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Sestry a bratři. 

V dnešním čísle našeho farního zpravodaje Vám předkládáme přehled 
finančního hospodaření naší farnosti za uplynulý rok. Je dobré, ale i 

správné, abyste věděli, na co jste svými dary v minulém roce přispívali, a 
jak s nimi bylo naloženo. Každý z nás však vlastní kromě hmotných statků i 
jiné Boží dary, se kterými musíme též rozumně zacházet a hospodařit a ze 
kterých budeme muset též jednou vydat účty. A jedním z těch darů je čas 

našeho života. A tak mu nyní věnujme trochu pozornosti. 
Čas je něco zvláštního. Má takovou cenu, že nám ho Bůh přiděluje po 

kapkách, kapku za kapkou. Také víno, olej, nebo mléko můžeme dostávat 
po kapkách, které si však můžeme sbírat do nádob, jednou deset, podruhé 

tisíc a nebo ještě víc. S kapkami času to však možné není. 
Dejme tomu, že mi je 60 let. V mém životě bylo 60 x 365 =21.900 dní 
(nepočítaje v to přestupné roky). Když to znásobím 24, dostanu počet 
hodin, a když toto nové číslo znásobím 60 a ještě jednou 60, dostanu 

desetimístné číslo: 1 miliardu, 892 miliony, 160 tisíc. Tolik vteřin tedy měl 
můj 60-letý život. Ale nikdy jsem neměl ani 2 vteřiny najednou. Kapku po 

kapce mi přiděloval Bůh. Bůh je velmi mocný, bohatý, moudrý a svatý, ale 
čas nám dává jen po kapkách: tak vzácný je čas. Nedivme se proto, že sv. 

Pavel říká: „Vykupujte čas!“ (Ef 5,16) Ztracený prsten můžeme najít, 
zaběhlé zvíře chytit, ptáka přilákat, ale čas nepřivedeme zpět, ani minutu, 
ani vteřinu Řeknu „Teď“ a sotva jsem to řekl, už mi nepatří a nedostihnu je 

ani nejrychlejším letadlem. 
Myslíme si, že jsme pány času? Patří nám minulost? Ta je nenávratně 

pryč. Patří nám budoucnost? Snad. Ale nikdo nám ji nemůže zaručit, hned 
příští okamžik nám může být vyrván. Patří nám jen přítomnost. Ale co to 

je? Přítomnost je hranice mezi minulostí, která nám už nepatří a 
budoucností, která nám ještě nepatří. Tato hranice, je neustále v pohybu, 
přibližuje se a hned se vzdaluje – to je čas.. Jak krátký a přece vzácný! 

Proto apoštol říká: „Vykupujte čas!“ A myslí tím: Využijte přítomného 
okamžiku, využijte čas! Čas svůj a ne druhých. 

A jak to mám dělat? Snaž se, abys byl vždy spojen s Bohem. To je 
nejprostší a nejlepší prostředek. Buď stále spojen s Bohem a neztratíš ani 

okamžik svého času. „Nemohu se ale přece stále snažit o spojení 
s Bohem, musím přece pracovat a  chci mít také nějaké své potěšení.“ 

Odpovídám: Vědomí, že jsi spojen s Bohem není zaměstnání, je to 
smýšlení. A smýšlení přece neruší ani při práci, ani nám nepřekáží 
v zotavení. Smýšlení je něco, co je v nás a co nás provází, a mělo 

provázet, jako něco samozřejmého, po celý náš život v každém jeho 
okamžiku. 

Snaž se tedy, aby ses spojil s Bohem ráno, když vstáváš, i večer, když  
uléháš k spánku, snaž se o to při jídle, při práci, při rozhovoru. Zůstávej 
spojen s Bohem v kostele, doma, na ulici i na cestě. Pak každý okamžik 

bude mít cenu, žádný nebude ztracen. Jako dobrý obchodník vykoupíš čas. 
 

(podle biskupa dr. Ferd. Piontka zpracoval P. Jaromír) 
 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 1999 
Příjmy Vydání 

Sbírky 855 640.00 Mzdy kostelních zaměstnanců 102 729.00 
Dary od fyzických osob 141 826.80 Daň z příjmu zaměstnanců 15 425.00 
Dary od právnických osob 8 980.00 Soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců 63 283.00 
Dary ostatní tuzemské  23 900.00 Bohoslužebné výdaje 40 856.00 
Dary zahraniční 0.00 Režijní výdaje 344 931.50 
Nájemné z budov a předmětů 93 720.90 Opravy památek 1122 861.90 
Nájemné z půdy 2 530.00 Opravy ostatní 247 999.60 
Úroky z vkladů 1 552.18 Splácení půjček 106 000.00 
Příspěvek od diecéze 0.00 Odeslané sbírky a přísp. na cizí účely 198 710.00 
Příspěvek městského úřadu 164 400.00 Dary a charitativní výdaje 2 835.30 
Příspěvek okresního úřadu 559 000.00 Daň z příjmu farního úřadu 0.00 
Příspěvek od ústředních 
orgánů 

0.00 Daň z nemovitostí 487.00 

Náhrady škod 241 600.00 Ostatní výdaje 66 534.90 
Půjčky 4 000.00 Výdaje celkem 2 312 653.20 
Ostatní příjmy 16 915.40   
Zůstatek hosp. k l.l.1999 336 469.14   
Příjmy celkem 2 450 534.42 Rozdíl příjmů a výdajů 137 881.22 

K některým výdajovým položkám zvlášť: 

Opravy památek 
Doplatek faktur za opravy kostela sv. Bartoloměje 238 680.00 
Dokončení rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje 12 209.00 
Drobné údržbářské práce v kostele sv. Bartoloměje 4 908.00 
Oprava střechy kostela sv. Jiljí v Pardubičkách 6 300.00 
Zhotovení nových dveří do kostela sv. Jiljí 50 899.90 
Oprava střechy kostela zvěstování Panny Marie 796 740.00 
Zpracování studie potřebných oprav kostelů Panny Marie Bolestné a sv. Jiljí 13 125.00 
Z ostatních oprav:Generální oprava garáží + úprava zahrady 207 568.00 

Příspěvky městského a okresního úřadu v částce 723 400.- Kč byly poskytnuty na nové dveře v kostele 
sv. Jiljí ( 39 000.- Kč) a na opravu střechy kostela Zvěstování Panny Marie (684 000.- Kč) 

Jak je to s našimi dluhy na kostele sv. Bartoloměje? 

Na počátku letošního roku činily celkovou částku 642 000 Kč. Z toho připadlo 275 000 Kč na splacení 
faktur za dodané práce a 367 000 Kč na splacení všech půjček. Z těchto dluhů se nám podařilo 
v loňském roce umořit celkem 280 680 Kč (238 680 Kč faktury, 42 000 Kč půjčky). Takže nám zbývá 
ještě dluh v částce 361 320 Kč (36 320 Kč za zatím nedodělané schodiště od fary a 325 000 Kč 
půjčky). Co se půjček týče, tak v loňském roce jsme měli dle splátkového kalendáře vrátit 262 000 Kč a 
vrátili jsme pouhých 42 000 Kč s tím, že zbylý dluh jsme mohli, díky naším našim věřitelům, použít na 
další nutné opravy garáží, zahrady i kostelů Zvěstování Panny Marie a sv. Jiljí. Čímž se splátky 
posunují o rok dál. Splátkový kalendář půjček vypadá tedy následovně: 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
218 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 47 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

Věříme však, že  možná opět někteří z věřitelů budou tak laskaví a povinnost splátky nám ještě odloží, 
abychom se, v případě, že dostaneme dotace od státu a magistrátu, mohli pustit do dalších náročných 
oprav kostelů Sedmibolestné Panny Marie a  sv. Jiljí. 

Ony dotace jsou totiž podmíněny příspěvkem investora ve výši 10% předpokládaných nákladů + DPH 
5%. A jelikož bychom mohli při troše dobré vůle dostat poměrně slušnou sumu, bude tomu muset 
odpovídat i náš příspěvek. To však budeme řešit, až nám ony dotace budou skutečně poskytnuty. 
Zatím Vám všem, kteří jste nám v loňském roce jakýmkoliv způsobem finančně pomohli, děkuji za Vaši 
štědrost a našim věřitelům za vstřícnost a pochopení. Díky Vám. P. Jaromír 
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DUCHOVNÍ SLUŽBA PRO VYSOKOŠKOLÁKY 
V PARDUBICÍCH. 

V roce, kdy si připomínáme 50 let vysokého školství v Pardubicích 
mě pověřil královéhradecký biskup Msgr. Dominik Duka duchovní 
péčí o pardubické vysokoškolské studenty. Vážím si důvěry, 
kterou mi Otec biskup projevil a jsem si samozřejmě vědom 
odpovědnosti za více než tři tisíce lidí, kteří studují na jednotlivých 
fakultách univerzity. Službu studentské duchovní správy totiž 
zdaleka nechápu jen jako službu katolickým studentům nebo 
studentům z jiných křesťanských církví, ale jako lidskou i 
duchovní péči o všechny lidi dobré vůle. I když mám určitou 
zkušenost s podobnou prací na ČVÚT v Praze, moje představy o 
konkrétních formách mé služby v Pardubicích nejsou zdaleka 
jasné a závisí především na vás, studentech, věřících i nevěřících 
i ostatních mladých lidech z pardubické farnosti, kteří svými 
nápady, radami a nabídkou spolupráce mi poskytnete 
neocenitelnou pomoc.  

Pro začátek bych vás rád pozval na studentské bohoslužby slova, 
které se budou konat během letního semestru vždy v úterý od 20 
hod. v kostele sv. Jana. První se uskuteční v úterý 20. února 
2000. Po nich bude prostor k následnému neformálnímu setkání a 
k domluvě dalších aktivit. Čím víc Vás přijde a čím víc budete mít 
nápadů, tím lépe. Přál bych si, aby se všichni cítili v našem 
společenství jako doma a prožili v něm přítomnost Toho, který nás 
volá ke své službě! 

Ing ThMgr Vladimír Slámečka 
jáhen dominikán 
Kontaktní spojení: 
e-mail: slamecka@paegas.vol.cz 
telefon: 0603 713363 
http://amber.feld.cvut.cz/user/slamecka 

 

 
Dne 27. února 2000 
oslaví pan František 
Vosáhlo devadesátiny. 
Přejeme mu radost a 
pokoj v duši a zároveň 
upřímně děkujeme za 
jeho obětavou 
kostelnickou službu, 
kterou vykonával po 
mnoho let. 

 
Vděční farníci 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou děkuji 
řediteli pardubické 
Charity Karlu Tajovskému 
a ing. Marii 
Zimmermennové i těm 
nejmenovaným, kteří se 
podíleli na štědrovečerní 
večeři pro osamělé.  

Za všechny naprosto 
spokojené účastníky 

Karel Jiránek 

CHARITA

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE  
zve všechny farníky, příznivce, sponzory a dárce na koncert, který pořádá v rámci akce „30 dní 
pro občanský sektor“, ve středu dne 23. února 2000 v 16.30 hod. v Rytířském sále 
pardubického zámku. Na koncertě bude účinkovat smyčcový kvartet posluchačů vysoké 
hudební školy „Maria von Weber“ z Drážďan „JUNGES DRESDNER STREICHQUARTETT“. 
Na programu jsou díla od W.A.Mozarta, P. Hindemitha a R. Schumanna. 

Během přestávky koncertu bude možno pohovořit a pracovníky Oblastní charity Pardubice o 
problematice její činnosti, prezentované formou nástěnky přímo v sále. 

mailto:slamecka@paegas.vol.cz
http://amber.feld.cvut.cz/user/slamecka
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Z OBĚŽNÍKU KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE 
 Přihlášky do kněžského semináře pro školní rok 2000/2001 podávají ti, kdož poznali u 
sebe povolání k svátostnému kněžství, prostřednictvím svého faráře. Formulář přihlášky je 
k dispozici v semináři nebo na biskupství a je možné si jej vyzvednout osobně nebo o něj 
požádat písemně či telefonicky. 

 Vyplněnou a podepsanou přihlášku včetně všech potřebných dokladů ( rodný list, 
potvrzení o křtu, o biřmování, o církevním sňatku rodičů, životopis žadatele s fotografií formátu 
na OP, maturitní vysvědčení, lékařské vysvědčení) pro školní rok 2000/2001 je třeba odevzdat 
do konce února 2000 na biskupství prostřednictvím faráře, který připojí testimonium o 
uchazeči. 

 V březnu se plánují psychotesty a rozhovor s psychologem. Jedná se o posouzení lidské 
a psychické připravenosti kandidáta k budoucí kněžské službě. 

 Přijímací řízení probíhá po zpracování testů. Předsedá mu sám biskup za účasti rektora 
Arcibiskupského semináře v Praze, rektora Teologického konviktu v Litoměřicích a dalších 
členů určených biskupem. 

 O přijetí kandidáta rozhodne biskup. Podle usnesení ČBK, v souladu s požadavkem 
Pastores dabo vobis (čl. 62) i po získaných zkušenostech mají kandidáti nejdříve absolvovat 
přípravný ročník v Teologickém konviktu v Litoměřicích, kde má dozrát jejich rozhodnutí. 

 Mimořádně lze podat přihlášku do 31. května 2000. 

Připomínáme: 
Od září letošního roku se otevírá ve Skutči nové církevní gymnázium s internátem. Je to vedle 
Hradce Králové a Kutné Hory již třetí gymnázium tohoto druhu v naší diecézi. Možnost 
přihlášek je stejná jako na jiné střední školy. 

 

Přijměte pozvání na stránky diecézního časopisu IKD, 
jehož únorové číslo přináší 

 

• anketu o konkrétních možnostech zasazení se křesťanů o uvedení Deklarace práv 
počatého dítěte do života naší společnosti. Deklaraci přijal Parlament ČR v prosinci roku 
1999. 

• třístranu o zasvěceném životě v naší diecézi včetně pozvánky na poutní místo Rokole, kde 
se každou poslední sobotu v měsíci konají modlitby za nová kněžská a řeholní povolání a 
nejen to. Schönstattské sestry, které se starají o dvě neustále otevřené rokolské kapličky a 
o zdejší kostelík, zde zajišťují možnost ustavičné adorace a obnovu duševních sil kdykoliv 
v roce v prostředí ticha. 

• reportáž o rekonstrukci, současnosti a nadějných vyhlídkách diecézního pastoračního 
střediska v budově Nového Adalbertina, jehož čvrtým a současným rektorem je P. Karel 
Moravec. 

• řadu dalších pozvánek, reportáží a zajímavostí z naší diecéze. 

Únorové číslo časopisu je k dispozici na stolcích s novinami v kostelích. Cena jednoho výtisku 
je 15 Kč. 

- mz -  
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„Dříve než jsem Tě utvořil v lůně, 
znal jsem Tě, 
dříve než jsi vyšel z mateřského života, 
posvětil jsem Tě, ...“ 
  Jer. 1,5 

 

S radostí v srdci si dovoluji oznámit, že 
v sobotu dne 26. února 2000 v 9.30 hod. 

v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 
přijmu 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ 
a 

PRIMIČNÍ MŠI SVATOU 
budu slavit  

v sobotu dne 4. března 2000 v 14.30 hod. 
 v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. 

 
Po slavnosti Vás zvu na přátelské posezení do restaurace v Černé za Bory. 

 

Jáhen Mgr. Antonín Sokol Isch. 
Mašatova 8 
148 00 Praha 4 – Kunratice 
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INFORMACE KE KNĚŽSKÉMU SVĚCENÍ A PŘI PRIMIČNÍ MŠI 
BRATRA ANTONÍNA 

 
• Na kněžské svěcení našeho spolubratra Antonína bude do Hradce 

Králové vypraven z Pardubic autobus. Odjezd dne 26. 2. 2000 v 8.15 hod. z parkoviště za 
Zimním stadionem. Cena 40,- Kč. Přihlásit se můžete v prodejně Bartolomea co nejdříve. 

• Pro ty, kteří se chtějí do Hradce dopravit individuálně uvádíme: 

 os. rychlík 

Pardubice hl. n. 7.52 8.20 

Rosice n.L. 7.56 8.24 

a) odjezdy vlaků:  

jízdné 17 Kč 

HK 8.19 8.40 

 

HK 12.25 12.59 zpět 

Pardubice 12.53 13.27 

V Hradci Králové od nádraží MHD trolejbusem č. 2, jízdné 6,- Kč.  

do 30 min. 6,- Kč Při použití osobního vozidla se na 
parkovišti u katedrály platí parkovné do 1 hod. 10,- Kč 

• Předpokládaná délka bohoslužby min. 2 hodiny. 

• Pro účastníky primiční mše sv. připomínáme dochvilnost. 

• Mnozí z farníků se chtějí podílet na společném dárku pro našeho primicianta. Na jednání 
farní rady bylo dohodnuto, že předáme opět dárek finanční, a to na závěr primiční slavnosti. 
Každý, kdo bude chtít přispět, tak může učinit před začátkem slavnosti u některého z 
vchodů do kostela sv. Bartoloměje, kde bude příspěvky vybírat pořadatelská služba. 

• Primiciant zve všechny účastníky primiční mše sv. na přátelské posezení v restauraci v 
Černé za Bory, kam je po primici od kostela dovezou autobusy dopravní společnosti 
SANDY. Při tomto posezení bude v průběhu pozdního odpoledne a večera společenský 
program pro účastníky všech věkových kategorií (např. vystoupení hudební skupiny 
ESTER). 

• Pro účastníky minulé primiční mše sv. zajišťovaly dobrovolnice z farního společenství 
koláče.  Vzhledem k vynikající zkušenosti prosíme o tuto službu lásky ženy - pekařky i nyní. 
Je nutné se přihlásit předem v prodejně Bartolomea do 20.2.2000, kde dostanete další 
dispozice. 

• Cukroví pro přátelské posezení si zajišťuje rodina primicianta sama, ale vděčně přijme 
jakoukoli pomoc. Zájemci s konkrétní nabídkou ať se rovněž přihlásí v prodejně Bartolomea 
do 20.2.2000.  

• Veškerá organizační služba, která je při primici potřebná, bude zajištěna stejným způsobem 
jako při primici P. J. Sedláka. Prosíme ty, kteří s touto službou pomáhali, aby se alespoň 
telefonicky domluvili, můžeme-li i nyní s jejich účastí počítat (tel. 513 642 nebo 661 2012). 
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SPOLEČNÁ OSLAVA PŘI PRIMIČNÍ MŠI SV. 
 Před nedávnem jsme vstoupili do roku 2000, kdy celá církev oslavuje Velké jubileum od 
narození Krista. Na tento rok je vyhlášeno mnoho vyjímečných akcí, které mají zdůraznit a připomenout 
projevy Boží lásky v celém uplynulém období a vyburcovat všechny křesťany k aktivnímu budování 
Božího království na prahu 3. tisíciletí. 
  Máme velikou radost, že právě v tomto roce je z naší farnosti  opět povolán do kněžské služby 
jeden z našich rodáků. Mgr. Antonín Sokol ml. přijme dne 26. února 2000 kněžské svěcení v katedrále 
sv. Ducha v Hradci Králové z rukou otce biskupa Dominika Duky. Primiční mši sv. bude slavit dne 4. 
března 2000 ve 14.30 hod. ve svém rodišti v Pardubicích v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. Při 
posledním společném setkání s našim primiciantem jsme mu položili několik otázek, které nám 
postupně zpracoval a ze svého součásného jáhenského působiště zaslal formou dopisu, který v plném 
znění uvádíme: 
 

Milí farníci! 

Dostal jsem za úkol něco napsat a tak se o 
to pokusím. Sám ale rád čtu věci, které jsou 
krátké, proto budu také formulovat tento 
příspěvek krátce. 

Patřím do sekulárního institutu Schoenstatt-
Patres, který je součástí Schoenstattského 
(dále budu už užívat počeštěnou formu: 
šenštatského) hnutí. 

Toto hnutí vzniklo 14.10.1914 blízko 
Koblenze. Zakladatelem je P. Josef 
Kentenich. Zkráceně řečeno je to 
pedagogicko-apoštolsko-mariánské hnutí. 
Centrem všeho je zasvěcení se Panně Marii, 
kterému se říká úmluva, neboli smlouva 
lásky. Posláním Šenštatského hnutí je 
formovat člověka k obrazu Božímu a tím 
přetvářet celou společnost. 

V součastné době je Šenštatské hnutí 
rozšířeno prakticky po celém světě. Snad 
jenom na Anktartidě nevím, že by tam bylo. 
U nás v Čechách máme centrum v Rokoli u 
Nového Města nad Metují .(Bližší informace 
rád dám při osobním rozhovoru.) 

Prý mám také napsat životopis. Ono je to 
jednoduché: z milosti Boží jsem. Pro ty 
náročnější toho ale napíšu více.  

Narodil jsem se 13.3.1971 v Pardubicích. 
Tehdy jsme bydleli v Polabinách a tak mě 
moji rodiče donesli 27.3.1971 ke křtu do 
kostela sv. Jana Křtitele. Když mi byl asi tak 
jeden rok, došlo na stěhování do nynějšího 
domu, kde doposud bydlí moji rodiče a bratr 
Petr s rodinou. Však jsem při stěhování 
vydatně pomáhal. Někdo to musel všechno 
organizovat a křičet, že se mu to tak nelíbí. 

Nakonec jsem byl přelstěn. Společnost mi 
dělala jedna pěkná a pohledná slečna – 
tehdy 12-ti letá moje sestra. 

Kdy jsem začal ministrovat si už nepamatuji. 
Muselo to být ale hrozně dávno, protože 
Mirek, kostelník, mi ukazoval moji první 
rochetu, kterou jsem nosil. Velikostí byla 
skoro jako pro panenky. 

Do základní školy jsem chodil Na Spořilov a 
když jsem tam na ně začal být drzý, raději 
mě poslali na střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou. 

Rodiče dobře věděli, že nestačí, abych 
slyšel o víře jen od nich, proto mi 
zprostředkovávali různá setkávání, kde se 
hovořilo o Bohu. (Tenkrát se v naší farnosti 
nikde nevyučovalo náboženství.) Nejprve 
jsem chodil do jedné skupinky, kterou vedla 
moje sestra. Později jsem docházel tajně na 
faru. Největší formaci jsem ale dostal od paní 
profesorky Kolářové, skrze kterou jsem 
poznal Šenštatské hnutí. Další člověk, který 
na mě měl významný  vliv byl P.Pavel 
Rousek. Byla by chyba, kdybych napsal, že 
to byli jenom tito. Bylo jich mnoho, kteří byli 
posláni od Boha skrze Pannu Marii, aby 
formovali můj život. Například by byla 
ostuda, kdybych nevzpomněl na mého 
nejlepšího kamaráda, Martina Metelku a 
s ním jeho rodiče - jeho tatínek je můj 
biřmovací kmotr – dále pak P.Františka 
Jiráska a mnoho dalších. 

Důležitou zkušeností pro moji budoucnost 
byly letní (popř. zimní) tábory (neboli 
exercicie pro děti). Na mé vedoucí velice rád 
vzpomínám. 



PRIMICE  (pokračování) 
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Byli to: Milan, Ríša, Tomáš a Láďa (tzn. můj 
spolubratr P. Ladislav). To, co jsem tam 
prožíval, jsem chtěl dávat dále a tak se stalo, 
že jsem ve svých 16 letech vedl vlastní 
tábor. (Dnes obdivuji rodiče, kteří mi svěřili 
své děti.) Tato zkušenost táborů – tento 
apoštolát – byl potom pro mě rozhodující 
v poznávání, čím bych v budoucnu chtěl být. 

Nakonec jsem se tedy rozhodl: 1989 jsem 
vstoupil (společně se svým bratrem Pavlem) 
na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu 
v Litoměřicích. Jelikož mi bylo jasné, že chci 
být i nadále zapojen v Šenštatském hnutí, 
hledal jsem vhodnou formu.  

Po revoluci mi bylo umožněno vstoupit do 
noviciátu sekulárního institutu Schoenstatt-
Patres a po něm jsem pokračoval ve studiích 
teologie na Vysoké škole františkánsko-
kapucínské a zároveň i na 
Wilhelmswestfälské univerzitě v Münsteru. 
Rozhodnutí mých představených o 
přestěhování našeho semináře mi umožnilo 
přestoupit na Karlovu univerzitu do Prahy, 
kde jsem studium teologie v r.1998 ukončil.  

Po studiu jsem nastoupil na civilní službu, a 
tak jsem mohl pomáhat při pastoraci 
šenštatské mládeže v Čechách. Další 
významný den byl pro mne 26. březen 1999. 
V adoračním kostele v Schoenstattě jsem byl 
spolu s dalšími čtyřmi indickými spolubratry 
vysvěcen na jáhna. 

Dnes působím ve farnosti sv. Jakuba 
Staršího v Praze 4 – Kunraticích, kde je 
zároveň Arcidiecézní centrum života 
mládeže. 

V této chvíli bych také rád poděkoval všem, 
kteří se za mne modlili. Moje cesta byla 
poměrně dlouhá a i náročná. Bez zvláštní 
Boží milosti bych ji nezvládl.  

Chtěl bych vás zároveň poprosit, abyste mne 
i jiné kněze doprovázeli v modlitbě. Zda 
vytrváme na této cestě nezáleží jen na nás, 
ale také i na vás. Vždyť Bůh tak chtěl, 
abychom se za sebe navzájem modlili.  

Za to vám moc děkuji a žehnám 

Váš jáhen Antonín 

 

A co dodat na závěr ? Ve spojitosti s tímto životním rozhodnutím nemohu nevzpomenout jednoho 
faktu. 

Je tomu přesně 29 let, kdy se za šťastné narození malého Toníka modlila celá farnost. Maminka, která 
ho nosila pod srdcem, onemocněla těžkou nemocí a zdárné dokončení těhotenství, korunované 
porodem zdravého dítěte "viselo na vlásku".  Pod vedením tehdejšího duchovního správce saleziána 
ThDr Štěpána Vandíka byla zahájena devítidenní pobožnost s prosbou o zdraví pro matku i dítě. Jak 
vroucí byly tehdy prosby, které vycházely ze srdcí našich farníků na tento společný úmysl! Nebeský 
Otec  prosby vyslyšel a toužebně očekávané 4. dítě rodiny Sokolovy nejen ve zdraví poslal na svět, ale 
jistě již tenkráte si ho ve svém plánu vyvolil jako jednoho z Kristových následovníků. A bylo to právě 
přibližně v tomto kalendářním období, které prožíváme nyní. A proto je třeba se zamyslet, jestli ještě 
dnes se dokážeme jako farnost spojit ve společné modlitbě, při které bychom mohli právě v tomto 
měsíci prosit za další nová kněžská povolání. Měsíc únor je měsícem, kdy se podávají přihlášky ke 
studiu na teologickou fakultu. Je třeba si uvědomit, že povolání ke kněžství je výsledkem Božího volání, 
osobního rozhodnutí jednotlivce, ale i naplněním touhy, modliteb a obětí každé farnosti. Bylo by dobré, 
abychom toto měli na paměti. 

Jak umíme vážnost kněžského povolání pochopit, podpořit a z něho se radovat, jistě všichni dokážeme 
svou osobní účastí na Toníkově primiční mši svaté. Poděkujeme tak společně Bohu za nový dar 
kněžství. Ať slova písně "Ejhle, oltář Hospodinův září", která budou znít na začátku primiční mše svaté, 
opravdu rozezvučí náš nám tak drahý farní kostel sv. Bartoloměje. 

A Tobě, Toníku, již dnes do posledních dní Tvého "duchovního finiše" velkého rozhodnutí přejeme na 
přímluvu Panny Marie a svatého Bartoloměje: 

vydrž a doběhni do cíle. 
A. Hofericová 
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BOHOSLUŽBY  V  PARDUBICÍCH 

do Popeleční středy (8. března 2000) 

 Kostel 

sv. Bartoloměje 

Kostel 

sv. Jana 
Křtitele 

Kostel 

Zvěstování      
P. Marie 

Kaple 

sv. Václava 
(Saleziáni) 
Skřívánek 

Kostel 

sv. Václava 
Rosice 

Kaple 

Narození 
P. Marie 
Svítkov 

Kostel 

Sedmibolestné 
P. Marie 

(řeckokatolické 
bohoslužby) 

 
Neděle 

 7:00 
 9:00 
 19:00 

   
 10:00 

 8:30 
 10:00 

  
 8:00 

   
 10:00 

Pondělí 
 

 6:30 
 

    16:00 

Úterý 
  6:30 

 18:00 
 

    

Středa 
  6:30 

 18:00 
 

  16:30   16:00 

Čtvrtek 
  6:30 

 18:00 
 

 16:00  16:30   

Pátek 
  6:30 

 18:00 
 

 18:30  16:30   

Sobota 
  6:30 

 18:00 
 

 18:30   16:00  
Duchovní správa farnosti 

 



KALENDÁŘ 
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Po 14.2. Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina) fara 16.15 hod. 
 Zbyněk Šír: Gregoriánský chorál - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 15.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 16.2. Balení balíků pro misie fara 15.00 hod. 
Čt 17.2. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina) fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 18.2. Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
Ne - 20.2. Nedělní sbírka na Svatopetrský haléř všechny kostely  
Po 21.2. Mons. Dominik Duka: - přednáška na aktuální téma kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 22.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 23.2. Odesílání balíků pro misie pošta 2 – celnice 15.00 hod. 
 Koncert – Oblastní charita zámek – Rytíř. sál 16.30 hod. 
Čt 24.2. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 25.2. Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
So 26.2. Kněžské svěcení Antonína Sokola ml. HK – katedrála 9.30 hod. 
 Ples SHM (informace u saleziánů) Ždár n. Sázavou  
Po 28.2. Jan Franc: - přednáška  kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 29.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Studentská bohoslužba slova kostel sv. Jana 20.00 hod. 
St  1.3. Seniorklub fara 14.30 hod. 
 Příležitost ke svátosti smíření kostel sv. Jana od 16 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
Čt 2.3. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 3.3. Příležitost ke svátosti smíření kostel sv. Jana od 16 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
So 4.3. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
 Primice P. Antonína Sokola ml. sv. Bartoloměje 14.30 hod. 
Po 6.3.  
 - St  8.3. 

Výlet dětí z výuky náboženství  
   (informace u saleziánů – P. Hertl) 

  

Út 7.3. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Studentská bohoslužba slova kostel sv. Jana 20.00 hod. 
St 8.3. Popeleční středa (den přísného postu) – mše sv. kostel sv. Jana 

 
sv. Bartoloměje 
kaple sv. Václava 

6.30 hod. 
16.00 hod. 
18.00 hod. 
18.30 hod. 

 Duchovní obnova kaple sv. Václava 17.30 hod. 
Pá 10.3. Křížová cesta sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Mše sv. sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 12.3. Sbírka na Velké jubileum 2000 všechny kostely  
Po 13.3. Mudr. Moserová: UNESCO - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 3. 3. 2000. Vyjde 12. 3. 2000. 


