylo by to pro Vás možná
jednodušší a svůj účel by to splnilo též, co myslíte? Jména a adresy některých těchto lidí máme
u nás na faře k dispozici. Ještě jednou se Vám všem omlouvám a děkuji Vám za pochopení.
Váš otec Jaromír
(další informace na straně 6 – CHARITA)

ŽIVÝ RŮŽENEC
Milí přátelé, členové živého růžence,
na začátku nového církevního roku Vás upřímně zdravíme a
chceme se společně s Vámi snažit, aby modlitba ŽR byla opravdu
živá.
Po smrti naší sestry A. Peterkové jsme převzaly seznam všech
členů ŽR. Snažily jsme se o písemný kontakt s Vámi. Bohužel, na
všechny z Vás jsme adresu nesehnaly. Někteří členové zemřeli,
někteří vytvořili společenství ve svém bydlišti, jiní se s námi dál
z osobních důvodů nemohou modlit. Protože členů ŽR je méně,
musely jsme některé růže zrušit a některé z Vás přeřadit do jiné
růže.
Během měsíce prosince všichni, jejichž adresy máme k dispozici,
dostanete dopis. Proto Vás prosíme, aby ti z Vás, kteří dopis
nedostanou a chtějí být členy ŽR nebo se chtějí nově zapojit do naší společné modlitby, předají
svoji adresu na faře jáhnovi Karlu Kylarovi.
DaKy
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
…A TOTO JE POHLED
JEDNÉ Z ÚČASTNIC NA
VÝŠE ZMÍNĚNÉ
ODPOLEDNI HER A
PÍSNÍ…

Sobotní odpoledne
her a písní pro děti
Ze zápisníku střediskového
animátora (animátorky)

Na začátku jsme zdobili stromky. Ale ne
nějakýma ozdobičkama, ale perníkama.
Potom, když odbila druhá hodina, zahájili
jsme velký desetiboj.

V sobotu 6.11. odpoledne
se velká herna opět zaplnila dětmi. Při
zábavném ODPOLEDNI HER A PÍSNÍ si
přišlo zasoutěžit 16 školáků a jejich
mladších sourozenců.

V první hře jsme dostali letenky do teplých
krajin, na kterých byl z druhé strany natištěn
obrázek nějakého ptáka. Když jsme začali
dělat zvuky těch zvířat, které jsme měli na
kartičce (jak nám to zadali), byl to pěknej
zmatek a rambajs. Měli jsme totiž podle toho
seřadit do družstev - stejní ptáci k sobě.
Družstva byly: papoušci, sovy a labutě.

Tématem celého odpoledne byl podzim, s
čímž souvisely zejména pěkně vymyšlené
hry. A tak děti, rozdělené do 3 družstev
absolvovaly asi šest soutěžních disciplín, při
kterých dokazovaly jak fysickou zdatnost
(přetahování lanem, jízda "trakařem"), tak i
estetický cit (obkreslování a stříhání
podzimních listů) nebo přesnost míření
(strefování se do sklenic). Velkým zážitkem
byl "sběr ovoce" - tedy vlastně perníků
přivázaných na stromcích - pomocí
specielně vyrobených naběráků. Po značně
dramatickém zápolení přišel čas na několik
společných
písniček
i
na
kratičké
představení sborečku menších děvčat.

Druhá hra byla tahání řepy, což znamená
přetahování s lasem. "Byl to tvrdý boj". Třetí
hra bylo česání ovoce, přesněji škubání
perníků se stromu. Dostali jsme dlouhé tyče
a k nim připevněný drátěný kruh, na kterém
byl igelitový sáček. A my jsme měli tím
česátkem oškubat celý strom.
Další hra bylo hrabání listí. Dostali jsme
různé listy a barevné papíry, na které jsme
pak obkreslili list a vystřihli ho. Družstvo
labutí mělo listy tak pěkně udělané, že
vypadaly jako opravdické.

Celé velmi příjemné odpoledne se ukončilo
až po páté hodině - jako již tradičně společným posezením u baru.
Zapsala Dana Fučíková.

Další hra, kterou jsme hráli, bylo zavařování
ovoce. Házeli jsme totiž bonbony do
zavařovacích sklenic. Vyhrálo to družstvo,
které první naplnilo sklenici.
Poslední hrou (kterou jsme stihli - pozn.
redakce) byla orba. Cesta se vyznačila
papírky, které měly na druhé straně ptáka a
my jsme měli jet po cestě a obracet papírky
a za každý, který byl náš jsme dostali bod.
Ale to nebylo tak jednoduché, jak se zprvu
zdálo, museli jsme totiž jet "trakař"! Potom
se vyhlásily výsledky: první byli papoušci a
sovy, druzí labutě. Pak jsme šli do baru, kde
jsme dostali pití, jablka a perníky.
Bylo to super! (až na to, že jsme nestihli
všech deset her, ale to ani nevadí.)
midien - Marie Nováková alias Maruš
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO (pokračování)
Z činnosti saleziánského střediska mládeže
KDY

CO

KDO

DOMA
Předvánoční odpoledne v oratoři

P. Kopřiva a všichni pardubičtí
saleziáni
07.01.2000 - 09.01.2000 Příprava animátorů na "Hry 2000"
P. Pešata, P. Kopřiva
Setkání
animátorů
a
příprava P. Křemeček, P. Pešata
14.01.2000 - 16.01.2000
"Chaloupek"(cca 40 mladých animátorů)
V "ZAHRANIČÍ"
Kvalifikační turnaj na "Hry 2000"- P. Kopřiva, Ludmila Hrubá
15.1.2000
volejbal skup. A - v Praze
Účast na volejbalovém turnaji "5 P" P. Kopřiva, Ludmila Hrubá
29.1.2000
v Praze
ZE SALEZIÁNSKÉHO PROGRAMU
Setkání Komunitní koalice neziskových P. Kopřiva
15.12.1999
organizací v Pardubicích
Zasedání
sportovní
sekce
SHM P. Kopřiva, P. Pešata, Přemysl
17.12.1999
v Pardubicích
Hrubý
Setkání
ředitelů
Saleziánských P. Kopřiva, P. Pešata
10.01.2000 - 11.01.2000
středisek mládeže a Oratoří v Praze
23.12.1999

CHARITA - MISIE
Oblastní charita Pardubice
Děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k její charitativní činnosti. Přeje
všem krásné prožití svátků vánočních a požehnaný vstup do nového roku 2 000.
Při této příležitosti si dovoluje oslovit všechny sponzory, dárce, příznivce a
podobně smýšlející a pozvat je na benefiční koncert, který se uskuteční dne
26.12.1999 v 16.30 hod. v chrámu sv. Bartoloměje. Na koncertě zazní známé
vánoční melodie v podání předních pardubických umělců.
Těšíme se na všechny, kteří přijdou mezi nás.
Štědrý večer s osamocenými farníky se bude konat v sídle Oblastní charity Pardubice

SKAUTSKÉ HNUTÍ
Vánoční hra.
Naše skautské středisko zve všechny zájemce o příjemnou předvánoční
procházku dubinským lesem, aby přišli v sobotu dne 18.12.1999 mezi 8:30 a
10:00 k zastávce busu č.9 u kasáren na Hůrkách. Odtud povede trasa v délce
cca 5 km, na které je připraveno 10 – 15 úkolů, které si každý plní a případně
hodnotí sám. Akce je plánována zejména pro rodinné týmy, ale zúčastnit se
může kdokoliv a v jakémkoliv věku. Cíl a závěrečné hodnocení je v místní
znovuotevřené restauraci „Ranč ELDORÁDO“.
V pondělí 27. prosince pořádáme jako každoročně předsilvestrovské posezení ve skautské
klubovně na faře. Proto si dovolujeme pozvat všechny dospěláky – rodiče, příznivce a sponzory
našeho hnutí, abychom zhodnotili rok 1999 a psychicky se připravili na jubilejní rok 2000.
Charlie
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KALENDÁŘ
Po 13.12. ThDr. J. Doležal: Adventní zaslíbení – přednáška
Út 14.12. Mariánský večer
Čt 16.12. koncert sboru „Cantus Amici“
Společenství dospělých
Pá 17.12. Tichá adorace
So 18.12. Adventní koncert
Ne 19.12. Ekumenická bohoslužba - k 2.miléniu křesťanství
Po 20.12. Příležitost ke svátosti smíření
J. Nečas: Láska nejvyšším darem - přednáška
Koncert dětí z Denního stacionáře
Oratoř pro pokročilé alias Oratoř pana Ředitele
Út 21.12. Příležitost ke svátosti smíření
Koncert dětí ze ZaMŠ Gorkého
Koncert „Vox humana“
St 22.12. Příležitost ke svátosti smíření
Termín přihlášek na kvalifikaci pro „Hry 2000“ ve
stolním tenise
Čt 23.12. Příležitost ke svátosti smíření
Mše sv. v Domově důchodců
Vánoční koncert souboru MUZIKÁŘI
Společenství dospělých
Pá 24.12. ŠTĚDRÝ DEN - mše svaté

(řeckokatolická bohoslužba)
So 25.12. NAROZENÍ PÁNĚ - mše svaté

(řeckokatolická bohoslužba)
Ne 26.12. SV. RODINY - mše svaté
biskup Dominik Duka – s obnovou manželských slibů
(s obnovou manželských slibů)

(řeckokatolická bohoslužba)
Charitní koncert
Vánoční koncert (Bičík, Velehradská)
Po 27.12. Sv. Jana, apoštola – mše svaté
(řeckokatolická bohoslužba)
Út 28.12. Sv. Mláďátek – mše svaté
St 29.12. Mše svaté
(řeckokatolická bohoslužba)
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kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
Zvěst. P. Marie
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
sbor ČSCH Pard.
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
saleziánské střed.
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
saleziánské střed.
kostel sv. Jana
DD u kostelíčka
kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje

18.00 hod.
po mši sv.
19.00 hod.
20.00 hod.
po mši sv.
19.15 hod.
16.30 hod.
od 16 hod.
18.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
od 16 hod.
17.00 hod.
19.00 hod.
od 16 hod.
viz. pozn.

od 16 hod.
15.00 hod.
19.30 hod.
20.00 hod.
22.00 hod.
24.00 hod.
16.00 hod.
Zvěst. P. Marie
24.00 hod.
saleziánské střed. 16.00 hod.
22.00 hod.
14.30 hod.
Kostelíček
7.00 hod.
sv. Bartoloměje
9.00 hod.
19.00 hod.
Zvěst. P. Marie
10.00 hod.
8.30 hod.
saleziánské střed.
10.00 hod.
10.00 hod.
Kostelíček
sv. Bartoloměje
7.00 hod.
9.00 hod.
19.00 hod.
Zvěst. P. Marie
10.00 hod.
saleziánské střed.
8.30 hod.
10.00 hod.
Kostelíček
10.00 hod.
sv. Bartoloměje
16.30 hod.
Zvěst. P. Marie
19.00 hod.
sv. Bartoloměje
18.00 hod.
kostel sv. Jana
6.30 hod.
Kostelíček
7.30 hod.
kostel sv. Jana
6.30 hod.
18.00 hod.
sv. Bartoloměje
18.00 hod.
kostel sv. Jana
6.30 hod.
Kostelíček
7.30 hod.

KALENDÁŘ (pokračování)
Čt 30.12. Mše svaté

kostel sv. Jana

(řeckokatolická bohoslužba)
1.1. Matky Boží P. Marie – mše svaté

saleziánské střed.
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
saleziánské střed.
Kostelíček
sv. Bartoloměje

(řeckokatolická bohoslužba)
2.1. Mše svaté

Zvěst. P. Marie
saleziánské střed.
Kostelíček
sv. Bartoloměje

Pá 31.12. Sv. Silvestra – mše svaté

So

Ne

Zvěst. P. Marie
saleziánské střed.

Út
St
Čt

(řeckokatolická bohoslužba)
Novoroční turnaj ve stolním tenise
4.1. Mariánský večer
5.1. Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
6.1. Příležitost ke svátosti smíření
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – mše svaté

Pá

7.1.

So
Po
Út
St
Čt

8.1.
10.1.
11.1.
12.1.
13.1.

Pá 12.11.

(řeckokatolická bohoslužba)
Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
Večeřadlo Panny Marie
Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina)
Mariánský večer
Seniorklub
Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
Tichá adorace

Kostelíček
saleziánské střed.
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
saleziánské střed.
Kostelíček
DD u kostelíčka
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje

6.30 hod.
18.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
6.30 hod.
16.00 hod.
14.30 hod.
7.00 hod.
9.00 hod.
19.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
7.00 hod.
9.00 hod.
19.00 hod.
10.00 hod.
8.30 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
13.30 hod.
po mši sv.
od 16 hod.
19.00 hod.
od 16 hod.
18.00 hod.
6.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
od 16 hod.
po mši sv.
po ranní mši
16.15 hod.
po mši sv.
14.30 hod.
17.15 hod.
20.00 hod.
po mši sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 7. 1. 2000. Vyjde 16. 1. 2000.
Poznámky:
• Jako každý rok bude přineseno betlémské světlo, ale nevíme zatím kde a kdy bude k disposici.
Sledujte proto ohlášky a vývěsky.
• Informace o miléniových odpustcích jsou v plném rozsahu na 3. straně Katolického týdeníku č. 48
z 28. listopadu 1999 a na 2. straně obálky IKD č.11/99 z listopadu 1999.
• Nevíte, jak prožít přelom tisíciletí s křesťanskou radostí? Čtěte IKD 11/99 str.22
• Oratoř pro pokročilé dne 20.12. bude zakončena mší svatou.
• 21.1. - 23.1.2000 bude kvalifikace na "Hry 2000" ve stolním tenise v saleziánském středisku.
Zájemci se musí přihlásit do 22.12 1999 na tel. 040/633 5177 - P. Kopřiva, Martin Pražan
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