
               
 

FARNOSTÍ: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice 

_______________________________________________________________________________________________________  
 

Úvodní slovo 

Milovaní, 
 

rád bych se těmito řádky rozloučil s vámi, se kterými jsem se po šest roků 
potkával při různých příležitostech. Vložil bych to do jednoho slůvka  
– vděčnost.  
 

Mám za co děkovat Bohu i vám, kteří jste mi projevili svou důvěru, skrze 
kterou jsme mohli spolu nést radosti, starosti i mnohá trápení našich životů. 
Myslím, že pro každého z nás je potřebné a důležité se na chvíli zastavit. 
V běžném životě jsou k tomu určené studánky nabízející občerstvení, 
v duchovním životě chvíle prožité, jako s biblickou Marií u Ježíšových nohou. 
Mít čas se zadívat do svého života. Děláme to ve chvíli, kdy se třeba 
připravujeme na svátost smíření, abychom si uvědomili, kam až jsme se 
zatoulali a mohli s Boží pomocí najít cestu. Stejně tak jsou moc důležitá 
zastavení, skrze která si uvědomujeme dobra, kterých se nám dostává, která 
poznamenala náš život. A my jsme je mohli zakusit.  
 

Obojí zkušenost je důležitá, protože tím se v nás 
probouzí a roste vděčnost. Jednou ji způsobí 
odpuštění, podruhé úžas nad přijatými dobry.  
Vděčnost, slovíčko, které v sobě skrývá velké věci. 
Bylo by to na dlouho, vyjmenovat všechno a na nic 
nezapomenout. Třeba nám k tomu pomůže 
nadcházející adventní doba.  
 

K vyjádření vděčnosti vůči vám bych použil části 
básně P. Josefa Veselého, se kterým jsem se setkal 
na svém prvním působišti po svěcení.  

 

Pokračování na další straně 
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Úvodní slovo – pokračování 
V ní říká:  

 
I kdyby nešlo o nic víc než o tajemnou chvíli 
kdy jsme se setkali a stiskli si ruce 
a úsměvem se pohladili, 
již to je velký dar, za který moc děkuji 
 
I kdyby nešlo o nic víc než o vzájemnou jistotu 
že o sobě víme a denně i na dálku 
prožíváme tiché společenství důvěry a lásky 
již to je velký dar, za který moc děkuji 
 
I kdyby nešlo o nic víc než o to 
že kříže své společně si nadzvedáme 
a bolesti své skryté proměňujeme na energii výkupnou 
již to je velký dar, za který moc děkuji 
 

Přeji vám, abyste prožili adventní dobu s pokojem  
v srdci a s vděčností se tak připravovali na svátky  
Ježíšova narození. Díky za vše, Bůh vám žehnej  
a Panna Maria ochraňuj. 
 

• o. Vojtěch 

 
Ze života farnosti 

Poděkování za 30 let biskupské služby 
________________________________________________________________________________________________________  
 

Přes dvacet let v naší farnosti aktivně působí otec biskup Josef Kajnek.  
Letos si budeme moci, spolu s ním, připomenout výročí biskupského svěcení. 
Jmenován biskupem byl papežem sv. Janem Pavlem II. dne 4. listopadu 1992  
a biskupské svěcení přijal dne 12. prosince v královéhradecké katedrále z rukou 
otce arcibiskupa Otčenáška. Spolusvětiteli byli kardinál Miloslav Vlk a arci-
biskup Giovanni Coppa, tehdejší apoštolský nuncius. Za biskupské heslo si 
vybral větu: In humilitate servire – V pokoře sloužit.  
 

Otec biskup v Pardubicích působí od roku 2001 a možná už ani moc 
nedoceňujeme skutečnost, že máme mezi sebou nástupce apoštolů.  
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Výročí svěcení je tak pro nás všechny příležitostí si znovu uvědomit nejenom 
vděčnost za jeho osobní laskavou a pokornou přítomnost a službu, ale také 
teologickou skutečnost, že jakýkoliv dar, který Pán v církvi prokazuje každému 
z nás, je darem ke službě druhým a celé církvi. Proto se nejedná o pouhou 
oslavu výročí, ale jako věřící katolíci chceme Bohu děkovat za všechny dary, 
které skrze službu otce biskupa Ježíš Kristus udělil své církvi a především nám 
všem v Pardubicích.  
 

„Jak se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?  
Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.“ (Žalm 116, 12–13) 
Děkovat budeme tedy především při slavení mše sv. v neděli 11. prosince 
v 9.00 v kostele sv. Bartoloměje. Ten den nebude ranní mše sv. v 7.00 hodin.  
Zváni jsou opravdu všichni z farnosti, včetně rodin a dětí. Kostel není možná 
velký, ale dobří lidé se vždycky vejdou…  

Po mši sv. se přesuneme do budovy „bývalého kláštera"– nově 
rekonstruované školy SVÍTÁNÍ vedle klášterního kostela. Bude zde připraveno 
drobné občerstvení a budeme moci shlédnout i prezentaci fotografií 
z biskupského svěcení. Příležitost bude samozřejmě i k pozvednutí číše… 
Místo k neformálnímu setkání bylo vybráno přímo panem biskupem.  
Rád by nám umožnil shlédnout krásně opravené působivé prostory, které 
zřetelně připomínají existenci bývalého minoritského kláštera.  

Přijměme pozvání, a společně se radujme z Boží štědrosti, která se 
projevuje i skrze službu svých služebníků. 
 

• P. Jan Uhlíř 

 
Výjimečné výročí, výjimečný prostor. Otec biskup vybral pro tuto příležitost 

skutečně velmi pěkné místo, kam se máme jedinečnou možnost podívat. Do 
prostor, které byly v dávné minulosti promodlené obyvateli kláštera. 

Budeme mít také možnost s otcem biskupem pozvednout číšku vína a připít 
mu na zdraví, osobně se s ním setkat a poblahopřát. 

Také bude příležitost si dát něco dobrého. Chtěli bychom proto poprosit 
ochotné ženy (možná i muže :-)) o přispění drobným občerstvením na společný 
stůl: uvítáme koláče ke kávě a čaji, jednohubky, drobné slané pečivo. 
 

Vše můžete nosit na faru v neděli 11. 12. v čase 8:00 - 8:50, případně potom  
po mši svaté přímo do školy Svítání. Předem moc děkujeme. 
 

• Pavla Pecnová 
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Ze života farnosti 

Vzpomínky – poděkování – vděčnost Bohu i lidem  
________________________________________________________________________________________________________  
 

Rád s vděčností vzpomínám na čas, kdy jsem se poprvé setkal s nynějším 
biskupem Josefem.  
 

- Bylo to v Hradci Králové na ulici vedle katedrály, byl jsem tehdy ještě 
bohoslovcem. Když jsem jej spatřil, hlavou mi proběhlo: „To je ten kněz 
Kajnek, který hodně pracuje s mládeží a nyní je bez státního souhlasu… 
 

- Druhé setkání bylo během mé bohoslovecké praxe ve farnosti Mlázovice, 
kde při ranní mši sv. v klášteře u řeholnic zastupoval místního kněze. 
 

- Dalším výrazným setkáním bylo setkání v létě 1990 v Nové Pace, kde mi 
coby generální vikář oznámil, že po „novokněžském“ roce v Náchodě 
odcházím do Trutnova 2 – Horní Staré Město. 
 

- Následně jsme se setkávali během kněžských dnů i různých církevních 
událostí. V roce 2004 jsem se setkal s biskupem Josefem v jídelně semináře 
v Praze, kde jsem byl pátým rokem vicerektorem a oznámil mu, že jsem 
byl vyzván, abych šel do Litoměřic s novým biskupem Pavlem Posádem. 
Jako dnes slyším jeho reakci: „Ale my s tebou počítáme do Pardubic…“  
 

- Po šestnácti měsících prožitých ve službě v Litoměřicích jsem v srpnu 
2005 přišel do Pardubic a prožil zde krásných 17 let. Velký díl na tom měl  
i biskup Josef, se kterým jsme spolu s kaplany prožívali pěkné bratrské 
společenství pod jednou střechou.  
 

Děkuji Pánu i jemu za společné dělení se o radosti i bolesti ve službě druhým. 
Vnímal jsem a vnímám jej jako otce a bratra ve službě Pánu, jistě každý v jiné 
„pozici“, přesto ve stejném směru i cíli.  

 

Děkuji za všechny společné chvíle na faře, zvláště však i ty během návštěv v 
nemocnici, kde se léčil s covidem. 

 

Jsem rád, že i když už nejsme spolu pod jednou střechou, i nadále zůstáváme 
v kontaktu, protože obě fary nejsou od sebe tak daleko. 

 

Děkuji Pánu Bohu i Duchu svatému, že jsme se mohli během našeho života 
ve službě Pánu potkávat a těším se na všechna budoucí setkání. 

 

• P. Antonín Forbelský 
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Ze života farnosti 

Poděkování otci biskupovi od farníků 
________________________________________________________________________________________________________  
 

Vážený a milý otče biskupe, 
12. prosince letošního roku oslavíte 30 let od biskupského svěcení. 
Podle toho, co jste před několika lety napsal, seběhla se tato událost poměrně 
rychle. Svěcení bylo oceněním za Vaši práci nejen v úřadu generálního vikáře, 
ale i za poctivou službu, kterou jste vykonával. A vidíte, už je to 
neuvěřitelných 30 let! Kromě práce pomocného biskupa a biskupa světitele 
v královéhradecké diecézi sloužíte už 21 let v Pardubicích. 

Takové výročí se nedá přehlédnout ani „uzavřít do šuplíčku“. Dovolte mi 
proto, abych Vám za pardubické farníky napsala několik slov. 

Svou každodenní službou, svým jednáním, poctivostí, opravdovostí, laska-
vostí a milosrdenstvím připomínáte lidem, jaký by člověk v životě měl být. 
Heslo Vašeho biskupského erbu zní: „In humilitate servire“, což znamená: 
„V pokoře sloužit“. A Vy ho denně naplňujete. Být pokorný znamená přijít  
na pomoc tomu, kdo má potíže, a přitom ho nesoudit a nekritizovat. Protože 
skutečná pokora spočívá ve slušnosti a vyrovnanosti. K pokoře patří dobrota a 
laskavost, květy křesťanské lásky. A když člověk toto má, dokáže ve svém okolí 
dělat zázraky. A Vy je děláte. To cítí všichni okolo Vás, které jste křtil, biřmo-
val, pomáhal jim, učil je, navštěvoval při nemocech, vyprovázel jejich drahé… 
Ti všichni se teď, z upřímného srdce, připojují k přání a modlí se za Vás. 
 

Vážený otče biskupe, 
přejeme Vám, abyste ve světle pokory nacházel odvahu přijmout sám sebe se 
svou pozemskostí a se svým člověčenstvím. Potom z Vás bude moci naděje, 
důvěra, láska a víra přecházet na všechny, s nimiž se setkáváte. 
Skrze pokoru kolem Vás bude moci vzniknout prostor, v němž najdou lidé 
odvahu k sestupu do vlastní skutečnosti a tím výstupu k pravému životu. 
Děkujeme Bohu, že si vybral Vás, že Vám dal velké dary ctností, srdce na 
pravém místě a duši plnou víry v Něj. 

Po jedné mši svaté o Vás prohlásil jeden věřící: „To je pravý pastýř.“, a my se 
k tomuto výroku připojujeme. Děkujeme Vám a přejeme Vám krásnou oslavu 
a vzpomínky na třicetiletou biskupskou službu Pánu. 
Bůh Vás opatruj a provázej na Vaší cestě! 
 

• Za farníky M.K. 
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Ze života farnosti 

Poděkování otci Vojtěchu Glogarovi 
________________________________________________________________________________________________________  
 

Jako farář farnosti bych rád poděkoval otci Vojtěchovi za jeho kněžskou 
službu v Pardubicích. I když jsem tu krátce, rychle jsem pochopil, že svoji 
tichou, laskavou a moudrou službou si získal srdce mnohých z vás.  

Slavil mši sv., zpovídal vás, usmíval se a povzbuzoval, doprovázel vaše děti 
na cestě za Pánem, nenápadně konal, když druzí mluvili... Za vše, co pro Boží 
království v našem městě vykonal, mu patří upřímné Pán Bůh zaplať. 
 S vděčností na něho pamatujme v modlitbě a vyprošujme mu stálou radost  
z Boha, pevné zdraví pro další službu a příjemné řeholní i farní společenství  
v Teplicích.  
 

• P. Jan Uhlíř  
 
________________________________________________________________________________________________________  

Ze života farnosti 

Díky, Vojto!  
________________________________________________________________________________________________________  
 

Když od nás náš kmotr (P. Jaroslav Trávníček) v roce 2016 slyšel, že k nám  
do Pardubic přijde sloužit jeho tehdejší spolubratr P. Vojtěch Glogar, pravil: 
"Vojta, jo? Tak to máte hodně dobrý. Až přijde, nenastane žádný velký třesk, 
ale zjistíte třeba po pár týdnech, že fungují věci, o kterých jste ani nevěděli, že 
dřív nefungovaly, třeba, že přestala blikat žárovka, která vás rušila už dlouho, 
ale nevšimli jste si toho, dokud nebyla vyměněná... A taky umí shánět peníze. 
Když je potřeba větší částka, třeba na kostel, Vojta ji sežene, nikdo neví jak." 
Takto Vojtovu službu v Pardubicích v letech 2016 až 2022 vystihl dokonale. 
Jenom naší rodině stihl kromě každodenní kněžské služby a duchovního  
(i kuchařského!) doprovázení Chaloupek (tolik jsem se styděla, že nemám sílu 
jet vařit sama) za ta léta připravit nejstarší Aničku k 1. svatému přijímání, 
pokřtít nejmladší Markétu Marii i započít přípravu na 1. svaté přijímání  
u prostřední Emy, díky čemuž budou mít naše děti Vojtu už navždy zapsaného 
v srdci. Už jsme se za ta léta naučili, že se nesmíme ke svým kněžím vázat moc, 
protože nám je vždycky „v nejlepším“ vezmou a pošlou dál, a i když racionálně 
chápeme, že je i Vojty třeba jinde, myslím, že nebudeme jediní, komu bude 
chybět jeho klidná síla.  
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Stejně jako celoročně pečlivě nachystané tematické aranžmá u obětního stolu, 
obálky s adventními i postními básněmi P. Josefa Veselého, příběhy Bruna 
Ferrera i "Pozdraveno budiž světlo" při vigilii na Bílou sobotu. Dětem zase jeho 
svatá trpělivost a krabice plná gumových bonbónů.  

Milý Vojto, za celou naši rodinu i jménem farníků nejen kolem kostela sv. 
Václava Ti za všechno ze srdce děkujeme a vyprošujeme Ti nejen na teplických 
cestách mnoho zdraví a Pánova požehnání, stejně jako ochranu Panny Marie. 
        /Kánských/ 
 

KDYŽ SE ŘEKNE VOJTA, vybaví se nám … 
 

- spolubratr, který je v kostele i komunitní kapli vždy první, věrně slouží jako 
   výborný kuchař v komunitě i na chaloupkách, pečlivě a věrně plní své   
   závazky (práce, modlitba) /spolubratři/ 
- přátelský, trpělivý, laskavý, velkorysý /Pražanovi/ 
- pokoj a láska /Lazarákovi/ 
- zpovědnice /děkuje Lenka/ a ponožky v sandálech za každého počasí,  
   ty k němu neodmyslitelně patří :-) 
- otec pro všechny, vlídnost, kázání pro život /Jitka/ 
- svátost smíření, kdykoli jsem si zamanula (děkuju!) 
- červená košile a černý humor :-) 
- přesný začátek mší sv., takže spěcháme! :-) 
 

Nebáli se rozepsat … 
 

„Když jsme organizovali festival SHM, vždycky jsme si dělali starosti, aby vyšlo 
počasí. Jednou jsme to řekli Vojtovi a on nám odpověděl: „Však se za to 
modlíte, tak z čeho máte strach?“ Od té doby nám na akcích nepršelo.  
Vždy nás při nádechu starostí velmi rychle vrátil nohama na zem. Děti zase 
říkají, že je s ním sranda a je hodný. Bětka: „Je dobrej, jak byl kreativní  
při přípravě 1. sv. přijímání a moc hezky nás připravil.“  
Jsme moc rádi, že ho známe.“ /Pražanovi/ 
 

„Když se řekne Vojtovo jméno, Lukáškovi se vybaví kostel, Aničce nábožko, 
Maruška říká: můj Vojta. Lukáše napadne láska, mě pak náruč. 
Děkujeme!“/Bajerovi/ 
 

„Při vzpomínce na Vojtu se mi vybaví citát, který jsem před pár lety četla: 
„Naše planeta nepotřebuje víc úspěšných lidí. Zoufale potřebuje ty, kteří tvoří mír, 
léčí, obnovují, vyprávějí příběhy a milují vše živé.“ Máme ho v srdci.“ /Dospělovi/  
 

• zpracovala K. Kánská  
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Ze života farnosti 

Farní pouť do Litomyšle 
________________________________________________________________________________________________________  

 
     V sobotu 8. října 2022 se za pěkného počasí uskutečnila pouť autobusem  
do Litomyšle a do Vraclavi. O program se podělili arciděkan P. Jan Uhlíř  
a P. Piotr Antkiewicz.  

První zastávkou byla návštěva litomyšlského hřbitova, kde je v tzv. děkanské 
hrobce pochován P. František Beneš, salesián, který byl před r. 1980 kaplanem  
v Pardubicích. Poté byl farářem na několika místech, všude opravoval kostely  
a po r. 1989 se vrátil do komunity salesiánů v Litomyšli. Jeho pracovitost, 
nasazení a charisma se nejvíc projevily při restaurování kostela Povýšení  
sv. Kříže. Na hrob jsme položili květiny, zapálili svíčky a společně se pomodlili. 
Díky Bohu za jeho požehnaný život! 

Poté jsme pěšky došli na faru (proboštství), kde se nachází kaple sv. Markéty  
a po krátké přestávce přešli do kostela Povýšení sv. Kříže, který nás překvapil 
svou délkou a vysokou klenbou. Mši svatou sloužili otec Piotr a promluvu na 
text evangelia měl otec Jan. 

Po mši svaté jsme vyslechli zevrubný výklad o historii kostela od 
přednášejícího, kterého zajistil otec Piotr, jehož prvním působištěm po 
vysvěcení na kněze byla právě Litomyšl. Na úvod vyzdvihl obětavou činnost  
P. Fr. Beneše při restauračních pracích kostela. Ten byl založen ve 14. stol., kdy 
zde bylo biskupství a kdy byl povolán řád augustiniánů a začal se stavět klášter 
i kostel v gotickém slohu jako trojlodní s presbytářem stejně dlouhým jako celý 
kostel. Za husitských válek bylo zrušeno biskupství, odešli řeholníci a kostel 
byl pobořen. Zcela vypálen byl též kostel P. Marie, ze kterého byly zachráněny 
ostatky sv. Viktorina a přeneseny do kostela Povýšení sv. Kříže. Kostel byl sice 
obnoven, ale docházelo k častým požárům a opravy se prováděly ve slohu dané 
doby, takže gotická se zachovala jen boční kaple sv. Josefa (žebroví a fresky).  
Je zde umístěn odlitek sochy sv. Jana Pavla II., jehož originál najdeme v Novém 
Adalbertinu v Hradci Králové. V obou lodích se nachází boční oltáře svatých. 
Na pravé straně lodi jsou empory (pavlač), zatímco levá strana je značně 
snížená a za oltářem s ostatky sv. Viktorina se nachází křestní kaple se zvláštní 
kamennou nádobou a výlevkou v podlaze, kam se vylévala křestní voda. 
Varhany, které byly pořízeny při poslední rekonstrukci, jsou největšími v naší 
diecézi a splňují podmínky pro koncertní nástroj. Mají unikátní a nezvykle 
působící španělské trumpety, které trčí dopředu z varhan.  
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To vše umožňuje konání koncertů vážné hudby. Obrazy celé Křížové cesty 

pocházející z 18. stol. byly též obnoveny do původní podoby a úžasně doplňují 
interiér kostela. Poslední rekonstrukce započala v r. 1990 jak obnovou 
exteriéru, tak interiéru a byla též zrestaurována sakristie včetně unikátních 
skříní a obrazů a je dosud největší sakristií z kostelů v naší diecézi. 

Zcela nedávno byl posvěcen nový kamenný oltářní stůl ve tvaru, který 
symbolizuje Nejsvětější Trojici. Do jeho středu byla uložena malá částečka 
relikvie sv. Viktorina. Tím jako by se dovršila celková obnova chrámu. Výklad  
o historii kostela byl velmi podrobný a moc jsme za něj děkovali. Někteří 
neodolali a vystoupali na věž kostela, která ale nemá ochoz, jen okénka  
s výhledem na město. Je v ní sice zavěšen zvon, ale kvůli statice věže se s ním 
nemůže zvonit. Pokud je slyšet zvonění, jde o nahrávku. Všichni jsme se pak 
shromáždili na schodech u zadního průčelí kostela ke společnému fotu. 
 

Následoval „párkový oběd“, o který se postarali manželé Pecnovi s pomocníky 
a pak byl volný čas na prohlídku klášterních zahrad, piaristického kostela  
a zámku. Někteří ho využili k prohlídce krásného litomyšlského náměstí  
s podloubím a k občerstvení. Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže je barokní 
chrám z 18. stol., byl dlouho uzavřen, později opravován a otevřen v r. 2014. 
Nahoře se nachází lávka spojující obě věže s vyhlídkou a před presbytářem je 
krypta, na jejímž povrchu i uvnitř je uplatněno masivní sklo. Měli jsme štěstí, 
že kryptu otevřeli a mohlo se vstoupit dovnitř. Kostel je zřejmě hojně využíván 
pro konání svateb apod. i pro blízkost zahrad a unikátního zámku. 
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V blízkosti kostela najdeme bývalou piaristickou kolej, kde má sídlo fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice. 

Vrátili jsme se na faru, kde jsme se pozdravili s naším bývalým kaplanem  
P. Tomášem Fialou, který zde nyní působí. Poté jsme přešli na stanoviště 
autobusu, který nás dovezl do Vraclavi. Navštívili jsme tam raně gotický kostel 
zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté z 2. pol. 13. stol., který však byl opravován 
v 17. stol. a naposledy po r. 2000 a dnes je to krásná barokní stavba, jejíž 
zvonice tvoří vstupní bránu do chrámu. Pomodlili jsme se zde radostný 
růženec, zazpívali mariánskou píseň a děkovali za pěkně prožitý den s prosbou 
o další ochranu. Samotná obec Vraclav je jedna z nejstarších historicky 
doložených vesnic. 

Na parkovišti u autobusu jsme naše putování zakončili občerstvením, kávou  
a napečenými dobrotami. Do Pardubic jsme dojeli obohaceni o nové poznatky  
a dojmy, za což děkujeme všem, kteří se o ně zasloužili. 
Bohu díky! 
 

• J. Čihulová                
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ze života farnosti 

Udílení svátosti pomazání nemocných 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Udílení svátosti pomazání nemocných se uskutečnilo v sobotu 15. října 2022 
v krásně květinami vyzdobeném kostele sv. Bartoloměje při koncelebrované 
mši svaté, kterou sloužili otec biskup Mons. Josef Kajnek, arciděkan P. Jan Uhlíř 
a P. Tomáš Kvasnička. V presbytáři byli dále přítomni trvalí jáhni Karel Kylar  
a Vojtěch Gottwald a pan Václav Metelka. 

Promluvy se ujal otec Jan a zdůraznil, že zvláště tato slavnost je oslavou 
Boha, dárce všeho stvořeného kolem nás, který seslal svého Syna Ježíše Krista 
k naší spáse a vykoupení. Kristus měl vždy soucit s nemocnými. Tak, jak  
k němu přinášeli nemocné, aby je uzdravoval, tak i zde nemocní přicházejí 
prosit o posilu, aby dokázali přijmout nemoc a utrpení a připodobnili se tak 
Kristovu utrpení na kříži a došli spásy. 

Po modlitbě vyznání víry (creda) jsme vytvořili zástupy a kněží nám 
svěcenými oleji pomazali nejprve čelo a pak i dlaně s pronášením liturgické 
modlitby, kterou nám vyprošovali zvláštní milost.  
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Mše svatá pak pokračovala při varhanní hudbě a zpěvu až do udělení 
svátostného požehnání. Závěrečnou písní byla na přání otce biskupa Josefa 
modlitba svaté Terezie z Avily, kterou zhudebnil skladatel Petr Eben: „Nedejme 
se k spánku svésti...“. 

Po skončení slavnosti pozval otec Jan všechny přítomné do farního sálu  
na pohoštění a ti co přišli, prožili závěr slavnosti v přátelské atmosféře 
vzájemného sdílení a povídání s kněžími a jáhny. 

Děkujeme všem, zejména kněžím, za krásnou slavnost. Bohu díky! 
 

• J. Čihulová                
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Ze života farnosti 

Misie v Pardubicích v roce 2022 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se i letos zapojili do přípravy Misijní 
neděle v Pardubicích a přispěli tak na pomoc chudým. V předvečer misijní 
neděle v sobotu 22. 10. se po večerní mši sv. konal v kostele sv. Jana Misijní 
modlitební most s modlitbou růžence, jehož desátky byly zaměřeny  
na jednotlivé světadíly, a který byl vyplněn kytarovým doprovodem Zdeňka 
Nejezchleba. Závěrečné požehnání udělil P. Tomáš Kvasnička.  

Do celkového průběhu nedělní mše svaté (23.10.) v kostele sv. Bartoloměje, 
která byla opět přenášena prostřednictvím ČRo Vltava, přispěla svým 
hudebním doprovodem schola pod vedením regenschoriho Jiřího Kuchválka, 
dále lektoři a také farníci v obětním průvodu, kdy byly k oltáři přinášeny za 
jednotlivé světadíly různé symboly a dary. Mši svatou celebroval P. Jan Uhlíř, 
jenž svými slovy dokázal povzbudit nejen nás, ale jistě i rozhlasové 
posluchače. 
 

    
 

Misijní jarmark, na který darovali někteří farníci různé výrobky, přinesl také 
své ovoce. Příkladem takových darovaných výrobků byly pletené košíčky, 
adventní svícen, obrázky na dřevě a také ‚kočky v pytli‘, na jejichž výrobě se 
podíleli pacienti z LDN Rybitví a skautky. Díky štědrosti farníků se vybralo 
na Misijní dílo dětí celkem cca 10 363 Kč.  
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Misijní jarmark probíhal v kostele sv. Bartoloměje a před klášterním 
kostelem, kde vypomohli i členové rodiny Plačkových.  

Díky Anežce Zbrojové, která se zapojila i do celkové organizace misijního 
víkendu, se obětní průvod uskutečnil také v klášterním kostele s dětmi 
z klášterního kostela.  

Všem lidem, kteří jakkoliv přispěli na misijní díla, patří veliký dík.  
Každý, i ten nejmenší skutek lásky, má velikou cenu. 
 

• Zuzana Petrášová 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ze života farnosti 

Příprava na přijetí svátostí 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

V neděli 30. listopadu byli při mši sv. v kostele sv. Bartoloměje přijati do 
katechumenátu tři lidé: Michaela Jordánová, Tadeáš Kouřil a Michal Ševčík.  
Na křest se začali připravovat před rokem s otcem Antonínem a paní Marií 
Zimmermannovou. Vnímejme jejich přítomnost mezi námi a doprovázejme je 
modlitbou či případnou pomocí. 

Přípravu na přijetí svátosti křtu v říjnu 2022 začalo šest zájemců, kteří se 
schází v úterý jednou za 14 dní na faře. K přípravě na biřmování se přihlásilo 
12 mladých lidí a schází se ve středu večer, též každé dva týdny.  

Radujme se, že Bůh působí v lidských srdcích a vyprošujme všem, aby jim 
„Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec sláv, udělil dar moudře věci chápat  
a jejich smysl odhalovat, takže budou moci mít o něm správné poznání“. 
(Ef 1,17). 
 

• P. Jan Uhlíř 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ze života farnosti 

Pozdrav a díky z Hradce Králové od otce Antonína 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Zdravím vás z mé nové farnosti a přeji vám všem požehnaný čas a nadějný 
vstup do doby adventní. Ještě jednou vám chci všem poděkovat za všechny 
dary: jak duchovní, tak i ty finanční :-). 
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Do nového bytu jsem si díky 
vašemu finančnímu daru pořídil 
nový nábytek, část prostředků 
ještě plánuji využít na nákup 
nového fotoaparátu. 
 
Pamatuji v modlitbě a žehnám!  
 

• P. Antonín Forbelský   

 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Farní mládež 

Hradubické derby 
________________________________________________________________________________________________________ 

Dne 15. října se uskutečnilo Hradubické derby.  
V 15:00 jsme se sešli se zástupci hradeckého vikariátu na nádraží.  

Cestou k Salesiánům jsme si zahráli seznamovací hru Rande naslepo.  
Když jsme dorazili, přišlo na řadu pár zábavných her, např. Popcorn a Pif paf. 
Pak jsme se přesunuli do tělocvičny, kde začala sportovní část derby.  
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V několika kolech vybíjené Pardubice vyhrály na plné čáře. Následovala 
vědomostní hra, při které jsme si ověřili mnoho znalostí z dějepisu, zeměpisu  
i oblasti víry. Tu zase vyhrál jednoznačně Hradec. Poté jsme hráli bláznivou 
hru, kdo sní dříve létající koblihu a hádali jsme při kreslení po zádech. K večeři 
jsme si dali výborné špagety s boloňskou omáčkou.  
Jak už asi tušíte, derby skončilo remízou.  

Samozřejmě nemůžu opomenout duchovní část, která proběhla v kostele. 
Tam jsme si zazpívali chvály, poslechli si nádherné myšlenky o Pánovi, 
vytvořili jsme si dvojice a vzájemně se za sebe modlili. Bylo to velmi silné, 
protože ne pokaždé má člověk odvahu říct nahlas své slabosti a modlit se  
za ně s někým společně. Je to ale velmi důležité, protože to má obrovskou sílu.  

Derby jsme si moc užili! 
 

• Dominika Olivová  
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Farní mládež 

Ministranti na Svatováclavské pouti 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ve středu 28. září se uskutečnila Svatováclavská 

pouť ve Staré Boleslavi. Jeli jsme i my ministranti 
spolu s naším kostelníkem panem Václavem 
Metelkou /s přezdívkou Vim/ vlakem. Po příjezdu 
do Staré Boleslavi jsme se šli převléknout do mini-
strantského oblečení. Společně s arcibiskupem, 
biskupy, kněžími a dalšími ministranty jsme ve 
slavnostním průvodu přišli slavit mši svatou na 
náměstí. Hlavním celebrantem byl arcibiskup 
pražský a primas český Jan Graubner.  

 

Po mši svaté jsme si prohlédli město a uctili relikvii sv. Václava v kostele  
sv. Kosmy a Damiána. Odpoledne jsme se vrátili zpátky domů rovněž vlakem. 
Děkuji Vimovi, že pro nás ministranty akci zorganizoval a putoval do Boleslavi 
s námi. Byl jsem tam poprvé a byl to pro mě velký duchovní zážitek.  
Bohu díky. 
 

• David Zelenka 
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Salesiáni 

Personální změny a střídání stráží 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
< P. Vojtěch Glogar SDB – přišel z farnosti Sebranice v r. 2016, byl tamním 
administrátorem farnosti. V Pardubicích působil jako ředitel salesiánské 
komunity a rektor kostela sv. Václava. Odchází do Teplic v Čechách, kde bude 
administrátorem farnosti. 
 
> P. Jiří Caha SDB – přichází z Ostravy, kde dlouhodobě vedl středisko 
mládeže (zaměřené na pastoraci Romů), později byl ředitelem salesiánské 
komunity. V Pardubicích převezme službu po otci Vojtěchovi. 
 
Přivítání otce Jiřího:  
20.11. v kostele sv. Václava při mši sv. v 8:30 (následně posezení v MUC). 
 
Rozloučení s otcem Vojtěchem:  
27.11. v kostele sv. Václava při mši sv. v 8:30 (následně posezení v MUC). 
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Svátost smíření před Vánocemi 
 

Kromě obvyklých časů je možnost přijmout sv. smíření v kostele sv. Václava  
u salesiánů ve čtvrtek 22.12. mezi 15–18 hodinou, dle potřeby i déle.  

Bude se zpovídat i během mše sv. v 17 hodin. 

Na Rytířské hradiště a do planetária 
 

Salesiánské středisko mládeže zve 26.11. kluky a holky 7–11 let na sobotní výlet. 
Veškeré další informace a přihlášky  

na www.salesianipardubice.cz 



 

Rorate – latinsky znamená: „Rosu dejte.“  
 

Roráty jsou adventní ranní mariánské mše konané ještě před svítáním.  
Ve vstupním zpěvu 4. neděle adventní zpíváme: „Rorate, coeli esuper.“   

Význam těchto slov je: „Rosu dejte nebesa z hůry.“ Jak víme, v přírodě se tvoří 
rosa ještě před rozedněním. Advent je očekávání životodárné „Rosy,“ kterou je 
Boží Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus. Advent je obdobím, kdy čekáme na „svítání“  
a „rozednění“ Vánoc, přesněji na světlo o Veliké noci narozeného Ježíše, 
světlo, které k nám přichází od Boha.  
 

Podle symboliky se v rorátech setkávají světla svící s dlouhou prosincovou 
tmou. Svíce pak představují příchod Světla světa, tedy Ježíše Krista.  

Roráty jsou tedy „ranní rosou“ předznamenávající jasný den, prozářený 
Božím pokojem. Na tento Boží mír a pokoj v našem srdci se připravujeme 
zpěvem, který byl odedávna – již za Karla IV. – pokrmem našich předků.  

 

Literárně-hudební poklad, který máme v rorátech je dokladem víry našich 
předků. Je to chvála na starozákonní proroctví o Matce Boží Panně Marii  
a narození Mesiáše, Ježíše z Nazareta. Staročeská slova a nádherné melodie 
(dnes opět aktuální) nám dávají šanci otevřít se něčemu, co se vymyká spěchu 
a průměrné předvánoční atmosféře.  
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Rorátní mše svatá ke cti Panny Marie 
Advent 2022 

 

Kostel Zvěstování Panny Marie (klášterní kostel)   
Vždy v sobotu od 7:00 hod. 

  

03. prosince  |  10. prosince  |  17. prosince 
 

„My v modlitbách a bdění čekáme, že i na nás splní své sliby, 
až přijde, aby zjevil svou slávu.“ 

 (Z adventní preface) 



Při rorátních mších se většinou čte z evangelia sv. Matouše, který psal  
pro židy a často uváděl zprávy o naplnění prorockých předpovědí. Ústřední 
postavou rorátů je Panna Maria. 
 

„Tím tématem je očekávání Mesiáše, prosba o jeho příchod, také ty události, 
které narození Ježíše předcházely, tzn. setkání Panny Marie s andělem, prosba 
Panně Marii, aby přijala tu andělovu zvěst, aby přijala Ježíška, který se má 
narodit, a tyto motivy.“  

 

Dnes se rorátní bohoslužby konají ve všedních adventních dnech do 16. 12.,  
v časných ranních hodinách. Často začínají průvodem s lampičkami či svícemi 
a někdy jsou částečně slaveny ve tmě kostela se svícemi. V dnešní době světla, 
reklam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. Vzbuzuje v nás tolik potřebnou 
schopnost očekávání, těšení se a žasnutí. 
 
• P. Piotr Antkiewicz 

18 

Farní adventní den | sobota 26.11. na faře  
 

Program:  
14.00 zahájení a modlitba 

15.00 výroba věnců 
17.00 požehnání adventních věnců 

 

Pro děti jsou připraveny zábavné hry, pro všechny občerstvení a vánoční punč. 
 
 



Plánované akce 

Zapalme svíčku … za zesnulé děti 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Druhou prosincovou neděli je na celém světě připomínán Světový den 
zesnulých dětí. V 19 hodin místního času zapalují rodiče, příbuzní a přátelé 
zesnulých dětí ve všech zemích světa svíčky a vytvářejí tak celosvětový 
vzpomínkový světelný most. Také my v Pardubicích se chceme již tradičně 
připojit k této vzpomínce, a to v kostele sv. Bartoloměje v neděli 11. prosince. 

 

Zapálit svíčku může každý sám také doma, ale chcete-li se připojit k nám 
tichou vzpomínkou a společnou modlitbou, zveme Vás v neděli 11. prosince  
v 18.30 do kostela sv. Bartoloměje. Od 18.30 do 19.00 se budeme věnovat 
společné i své vlastní vzpomínce, atmosférou nás bude provázet hudební 
doprovod. V 19.00 společně zapálíme svíčky, ty budou k dispozici  
na místě. Vzpomínka bude v 19 hodin pokračovat bohoslužbou za zesnulé děti. 
Po ukončení bohoslužby bude k dispozici čaj na zahřátí pro ty, kteří chtějí ještě 
chvíli zůstat se svými myšlenkami. 
 

Vzpomínku moderuje a bohoslužbu celebruje ThLic. Mgr. Tomáš Mlýnek. 
Pořadatelem této pietní akce je Nadační fond 2P ve spolupráci 
s arciděkanstvím Pardubice. 
 

• Jana Poddaná 
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Adventní duchovní obnova u salesiánů | Ikonový kříž 
V sobotu 3. 12. 2022 ve 14:00 hod. v multifunkčním centru 
(MUC) vchod od světelné křižovatky  

 

Povede ji salesián Jaroslav Fogl,  
který působil jako misionář v Bulharsku. 
Téma: Zvěstování a Narození Páně  
na ikonovém kříži 
 

Obnovu uzavřeme mší svatou  
v MUC v 17:00 hod.  
Během celé akce je možnost svátosti smíření.  

 



Plánované akce 

Adopce srdce – Mariam Fataki 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Naše farnost již řadu let finančně podporuje dívku Mariam Fataki.  
Kvůli covidu korespondence mezi farností a Mariam hodně ochabla. 
  

E-mailem jsme se na ni dotazovali pana Kachyni z organizace Maitri a ten nám 
napsal, že se Mariam daří dobře. Dokončila úspěšně pátý ročník střední školy  
a nyní nastupuje do posledního šestého ročníku.  
 

Po celou adventní dobu bude možnost přispět na školné pro Mariam, které 
činí 5.500 Kč. Přispívat můžete do kasiček k tomu určených v sakristii 
v pardubických kostelích nebo přímo v kanceláři farnosti na faře v Kostelní 92. 
Děkujeme předem všem dárcům. 
 

• Pavla Bednářová 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Plánované akce 

Setkání pro ženy – leden 2023 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Blíží se nám tradiční setkání pro ženy, které se uskuteční jako obvykle v lednu.  
Neobvyklé však bude místo, tentokrát se totiž sejdeme na faře.  
 

Termín: sobota 21. ledna 2023 od 10:00 hodin 
 

Kde: Farní sál, Kostelní 92 
 

Přednášející: Františka Böhmová – pastorační asistentka v Ostravě pořádající 
přednášky a rekolekce pro ženy, přijede mezi nás již potřetí. 
 

Podrobnější informace a přihlášky budou na stránkách farnosti. 
Těšíme se na společné setkání.     
 

• Pavla P. 
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Škola NOE 

Projekt „Anglická královna“ ve škole Noe 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Na počest zesnulé anglické královny Alžběty II. uspořádali angličtináři 
projektový den. Proběhla soutěž v pečení dobrot, nechyběla ochutnávka 
anglického čaje. Zazpívali jsme si anglickou hymnu a drželi 70 sekund ticha  
za každý rok vlády panovnice. Soutěžili jsme v anglickém kvízu. Mohli jsme se 
také vyfotit v tematickém fotokoutku. Odpoledne přišli na ochutnávky i rodiče. 
 

• Markéta Chmelová 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charita 

Práce v Charitě není jenom zaměstnání 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Naléhavě hledáme pečovatelky (pracovnice v sociálních službách)  
a zdravotní sestru do holické domácí zdravotní péče. Nabízíme smysluplnou 
práci v přátelském kolektivu velké tradiční organizace, možnost seberozvoje, 
vzdělávání a další.  
Více informací v sekci Volná místa na pardubice.charita.cz 
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Charita 

Vánoční benefiční koncert aneb hudební naděje  
pro Oblastní charitu Pardubice 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

V sobotu 17. prosince od 18 hodin vás 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), Rosi Krátké  
a Dětského sboru Rosa ze ZŠ Josefa Ressla. Zazní také klavírní skladby 
v podání Lukáše Zahaluka.  
 
Dobrovolné vstupné podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity 
Pardubice, koncert bude vysílán též online. 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charita 

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 pracovnice na telefonu 461 100 445  
či e-mailem sanacerodiny@charitapardubice.cz a domluvit se na dárečku  
pro konkrétní dítě nebo přispět na sbírkové konto 2800235245/2010, 
do zprávy pro příjemce prosíme uvést: Vánoce 2022.  
 
Děkujeme. 
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Charita 

Adventní věnce pro Domácí hospic 
________________________________________________________________________________________________________ 
  

I letos jsme přivítali zájemce o společné vyrábění adventních věnců, z jejichž 
prodeje Oblastní charita podporuje služby Domácí hospicové péče.  

Dobří lidé věnce vyráběli a kupovali v Salesiánském klubu mládeže,  
na Univerzitě Pardubice, ve spolupráci s organizací Hvězdná máma na Střední 
zdravotnické škole v Chrudimi, ve firmách Foxconn, Panasonic a ČSOB 
Pojišťovna. Za pomoc s vyráběním děkujeme všem firemním i individuálním 
dobrovolníkům, kteří věnce vyráběli a prodávali. 

Koupí adventních věnců můžete Domácí hospic pardubické Charity podpořit 
také na Adventních trzích 25.–27. listopadu či 1. neděli adventní v kostelích 
před mší svatou. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. 
 

    
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charita 

Osmá humanitární mise na Ukrajinu 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oblastní charita Pardubice za významné pomoci dobrovolníků a dárců 
uskutečnila 11. listopadu další, v pořadí již osmou „misi“ na Ukrajinu.  
Při předchozích dvou cestách pardubická Charita navázala spolupráci  
s kolegyněmi a kolegy z Charity v Drohobyči, kteří po 24. únoru museli výrazně 
navýšit objem poskytované pomoci a péče pro uprchlíky z východu země. 
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Charita 

Sbírka potravin 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Darované potraviny a drogerie, které 
mohli dobří lidé věnovat v sobotu  
12. listopadu ve třech pardubických 
obchodech v rámci Sbírky potravin  
do charitního skladu Potravinové 
pomoci, pomohou lidem, kterým 
nezbývají prostředky na to nej-
základnější. Oblastní charita Pardubice  
ve spolupráci s ostatními neziskovými  
a státními organizacemi potravinovou 
pomoc vydává potřebným na základě 
doporučení sociálních pracovníků.  
 
Děkujeme všem, kteří tuto formu 
pomoci podpořili. 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Charita 

Lístky na 8. charitní ples již v prodeji 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje srdečně pozvat na 8. charitní ples, 
který se koná v sobotu 18. února 2023 od 19 hodin v Obecním domě 
v Ostřešanech. Záštitu nad plesem tradičně převzal náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Roman Línek, připravena je bohatá tombola a veškerý 
výtěžek plesu podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru 
Pardubice na náměstí Republiky počínajíc 1. prosincem nejen jako originální 
vánoční dárek. 
 
• Za Oblastní charitu Pardubice P. Lohynský 
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Hudba 

Adventní koncert Scholy od sv. Václava 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rádi bychom vás pozvali na  
již tradiční adventní koncert 
Scholy od sv. Václava, který se 
uskuteční v neděli 4. prosince 
2022 v 17.00 hodin.  

 

Zazní nejen křesťanské 
rytmické písně a těšit se můžete 
i na tři písničky s dětmi. 

 

Dobrovolným vstupným 
přispějete na rekonstrukci 
pardubického salesiánského 
centra. Po koncertě nabízíme 
možnost poslední prohlídky  
této budovy, v níž přes 30 let 
sídlila ZŠ Koněvova. 

 

• Marie Benáková 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hudba 

Vánoční koncert Cantus amici Pardubice 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sbor Cantus amici Pardubice vás zve na vánoční koncert  
v úterý 27. prosince 2022 od 17.00 hodin  
v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. 
 

program: 
 

Missa 1. pro festis Nataliis in F major (Georgius Zrunek);  
vánoční písně a koledy 
 

2022 - 40 let činnosti sboru Cantus amici Pardubice 
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Hudba 

Pozvánka na vánoční koncert sboru Bandura 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dne 15. prosince 2022 v 18:00 hodin jste srdečně zváni do kostela  
sv. Bartoloměje na benefiční vánoční koncert sboru Bandura.  

Tento sbor se skládá z 50 ukrajinských mužů, kteří hrají na tradiční hudební 
strunný nástroj bandura a zároveň zpívají. 
 

 
 

Koncert bude plný tradičních adventních a vánočních koled. 
Výtěžek z koncertu půjde na podporu ukrajinské kultury a poválečnou 

obnovu kulturních památek. 
 

• P. Marian Kurylo 
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Synoda 

Prvotní vyhodnocení aktivit synodálního procesu  
v rámci farnosti 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pastorační rada farnosti se na svém zářijovém jednání seznámila s výsledky 
synodálního procesu, který v rámci farnosti probíhal na konci minulého a 
počátku tohoto roku. Požádala vybrané členy pastorační rady o syntézu 
závěrů jednotlivých synodálních skupinek. Vytvořenou syntézou se potom 
zabývala i na svém listopadovém zasedání. Následující řádky obsahují stručný 
výčet z vytvořené syntézy. Plná verze syntézy bude k dispozici na webových 
stránkách farnosti. 

 

Pro syntézu byly použity zápisy z 10 synodálních skupin, kterých se celkem 
účastnilo 29 mužů a 32 žen s tím, že někteří z nich se zapojili do více skupin. 
Toto byla diskutovaná témata (dle členění z propozic k synodálním aktivitám) 
v rámci skupinek: 
 

• Na společné cestě – 5x 
• Slavit – 2x 
• Dialog – 1x 
• Autorita a spoluúčast – 1x 
• Naslouchat – 1x 

 

Jednotlivé skupiny se shodly v těchto bodech: 
 

• PROŽÍVÁNÍ RADOSTI ZE SETKÁVÁNÍ VE SKUPINCE 
• UČENÍ SE DIALOGU V MALÝCH SKUPINKÁCH 
• RESPEKT K ODLIŠNOSTI DRUHÉHO 
• HLEDÁNÍ CEST K TĚM, KTEŘÍ SE NECÍTÍ BÝT SOUČÁSTI FARNOSTI 
• PODPORA VE VÍŘE PRO SMÍŠENÁ MANŽELSTVÍ 
• NEBÁT SE OSLOVOVAT LIDI 
• VYPRACOVAT CELOROČNÍ KALENDÁŘ AKCÍ 
• VÝROČNÍ SETKÁNÍ FARNOSTI – PREDSTAVENÍ PASTORAČNÍ VIZE  

A HOSPODAŘENÍ 
• OTEVŘENOST KE ZMĚNĚ VE FARNOSTI – VYJITÍ ZE STEREOTYPŮ 
• KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT VE FARNOSTI 
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Klíčové návrhy, které vycházely z některých skupin: 
 

• HLEDAT ZPŮSOB AKTIVNĚJŠÍHO ZAPOJENÍ LAIKŮ 
• FARNOST POTŘEBUJE ZNÁT SMĚR SVÉHO SMĚŘOVÁNÍ – VIZE 
• VYTVOŘENÍ CHARITNÍ SLUŽBY FARNOSTI (NEMYSLÍ SE INSTITUCE) 
• ZAPOJENÍ NOVĚ POKŘTĚNÝCH A PŘISTĚHOVANÝCH  

DO SPOLEČENSTVÍ VE FARNOSTI 
• PREZENTACE FARNOSTI SKRZE WEB A JINÉ MEDIÁLNÍ 

PROSTŘEDKY 
• TRANSPARENTNOST A SPOLUZODPOVĚDNOST 

V rámci diskuse nad závěry synodálních skupin byly vysloveny další náměty, 
které se však v zápisech ze synodálních skupin přímo neobjevily: 
 

• Vytvoření přehledu aktivit ve farnosti, 
• Kněz hraje důležitou roli jako autorita ke zprostředkování úkolů 
• Úvaha o výroční společné mši celé farnosti – s možností prezentace 

výsledků a plánů farnosti 
• Analyzovat a přehodnotit funkčnost stávajících aktivit 
• Provést revizi již existujících farních skupin a společenství 
• Analyzovat kapacity jednotlivých společenství 
• Omezit princip „převoznického vesla“ u individuálních služeb  

ve farnosti 
• Mluvit o významu jednotlivých částí mše, sjednotit klečení a stání 
• Otevřít se nějakou formou širší veřejnosti 

 

Jednotlivé neopakující se závěry ze skupinek: 
 

• Zamyslet se nad koncepty seminářů, duchovních cvičení 
• Větší zapojení dětí při mši 
• Podávání pod obojí způsobou, přímluvy „z lidu“ 
• Vytvoření „dámského klubu“ 
• Někteří zaměstnanci charity z řad nevěřících/hledajících se necítí být 

plně přijati farností 
• Cíl a směr společenství by měl udávat kněz 

Jak je patrné z výše uvedeného, závěry ze synodálního procesu zahrnuje 
poměrně široké spektrum námětů.  
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Pastorační rada se bude v následujících měsících postupně danými tématy 
zabývat a pokusí se (pokud to bude v jejích možnostech) nabídnout řešení 
problémů, které z diskuse vyplynuly. S těmi pak bude seznamovat celou 
farnost (např. i prostřednictvím Zpravodajů a webových stránek). 
 

V první fázi bychom byli velice rádi za jakoukoliv reakci k daným tématům,  
a to i od těch členů farního společenství, kteří se aktivně synodálního procesu 
nezúčastnili. K tomuto účelu budou sloužit označené „kasičky“ v jednotlivých 
kostelech, případně můžete použít farní kontakty – nejlépe přes email 
farpar@volny.cz. Vaše reakce a náměty by Pastorační rada farnosti chtěla 
vyhodnotit na počátku roku 2023 s tím, že by určitá (nejvíce rezonující) témata 
v nějaké formě předložila členům farnosti k dalším diskusím. 
 

Věříme, že Duch svatý svým působením v naší farnosti povede k oživení 
života celé farnosti, abychom v našem farním společenství mohli ještě více 
prožívat radost z Kristovy přítomnosti mezi námi. 
 

• Ze syntézy závěrů synodálních skupin  
vypracovaných manžely Demlovými, Kubáčovými a Petrášovými  
zpracoval Jiří Petráš 
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Mikuláš do rodin 
  

Jakožto roky předchozí i letos bychom Vás s Mikulášem a jeho partou 
(anděly i čerty) rádi navštívili.  

Pokud budete mít zájem, neváhejte mě kontaktovat, pošlu Vám na vyplnění 
tabulku o jejíž zaslání zpět prosím nejpozději do 27.11. 

 
Tereza Mašková | e-mail: terkamaskova99@gmail.com | tel.: 733 380 524 

  
Mikuláš v klášterním kostele 

  
I v letošním roce nás přijde navštívit a pozdravit v klášterním kostele na závěr 

mše svaté pro rodiny s dětmi Mikuláš. Už se na Všechny moc těší :-). 
L.W. 



Farnost 

Informace ekonomické rady 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Rádi bychom seznámili farníky o možnosti pomoci církvi finančními dary 
v této těžké době (vysoká inflace, zdražování energií). 

Pokud chcete pomoci našemu církevnímu společenství, můžete věnovat 
peněžní dar (v hotovosti nebo bankovním převodem) s tím, že výše daru bude 
odečtena od vašeho základu daně z příjmů (viz § 15 odst. 1 zák. č. 586/92 Sb.  
O daních z příjmů v platném znění). Dar v minimální hodnotě 1000,- Kč 
znamená, že z každého tisíce korun se vám vrátí minimálně 150,- Kč. 
Potvrzení o daru vám bude vystaveno v kanceláři děkanství a doklad předložíte 
svému zaměstnavateli nebo uvedete odpočet ve svém přiznání k dani z příjmů 
(nejbližší období je kalendářní rok 2022). Dary s odpočtem ze základu daně 
z příjmů může poskytovat i právnická osoba. 

Děkujeme vám za pochopení, vaši štědrost a hlavně za ochotu podílet se  
na krytí (úhradě) výdajů našeho farního společenství. 
 

• za členy rady farnosti Eva Jirásková 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Národní úmysl 

Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali 
proniknout radostnou zvěstí.  
  

„Vánoce jsou svátky úžasu, který se neomezuje jen na prchavou emoci 
spojenou s vnějškovostí svátku nebo s konzumní horečnatostí. Pokud se 
Vánoce zredukují jen na to, nic se nezmění: zítra to bude stejné jako včera, 
příští rok to bude stejné jako loni a tak dále. Je to, jako bychom se ohřáli jen  
na pár okamžiků u slaměného ohně místo toho, abychom se celou svou bytostí 
vystavili síle události a pochopili střed ohnivého tajemství Kristova narození.“ 
(Papež František). Modleme se tedy za to, aby se letos o Vánocích byť i jen 
sváteční návštěvníci v našem křesťanském společenství setkali s živým, ohnivě 
milujícím Dítětem Ježíšem.  
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KALENDÁŘ  AKCÍ  20.11. – 3.12. 
 

ne 20.11. Slavnost Krista Krále 

ne 20.11. Sbírka na pojištění kostelů a církevních objektů 

ne 20.11. Představení P. Jiřího Cahy, SDB  
(8:30, 10:00 - kostel sv. Václava) 

po 21.11. Setkání varhaníků a chrámového sboru  
(18:45 - arciděkanství) 

st 23.11. Slavnost sv. Klementa, patrona diecéze,  
Červená středa – den pronásledovaných pro víru 

so 26.11. Farní adventní den (14:00 - arciděkanství) 

ne 27.11. Rozloučení s P. Vojtěchem Glogarem, SDB   
(8:30 - kostel sv. Václava) 

po 28.11. Modlitba za národ  
(17:30 - kostel sv. Bartoloměje) 

čt 1.12. Zpovědní den  
(8:00 - 16:00 - kostel sv Bartoloměje) 

pá 2.12. Příležitost ke svátosti smíření  
(17:00 - 18:00 - kostel sv. Bartoloměje) 

so 3.12. Rorátní mše sv.  
(7:00 - klášterní kostel) 

so 3.12. Večeřadlo Panny Marie  
(7:30 - klášterní kostel) 

so 3.12. Duchovní obnova mládeže – od 15 let  
(14:00 - arciděkanství)  

so 3.12. Duchovní obnova farnosti s P. Jaroslavem Foglem 
 (14:00 - Salesiáni) 
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KALENDÁŘ  AKCÍ  4.12. - 18.12. 
 

ne  4.12. Setkání s Mikulášem  
(po mši sv. v klášterním kostele) 

ne 4.12. 
Setkání salesiánských dobrovolníků  
a koncert salesiánské scholy  
(17:00 - kostel sv. Václava) 

st 7.12. Uzávěrka Zpravodaje  

čt 8.12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – mše sv.  
(18:00 - klášterní kostel) 

so 10.12. 
Rorátní mše sv.  
(7:00 - klášterní kostel)  
- po mši sv. snídaně na arciděkanství 

ne 11.12. Poděkování za 30 let biskupské služby Mons. Josefa Kajneka 
(9.00 - kostel sv. Bartoloměje) 

ne 11.12. Sbírka na seminář a formaci bohoslovců (2/2) 

ne 11.12. Den zesnulých dětí – modlitba a mše sv. za děti a jejich blízké 
(18.30 - kostel sv. Bartoloměje) 

st 14.12. Setkání seniorů  
(14:30 - arciděkanství) 

čt 15.12. Vánoční koncert ukrajinského sboru Bandura   
(18:00 - kostel sv. Bartoloměje) 

so 17.12. Rorátní mše sv. 
(7:00 - klášterní kostel) 

ne 18.12. Vychází Zpravodaj 

 


