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Milí Pardubičtí – sestry a bratři,
snad všichni jsme v listopadu registrovali 30.
výročí svatořečení Anežky České a následných
změn – tzv. sametové revoluce. Je za co děkovat,
je za co prosit. Nevím, jak to máte vy, ale v mém
životě jsou zlomové okamžiky – „před“ a „po“.
Nejvýznamnějším je právě
17. 11. 1989. Život se mi od té
doby zásadně změnil, protože jsem už před tím začal
uvažovat o vstupu do semináře a listopadovými událostmi vše dostalo rychlejší
spád. Osobní dějiny se mi
docela úzce propojují s národními. Co je vaší osobní
zlomovou událostí? Je některá z nich spojena s dějinami města, národa, světa,
církve…?
Začínáme advent, všichni
víme, na co se připravujeme. Ano, událost narození, zlomový okamžik,
kdy „Slovo se stalo tělem“. Ono „před Kr.“
a „po Kr.“ nám každý den připomíná letopočet. Lze se však připravit na něco, co se už stalo? Jan Chryzostomos nazývá svátek Narození
Krista „otázkou všech svátků“, mluví o „svátku
kořene“. Z tohoto kořene vyrostl Strom stromů, o který se můžeme opřít, z kterého jíme
bio ovoce nejvyšší kvality a z kterého vidíme až

do věčnosti. Advent nám ukazuje cestu ke kořeni tohoto stromu. Je to také můj kořen? Co z něj
má vyrůst?
Jana Chryzostoma – neboli Zlatoústého, cituji
s jistým postranním úmyslem. Řadí se totiž k velikánům prvních staletí, které
nám „oprášil“, více zpřístupnil kardinál Špidlík, jehož
sté výročí narození si připomene 17. prosince. Tento
jezuita, znalec východní
spirituality, nesmírně lidský,
vtipný i hluboký člověk je
dodnes také inspirátorem
mnoha umělců. Jedna z jeho
myšlenek „Co se dá říci slovem, lze stejně dobře sdělit
i obrazem“. Jaké slovo, jaký
obraz vymyslíme pro svou
zlomovou událost, pro svůj
kořen, jak to propojíme s Jeho stromem?
Přeji požehnaný advent. Že bude i uhoněný
a hektický? Nevadí. Jen, aby nebyl jenom to.
Přeji také ticho a trochu kumštu – advent se
může stát i Tvým uměleckým dílem.
P. Václav SDB
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Poutní zájezd do Neratova
Dne 12. října 2019 zaplnili poutníci před kostelem sv. Bartoloměje zájezdový autobus a další
vozidlo pro 6 osob, aby se vydali na farní poutní zájezd do Neratova a Deštného. Pouť vedl
P. Antonín Forbelský a vypomáhal jáhen Jakub
Brabenec. Během cesty jsme se pomodlili Slavný
svatý růženec za zdar naší cesty a za naše blízké.
Před cílem naší pouti vedla silnice podél řeky,
která oddělovala ČR od Polska. Do cíle cesty
jsme dojeli včas, abychom mohli v 10.oo hod.
slavit mši svatou v neratovském kostele, který je
zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Již na parkovišti nás přitahoval pohled na jeho věže a střechu zářící na slunci. Někteří poutníci zde již byli
(farní Charita pořádala zájezd v r. 2004, kdy
kostel ještě neměl střechu a zakládal se Sad smíření), ale většinou zde byli poprvé. Při vstupu

ohromí velký prostor, světlo a harmonie původního zdiva se sklem a dřevem. A vše umocňuje
socha Panny Marie Nanebevzaté, vznášející se
spolu s anděly do nebe, ale zhotovené ze skla
a umístěné před čelní stěnou prostorného presbytáře. Je to úžasné! Mše svaté se spolu s námi
zúčastnili poutníci z Hoštic na Moravě a jejich
pan farář sloužil mši svatou s otcem Antonínem,
který měl také promluvu.
Po mši svaté přišel k ambonu P. Josef S u c h á r,
vedoucí osobnost při obnově života v Neratově
a rekonstrukci kostela a hovořil s osobitým humorem o historii kostela až po současný stav.
Kostel byl postaven v 1.pol. 18.stol. a byl významným poutním místem pro zázračnou sošku
Panny Marie (nedochovala se). Chrám by býval
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přečkal 2. světovou válku nebýt jednoho vojáka modrá obloha a ozonový vzduch. Nejprve jsme
Rudé armády, který 11. května 1945(!) vypálil došli ke kostelu sv. Matouše, který byl postaven
na kostel protitankovou raketu. Kostel zcela vy- v 1. pol. 18. stol., o 10 let později vyhořel, ale byl
hořel. Po odsunu sudetských Němců vše pustlo obnoven. Po odsunu Němců jej čekal stejný osud
až do r. 1990, kdy se 15. srpna konala první pouť jako ostatním církevním stavbám. Uvnitř kostela
a obnovila se tradice. V r. 1992 vzniklo Sdružení jsou holé zdi a prašná podlaha. Další informace
Neratov pro postižené lidi
nám pověděl Jenda, delegát
a tehdejší biskup Karel
z Vesmíru: tehdejší otec
Otčenášek dal souhlas
biskup Karel Otčenášek
Výlet do Neratova
s obnovováním chrámu
měl zájem o obnovu kosza určitých podmínek.
tela, ovšem svépomocí.
Dneska je ten správný den,
V r. 2007 byla instalována
Nejprve byla opravena
co je výlet vypraven.
skleněná střecha a od r.
střecha a upravena podlaTrasa je již hotová,
2013 je pořizován mobiliář
ha, aby bylo možno konat
jedeme do Neratova.
a liturgické prvky, i zvony
bohoslužby. Po dohodě
Všem poutníkům je to jasný,
se rozezněly. Kostel je stále
s památkovým úřadem
že kostelíček mají krásný.
otevřen a konají se tu nábylo rozhodnuto, že se poJe tu střecha skleněná,
boženské a kulturní akce,
nechají holé zdi a na podlamodlitbami tvrzená.
a v samotném Neratově
hu se položí dlažba a kostel
Anděl strážný má tu dozor,
roste počet obyvatel. Byl
tak zůstane jako památka
na střechu teď dává pozor.
zde také zřízen minipivona osudné časy. Poté jsme
Na mši svatou se těšíme,
var, který produkuje pivo
se přesunuli do budovy
s Ježíškem se sejdeme.
značky Prorok.
Vesmíru, kde nás přivítali
Dostaneme požehnání,
kávou, čajem a napečenýna další naše putování.
Poděkovali jsme (i fimi zákusky. Při konzumaVesmír, ten si prohlédneme
nančně) za přednášku, ale
ci nás Jenda informoval,
A doma opět zakotvíme.
i v záplavě slov jsme si uvěže budovu a přináležející
M.Tluková
domili, že za nimi je hodně
dřevěné chaty zakoupilo
náročné a usilovné práce
královéhradecké biskupství
a hora starostí P. J. Suchára
pro rozvoj života mládeže
a jeho nadšených spolupracovníků. Kéž jim a prvním ředitelem byl P. Pavel Rousek, kterého
Panna Maria stále pomáhá a ochraňuje je!
vystřídal současný ředitel P. Tomáš Hoffmann
(oba byli po vysvěcení kaplany v Pardubicích).
Mezitím, co jsme absolvovali výstup na věž a pro- Provoz je zde celoroční a kromě plánovaných akcí
hlídku ostatních prostor chrámu, připravovali sem mohou přijíždět mladí lidé kdykoliv a jsou
manželé Pecnovi s pomocníky v Poutním domě vždy přijati. O všechny potřeby nutné k provozu
pohoštění z donesených potravin. Před jídlem centra, i opravy, se starají sami mladí díky dobré
ve 12.oo hod. jsme se též pomodlili Anděl Páně.
organizaci naplánovaných prací.
Ve 13.oo hod. jsme pokračovali do Deštného, cílem byl Vesmír DCŽM – centrum pro mládež.
Díky šikovnosti pana řidiče jsme nemuseli jít
pěšky z parkoviště 2 km do vrchu. Nahoře byl překrásný výhled na sluncem ozářené Orlické hory,

Po krátké diskusi a modlitbě jsme poděkovali
za přijetí, něco přispěli do kasičky a shromáždili se před budovu na společné foto a k odjezdu
pokračování na další straně
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domů. Krásné počasí a pohodu jsme si přivezli
i do Pardubic.
Děkujeme otci Antonínovi za dobře vybrané
cíle naší pouti a za její vedení, jáhnovi Jakubovi

a manželům Pecnovým s pomocníky za přípravu pohoštění a všem za pěkné společenství.
Bohudíky.
Za poutníky J. Čihulová

Slavnost udílení svátosti nemocných
Udílení svátosti pomazání nemocných se
uskutečnilo dne 9. listopadu 2019 v kostele sv.
Bartoloměje při slavnostní mši svaté a zúčastnilo se jí asi 90 farníků. Mši svatou sloužili Mons.
Josef Kajnek a P. Antonín Forbelský, jáhen Karel
Kylar a pan Václav Metelka. Bílá roucha kněží
z důvodu svátku „Posvěcení Lateránské baziliky“ (bazilika je titulárním kostelem římského
biskupa, tj. papeže Františka), varhanní hudba
a zpěv Jakuba Milského vytvářely slavnostní
atmosféru. Ve své promluvě otec biskup Josef
navázal na 1.čtení a hovořil o Pavlových pozdravech svým spolubratřím, kteří šířili křesťanskou
víru a jejich jména jsou již dva tisíce let zapsána
v Knize života, že i my máme šířit radostnou
zvěst. Dále hovořil o sedmi svátostech církve,

z nichž křest, biřmování a eucharistie uvádějí
do křesťanského života, svátost smíření a pomazání nemocných jsou svátosti uzdravování.
Zdůraznil, že svátost pomazání nemocných
není určena jen pro ty, kdo se ocitli v ohrožení
života nebo v nebezpečí života pro nemoc a stáří, ale třeba i před operací nebo opakovaně při
zhoršení nemoci. A není to tedy tzv. „poslední
pomazání“před smrtí.
Po přímluvách otec biskup Josef a otec Antonín
udělovali svátost pomazání nemocných jednotlivě, a to vkládáním rukou a poté mazáním
posvěceným olejem na čele a na rukou s pronášením určené modlitby.
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Tyto dotyky nám vlastně připomínají Ježíšovy
dotyky, kterými uzdravoval nemocné.
Po skončení mše svaté jsme obdrželi svátostné
požehnání a následné pozvání do farního sálu
na pohoštění.
Děkujeme duchovním za udělení svátosti pomazání nemocných, je to pro nás dar a posila

Svatomartinská slavnost
v Němčicích
11. 11. 2019 se v Němčicích u Kunětické hory konala svatomartinská slavnost. Tato již tradiční slavnost se konala již po páté v místní malé dřevěné
kapli, která je zasvěcena sv. Martinovi. Nejprve
byla sloužena mše svatá otcem Kvasničkou a poté
následovalo společné agapé ve svatomartinském
stylu, při kterém se lidé spolu měli možnost sdílet. Slavnosti se účastnili lidé ze širokého okolí
a z místní obce.
Nikola Joštová

na duchu i na těle do dalších dnů a připomínka, že Bůh je s námi i v těžkých chvílích života.
Bohudíky!
A díky patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zdaru této slavnosti.
J. Čihulová

VÁNOČNÍ KONCERT
Sbor Cantus amici Pardubice
Vás všechny zve na tradiční
vánoční koncert, který se bude
konat
v sobotu 28. prosince 2019
od 17.00 hod.
v kostele sv. Bartoloměje
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Kdo je nuncius?
Slovo nuncius pochází z latinského nuntius, což znamená posel.
V současném pojetí této služby je
papežský nuncius reprezentantem
Svatého stolce, který je akreditován v hostující zemi jako velvyslanec a udržuje zde oficiální styky se
Svatým stolcem. Nuncius je dnes
zpravidla vysílán jen do zemí, které se řídí usnesením Vídeňského
kongresu z roku 1815, podle něhož
se papežský vyslanec stává tradičně a automaticky i doyenem diplomatického sboru, tj. plní funkci
čestného mluvčího a „prvního mezi rovnými“
v rámci společenství velvyslanců. Požívá tedy
stejné pozice jako velvyslanci jiných států, včetně diplomatické imunity.

Od nového zástupce Vatikánu
v Česku se bude také očekávat, že
začne vybírat kandidáty na možného nástupce kardinála Duky v pozici pražského arcibiskupa. Nuncius by měl papeži
poskytnout několik návrhů možných kandidátů, o nichž získá informace v místě působení,
poslední slovo bude mít Vatikán.

Kdo se může stát nunciem?

Kde nuncius sídlí?

Úřad nuncia zastávají římskokatoličtí duchovní, většinou titulární biskupové, tj. ti, kteří nespravují konkrétní diecézi, ale jsou jmenováni
do nějaké již jen formálně existující diecéze,
většinou z prvokřesťanských dob. Pro jejich
misi je jim propůjčena hodnost arcibiskupa.

Sídlem nuncia je nunciatura. V současné době
nunciové působí v cca 186 zemích světa, v dalších zemích je Vatikán zastoupen skrze apoštolské delegáty, kteří na rozdíl od nunciů nemají
diplomatický status.

Co je úkolem nuncia?
Hlavním úkolem nuncia je rozvíjení diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a danou
zemí, do které je vyslán. Kromě toho vykonává
v místní církvi také další funkce dle kanonického práva a informuje Svatý stolec o situaci
v zemi a stavu lokální církve.
Mezi jeho další úkoly patří pomoc a rady místním biskupům a jejich biskupské konferenci,
aniž by tím ale zasahoval a narušoval jejich legitimní autoritu a pravomoc.

Další povinností nuncia je jeho
role při vybírání kandidátů biskupského úřadu. Navrhuje Kongregaci
pro biskupy trojici vhodných
kandidátů, z nichž pak papež vybere nového biskupa. Dále podle
příslušných církevních předpisů
zabezpečuje informativní proces
výběru nových biskupů.

Od roku 1929 sídlí Apoštolská nunciatura v Dietrichsteinském paláci ve Voršilské ulici
č. 140/12 na Novém Městě v Praze 1. Při jedné
ze svých návštěv na pražské nunciatuře nocoval i papež sv. Jan Pavel II. nebo Benedikt XVI.
v roce 2009.
Nunciové v ČR
»» Giovanni Coppa (1990–1993 nunciem
v Československu, 1993–2001 nunciem
v ČR)
»» Erwin Josef Ender (2001–2003 nunciem
v ČR)
»» Diego Causero (2004–2011 nunciem v ČR)
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»» Giuseppe Leanza (2011–2018 nunciem v ČR)
»» Charles Daniel Balvo (od 2018 nunciem
v ČR)
Posledně jmenovaný pochází ze severoamerického Brooklynu. Po studiu kanonického práva
vstoupil do diplomatických služeb Svatého stolce
a působil postupně v diplomatických zastupitelstvech Svatého stolce v Ghaně, Ekvádoru, Chile,
v České republice, Jordánsku a na Litvě. V roce
2005 byl jmenován apoštolským nunciem
na Novém Zélandu, Cookových ostrovech,

ostrově Fidži, Marshallových ostrovech,
Kiribati, ve Federativních státech Mikronésie,
Nauru, Palau, na ostrově Samoa, Tongu
a Vanuatu a apoštolským delegátem Oceánie.
V roce 2013 byl jmenován apoštolským nunciem
v Keni a stálým pozorovatelem Programu OSN
pro životní prostředí (UNEP) a pro lidská sídla (UN-Habitat) a poté apoštolským nunciem
v Súdánu. Do funkce apoštolského nuncia v ČR
byl jmenován papežem Františkem 21. září 2018.
Zdroj: Wikipedie, Christnet, ČTK

Vikariátní setkání mladých v Horním Jelení –
sobota 9. listopadu 2019
Setkání mladých věřících je vždy krásnou chvílí,
kdy se může člověk vytrhnout ze zaběhlé každotýdenní všednosti a prožít hezké společenství,
které mezi sebe zve Krista. Naše podzimní vikariátní setkání se jako již předešlé roky konalo
v nedalekém městečku Horní Jelení. Setkání
probíhalo vedle fary v přilehlé stodole, která je
pro toto setkání ideálním místem. Sešli jsme se
tento rok v menším počtu (asi 25 mladých), což
nebylo v posledku na škodu, neboť jsme mohli
vikariátko prožít více osobněji.
Prvním a nejdůležitějším bodem programu
po příjezdu účastníků byla společná mše svatá,
kterou jsme slavili v místním kostele Nejsvětější
Trojice. Hezkým zpestřením promluvy byla taková malá aktivitka se dřevěnými destičkami,
na které jsme měli nalepit papírek s naším jménem a položit ho na stolek, který symbolizoval
Krista. Tak jsme mohli viditelně znázornit úlohu každého z nás ve stavbě Božího chrámu (viz
foto). Po mši následovala krátká seznamovací
hra ve stodole a po ní proběhla krátká svačina.
Dalším bodem programu byla hledací bojovka,
která vycházela z hlavního motivu celého setkání. Ústředním motivem bylo, jak už napověděla

video-upoutávka na facebooku, vyřešení záhady zločinu, který se odehrál v zubní ordinaci.
Účastníci měli za úkol nejprve zjistit, o jaký zločin se vlastně jednalo a co se stalo. To proběhlo
formou hry, kdy měli 2 herní skupiny za úkoly
nalézt jednotlivé části dokumentu, který popisoval průběh onoho zločinu. Papírky byly
poschovávány na 10 místech téměř po celém
Horním Jelení. Po úspěšném hledání a sestavení
obžaloby měla každá skupina za úkol sestavit
obhajobu, která by před soudem hájila nevinu
svého klienta. Výsledek byl jednoznačný, neboť
se jedna skupina uchýlila k podplácení a dokonce i k vydírání hlavního soudce. Ten se nezalekl
a rozsoudil vše podle pravdy. Nad prokázaným
pachatelem byl vynesen krutý rozsudek….
Po této delší hře následovala bohatá večeře a po chvilce odpočinku jsme se přesunuli
na závěrečnou modlitbu do kostela, kde každý
z účastníků měl u oltáře připravenou obálku se
svým jménem. Obsahem obálky byl dopis, který
posílá Bůh člověku a s láskou čeká na jeho odpověď. Byla to moc hezká chvíle, ticho v srdci
je pro zaslechnutí Božího hlasu velmi důležité.
pokračování na další straně
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Závěr dne proběhl již ve volnější zábavě. Zpívalo
se, tančilo, bubnovalo, povídalo… bylo prostě
veselo.

Těšíme se na další vikariátní setkání v sobotu 7.
prosince u salesiánů na duchovní obnově pro
mládež!

Velké díky všem, kteří se na přípravě a průběhu
setkání podíleli. Neustále vycházet ze sebe pro
druhé je moc důležité.

Jakub Brabenec

Skautská vánoční
besídka
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Farní adventní den
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Adventní setkání
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Oboroh
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Předvánoční florbalový
turnaj
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14. PIKSLA ples
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Práce v Charitě není jenom
zaměstnání
Naléhavě hledáme pečovatelky (pracovnice v sociálních službách), zdravotní sestru do Pardubic
a sociální pracovnici či pracovníka pro Charitní
pečovatelskou službu Moravany. Nabízíme smysluplnou práci v přátelském kolektivu velké tradiční organizace, možnost seberozvoje, vzdělávání a další. Více informací v sekci Volná místa
na pardubice.charita.cz.

ze ZŠ Josefa Ressla. Dobrovolné vstupné podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity
Pardubice.
Jan Lohynský

Jan Lohynský

Nové stránky Oblastní charity
Pardubice
Webové stránky pardubické Charity můžete
v nové grafické podobě najít na staré adrese
pardubice.charita.cz. Samozřejmostí je zde
popis nabízených charitních služeb spolu s potřebnými kontakty, nabídka volných míst, možnost podpory a spolupráce s Oblastní charitou
Pardubice například v sekci Dobrovolnictví,
články a přehled akcí pořádaných Charitou
i odkazy na další důležité stránky včetně hospicpardubice.cz. Pod jménem CharitaPardubice
nás najdete i na sociální sítích, na facebooku,
instagramu a youtube.
Jan Lohynský

Vánoční benefiční koncert
aneb hudební naděje pro Oblastní charitu
Pardubice. V sobotu 7. prosince od 18 hodin srdečně zveme na benefiční koncert
do chrámu Československé církve evangelické
v Hronovické ulici. České i zahraniční adventní a vánoční písně si budete moci poslechnout
v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély
Krátké (ADELA IDE) a Dětského sboru Rosa

Vánoční dárky pro méně šťastné
Charitní pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny se
i letos před Vánoci snaží za pomoci dobrých lidí
splnit konkrétní vánoční přání dětem ze sociálně znevýhodněných prostředí. Chcete-li rozzářit jeden pár dětských očí, můžete kontaktovat
sociální pracovnici Janu Vágnerovou, jvagnerova@charitapardubice.cz, 730 845 059 a domluvit
se na dárečku pro konkrétní dítě, nebo přispět
na sbírkové konto 2800235245/2010, do zprávy
pro příjemce Vánoce 2019, děkujeme.
Jan Lohynský
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Vánoční
benefiční koncert

Tříkrálová sbírka 2020
Hledáme nové koledníky
pro Tříkrálovou sbírku
Pro již dvacátý ročník Tříkrálové sbírky, kterou
Oblastní charita Pardubice organizuje 4. – 12.
ledna 2020 hledáme nové koledníky, organizátory a vedoucí skupinek. Hlavním koledovacím
dnem v Pardubicích a okolí je sobota 4. ledna
2020. Oblastní charita Pardubice pomáhá především rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí. Jako každý rok většina prostředků vybraných při Tříkrálové sbírce zůstává
pro pomoc v regionu. V roce 2020 největší

část výtěžku sbírky pardubická Charita využije
na vybudování paliativní ambulance Domácího
hospice a na rozšíření Sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny.
Rádi bychom Vás požádali o pomoc a zapojení
do Tříkrálové sbírky, při které můžete navštívit
své blízké, sousedy a známé, popřát jim hodně
štěstí do nového roku a přispět tak dobré věci.
Rádi přivítáme celé rodiny i jednotlivce, pro
skupinky bez vlastního doprovodu zajistíme
zodpovědného vedoucího. Tradičně zajistíme
pokračování na další straně
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kostýmy, dárky pro koledníky, občerstvení a zázemí, letos nově v prostorách pardubické fary
v Kostelní ulici. S jakýmikoliv dotazy se s důvěrou obraťte na koordinátora Tříkrálové sbírky
na Pardubicku Miloše Láška, 730 572 959, dobrovolnik@charitapardubice.cz.
Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2020
Oblastní charita Pardubice srdečně zve
na Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, které
proběhne na Pernštýnském náměstí v pondělí
6. ledna 2020 od 9:30 za účasti primátora města
Pardubic Martina Charváta a Romana Línka,
prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje, kteří nad akcí převzali záštitu. Vystoupí zde
Chlapecký sbor BONIFANTES pod vedením Jana
Míška a Adéla Krátká. Koledníkům požehná J. E.
Mons. Josef Kajnek a poděkuje ředitelka Oblastní
charity Pardubice Marie Hubálková. Před slavnostním zahájením projedou centrem města Tři
králové na koních díky farmě Apolenka.
Jan Lohynský

Koncerty v rámci Tříkrálové
sbírky
neděle 5. ledna od 15:30
v kostele sv. Bartoloměje
Tříkrálový koncert chrámového sboru
a hostů pod vedením prof. Jiřího Kuchválka
čtvrtek 9. ledna od 18:00
v kostele sv. Jana Křtitele
Tříkrálový koncert Spolku pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – Suk pod vedením
sbormistra Martina Berana, varhanní doprovod Ondřej Hromádko

Lístky na 7. charitní ples již
v prodeji
Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje
srdečně pozvat na již 7. charitní ples, který
se koná v sobotu 22. února 2020 od 19 hodin
ve Skautském centru Vinice. Záštitu nad plesem
tradičně převzal vicehejtman Pardubického
kraje Roman Línek, k poslechu a tanci bude
hrát opět kapela The Five Band, připravena
je bohatá tombola a veškerý výtěžek plesu
podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní
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charity Pardubice. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru Pardubice na náměstí Republiky počínajíc 1. adventním týdnem nejen jako originální vánoční
dárek.
Jan Lohynský

Beseda o výchově
dětí
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Mikuláš

Jak se změnily hodnoty života

Milí rodiče!
Čas tak rychle utíká a Mikuláš se opět chystá
přijet do Pardubic (máme radost, že na nás nezapomíná). Andělé mu chtějí naplánovat cestu,
tak prosíme, aby jste dali vědět, do kterých rodin má osobně přijet.
S pozdravem

Hodnotový svět po celé generace znal tzv.
sedmero hlavních hříchů:

nebeský posel Tereza Mašková, tel.: 733 380 524

Adopce srdce – Mariam Fataki
V rámci pořádání Farního adventního dne budete moci finančně přispět na dívku Mariam
FATAKI, kterou se naše farnost rozhodla již před
několika lety podporovat ve studiu. Mariam je
15 let, probíhá s ní pravidelná korespondence.
Má dobré výsledky ve škole.
Na Farním adventním dni bude vystavena nástěnka, kde budete moci vidět originál dopisy
od Mariam s příloženým překladem a také aktuální fotografii této dívky.
Mariam dokončila šestiletou základní docházku
a nastoupila na střední školu, která trvá také 6
let. V této době studuje druhý ročník. Studium
na střední škole je poměrně finančně nákladné,
proto hnutí Maitri spolu s palotýnskými misionářkami vytvořilo vedle Adopce srdce ještě program na podporu sirotků studujících na střední
škole s názvem „Vzdělání pro sirotky“. Jeho
principy jsou stejné jako u Adopce srdce, pouze
finanční podpora je vyšší 5.500 Kč ročně – a je
vázána na úspěšné studium na střední škole.
Děkujeme všem, kdo na Mariam přispíváte.
Přispět lze přímo na Farním adventním dni či
v úředních hodinách v kanceláři farnosti.
Pavla Bednářová

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

pýchu
lakomství
závist
hněv
smilstvo
nestřídmost
lenost

Postupem času se jejich obsah proměnil
do dnešní podoby:
»» z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
»» z lakomství zákon ekonomiky;
»» nestřídmost se povýšila na vyšší životní
úroveň;
»» závist v boj o spravedlnost;
»» hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
»» smilstvo v prevenci proti neurózám;
»» lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností
a úkolů na pozdější dobu.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li
k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro
archaické pojmy jako:
»» hulvátství, které se změnilo ve svobodu
projevu,
»» okrádání definované jako svobodný trh,
»» zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
»» neúctu k tradici proměněnou ve vítězství
zdravého rozumu a
»» likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
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Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed
Evropy. K tomu dodám, že:
»» svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
»» tolerance se proměnila v ustupování zlu

»» a korektnost v povinný názorový koridor.
Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav
Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c

Svatá Anežka – dar pro svatého otce Františka
Drazí bratři a sestry v Kristu! Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám
všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak finančním darem pro chudé a potřebné, tak
i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás byli na národní
pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků,
našim kněžím a biskupům, my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi. Vaše otisky prstů jsou
na soše „Koruna svaté Anežky České“, a další tisíce otisků jsou uloženy v ní. Vaše děti a další
pokolení budou vědět, že váš otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně
hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.
František Ševečka

Pravidelné akce
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Setkání u kávy
Modlitba Večerních chval
Adorace (po večerní mši svaté)
Mše svatá v kapli v nemocnici
Ministrantská schůzka

fara – po mši v 09:00 hod.
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana Křtitele
Vstupní budova – 1. patro
fara

po večerní mši sv.
18:30–19:15
14:30
16:00–17:45

Kalendář akcí na měsíc: listopad–prosinec
Ne

24.11.

Po

25.11.

Čt

28.11.

Pá

29.11.

So

30.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Pondělní večery: ThDr. Jiří Doležal
Mše sv. v Domově seniorů
Setkání Pastorační rady farnosti
Začíná Adventovka pro mládež od 13 let
Farní adventní den
Žehnání adventních věnců

kostel sv. Jana Křtitele
DD u kostelíčka
farní sál
Mikulovice
Salesiánský klub
kostel sv. Jana Křtitele

18:00
15:00
19:00
18:00
14:00–17:00
18:00
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Ne

Čt
Pá

1. neděle adventní - žehnání adventních věnců
Sbírka na Bohoslovce - 2. část
01.12. Prodej adventních věnců - Charita
Návštěva nuncia Charlese D. Balva
kostel sv. Bartoloměje
Koncert scholy u sv. Václava
Salesiánský klub
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
05.12.
Mše sv. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
06.12. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
1. Rorátní mše svatá
klášterní kostel
Večeřadlo Panny Marie

So

Ne
Po
St
Čt
Pá
So
Ne
Po
Čt
Pá
So
Ne

07.12. Adventní duchovní obnova pro dospělé
Vikariátko - Setkej se s Ježíšem
(mládež)
2. neděle adventní
08.12. Světový den zesnulých dětí
Koncert skupiny OBOROH
Slavnost Panny Marie, počaté bez
09.12.
poskvrny prvot. hříchu
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
11.12.
Seniorklub
12.12. Mše sv. v Domově seniorů
13.12. Skautská vánoční besídka
2. Rorátní mše svatá (snídaně na faře)
14.12.
Svátost smíření pro rodiče a děti
15.12. 3. neděle adventní - radostná
16.12. Přijímání intencí na leden 2020
Zpovědní den
19.12.
Mše sv. v Domově seniorů
20.12. Zpovědní den
3. Rorátní mše svatá (snídaně na faře)
21.12.
Florbalový turnaj
4. neděle adventní
22.12.
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

klášterní kostel

9:00
17:00
08:00–16:00
15:30
17:00–18:00
07:00
po ranní mši
sv.

Salesiánský klub

14:00

Salesiánský klub

17:00–21:00

kostel sv. Václava

16:00

klášterní kostel

18:00

farní sál
DD u kostelíčka
Salesiánský klub
klášterní kostel
kostel sv. Bartoloměje

14:30
15:00
18:00
07:00
17:00–18:30

farní kancelář
kostel sv. Bartoloměje
Dubina, Blahoutova ul.
kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel
Salesiánský klub

od 08:00
08:00–16:00
15:30
16:00–20:00
07:00
14:00

