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Modlitba před bankovkou 
Pane, Pohleď na tuto bankovku. Nahání mi strach. 

Ty znáš její tajemství, ty znáš její historii. 
Jak je těžká! Dojímá mě, protože mlčí. 

Nikdy neprozradí, co skrývá ve svých záhybech. 
Nikdy neodhalí úsilí a zápasy, které představuje. 

Nese na sobě lidský pot, je potřísněna krví,  
zklamáním, pokořenou hrdostí. 

Je zatěžkána vahou lidské práce, kterou představuje a která jí dává pravou 
cenu. 

Kolika rukama prošla, Pane? 
Co vše učinila na svých dlouhých, tichých cestách?  

Nabídla bílé růže zářící nevěstě, nakrmila růžové děťátko. 
Dodala chléb na rodinný stůl. 

Dopřála mládeži smíchu a starcům radosti. 
Zaplatila odbornou poradu u lékaře. 

Vložila školní knihu do rukou mladíka. 
Oblékla dívku. 

Ale poslala nepřátelský dopis. 
Zaplatila vrahovi nenarozeného dítěte. 

Rozdávala lihoviny a doháněla k šílenství. 
Promítala mládeži zakázaný film a nahrála nechutné pásmo. 

Svedla mladíka a z muže udělala zloděje. 
Koupila pro několik okamžiků tělo ženy. 

Vyplatila žold zločinné zbrani a zaplatila za prkna na rakev. 

Ó, Pane, obětuji ti tuto bankovku, 
s jejím tajemstvím radostným, 
s jejím tajemstvím bolestným. 

Děkuji ti za život a za radost, které uskutečnila, 
prosím tě za odpuštěné zla, jehož byla příčinou. 

Ale především ti ji obětuji, Pane, za všechnu lidskou práci, 
za všechnu lidskou námahu, jež v sobě ukrývá a které snad již zítra, jako 

peníze nezničitelné, budou vyměněny za tvůj život věčný. 

Michel Quist “Setkání“ 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2000 

Příjmy Vydání 

Mzdy 

Daň z příjmu zaměstnanců 

Soc. a zdrav. pojištění zaměst. 

Bohoslužebné výdaje 

Režijní výdaje 

Opravy památek 

Opravy ostatní 

Půjčky 

Odeslané sbírky a příspěvky 

Dary a charitativní výdaje 

Daň z příjmu farního úřadu 

Daň z nemovitosti 

Ostatní výdaje 

 

 

103 628.00 

16 075.00 

64 991.00 

28 147.40 

327 944.20 

446 650.00 

24 326.40 

152 000.00 

215 400.00 

4 114.80 

0.00 

487.00 

 122 870.90 

Sbírky 

Dary od fyzických osob 

Dary od právnických osob 

Dary ostatní tuzemské 

Dary zahraniční 

Nájemné z budov a předmětů 

Nájemné z půdy 

Úroky z vkladů 

Příspěvek z diecéze 

Příspěvek od obecního úřadu 

Příspěvek od okresního úřadu 

Příspěvek od ústředních orgánů 

Náhrady škod 

Půjčky 

Ostatní příjmy 

Zůstatek hosp. k l. l.2000 

775 020.00 

255 047.50 

28 500.00 

36 205.00 

0.00 

85 852.00 

290.00 

709.48 

0.00 

20 000.00 

200 000.00 

73 000.00 

70 705.69 

0.00 

49 090.30 

137 881.22 Výdaje celkem 1 506 634.70 

Příjmy celkem 1 732 301.19 Rozdíl příjmů a výdajů 225 666.49 

K některým výdajovým položkám zvlášť: 
Opravy památek: 

kostel sv. Jiljí Pardubičky.......................................... 290.000 Kč 
příprava opravy "kostelíčka"..................................... 30.000 Kč 
oprava komínů na faře.............................................. 76.650 Kč 
restaurování sochy Panny Marie u kostela sv. Jana.. 50.000 Kč 
celkem...................................................................... 446.650 Kč 
 
Opravy ostatní: 

Většinou drobné údržbářské práce kostelů a fary 
 
Ostatní výdaje (největší položky): 

myčka nádobí do kuchyně......................................... 22.242.Kč 
nový počítač do kanceláře ........................................ 22.250 Kč 
koberec do kostela Zvěstování Panny Marie.............. 10.790 Kč 
nábytek do kuchyn..................................................... 7.820 Kč 
 

K příspěvkům obecního, okresního úřadu a ústředních orgánů: 

 20.000 Kč  od Obvodního úřadu Pardubičky na opravu kostela sv. Jiljí 
 200.000 Kč  od Okresního úřadu na opravu kostela sv. Jiljí 
 73.000 Kč  od Státního památkového úřadu na opravu komínů fary. 
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Plán oprav v roce 2001: 
Prozatím máme přislíbeno: 

300.000 Kč  od Okresního úřadu na opravu 
kostela sv. Jiljí 

200.000 Kč  od Magistrátu města Pardubic 
na opravu kostela sv. Jiljí 

145.000 Kč od Státního památkového úřadu 
645.000 

Kč 
celkem 

K nim musíme sami přidat 15%, t.j. 96.750 Kč, 
abychom mohli tyto dotace použít. Tím budeme 
moci v letošním roce provést další, poměrně 
velikou, část opravy kostela sv. Jiljí v 
Pardubičkách v hodnotě 741.750 Kč.  

A bude nám zbývat poslední etapa opravy 
kostela sv. Jiljí v hodnotě 506.290 Kč, kterou 
snad s další pomocí úřadů budeme moci 
dokončit v příštím roce. 

Zároveň chceme připravovat potřebné podklady 
pro další opravy, které plánujeme zahájit v 
letech 2002 a dalších: generální oprava 
"kostelíčka" a naší fary. 

 
 

A co dluhy na kostele sv. 
Bartoloměje? 

  S velkou radostí Vám mohu oznámit, že 
za provedené práce už nedlužíme nic! Pouze 
nám zbývá vrátit některým z Vás Vaše půjčky, 
což činí na počátku letošního roku částku ještě 
poměrně vysokou, a to 192.000 Kč, kterou však 
musíme postupně splatit až do roku 2006, což 
činí průměr 34.000 Kč na rok. A to není tak zlé. 
V současné době máme určité signály, že 
bychom mohli tyto půjčky z převážné části 
splatit ještě v tomto roce. Za několik málo dní 
bychom to měli vědět přesně. 

Zde bych chtěl ještě jednou poděkovat Vám 
všem, kteří jste nám i v tomto roce část svých 
půjček nakonec proměnili ve Vaše dary. Bylo to 
celkem 51.000 Kč. Pán Bůh Vám to zaplať. 

Topení (temperování lavic) v kostele 
sv. Bartoloměje 

To bylo pořízeno a instalováno jen a jen z 
Vašich příspěvků a darů, a to v celkové částce 
102.372,90 Kč. Fakturu jsme uhradili v těchto 
dnech, tedy již v novém, letošním, roce. Topíme 
však již od vánočních svátků, ale ne pokaždé 
ve všech lavicích.  

Celý kostel máme rozdělený do 4 sekcí či 
okruhů, které lze zapínat odděleně. 

I. okruh  = 1.- 3. lavice uprostřed hlavní lodi  
II. okruh  = 4.- 8. lavice uprostřed hlavní lodi  
III. okruh  = 9.- 11. lavice uprostřed hlavní lodi  
IV. okruh = všechny lavice v postranních lodích  
  (lavice v zadní části kostela vytápěny nejsou) 

Dlužno upozornit, že se nejedná o klasické 
vytápění, ale pouze o tzv. temperování prostoru 
pod lavicemi, aby bylo teplo od nohou, což je 
pro pocit tepla nejdůležitější. Klasické vytápění 
přímotopy, či akumulačními kamny by bylo 
velmi nákladné a v tomto velikém a vysokém 
kostele neefektivní. 

Náklady na provoz činí při plném zapojení 
všech 4 okruhů částku 51,40 Kč za 1 hodinu, 
což je přibližně doba nedělní mši sv.  

Ve všední dny, kdy je účast na bohoslužbách 
menší, nezapínáme všechny okruhy, ale jen 
první dva, tj. prvních 8 lavic uprostřed hlavní 
lodi kostela, což nás přijde daleko levněji, než 
temperovat  celý kostel, který bývá ve všední 
dny poloprázdný. Bohužel se stává, že i těch 
prvních 8 lavic bývá často poloprázdných, 
zatímco mnozí z Vás obsazují  místa  vzadu 
v kostele, tedy místa netemperovaná a dělají, 
že jim zima v kostele sv. Bartoloměje nevadí. 
Nebo vadí, ale dopředu si nesedneme?  

Proč jsme si pak stěžovali na zimu v kostele a 
volali po topení? Nepřipadá Vám to divné? 
Topení tedy v kostele máme, ale není zde 
zbytečně? 
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Po 12.2. V. Vacek: Bohatý mladík - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 13.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 14.2. Seniorklub fara 14.30 hod. 
Čt 15.2. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 16.2. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Ne 18.2. Sbírka na „Svatopetrský haléř“ ve všech kostelích 
Po 19.2. J. Nečas: Dokonalá svoboda - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 20.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 21.2. Balení balíků pro misie fara 15.00 hod. 
Čt 22.2. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 23.2. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 26.2. M. Kalčic: Horské kázání IV. - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 27.2. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 28.2. Popeleční středa – den přísného půstu kostel sv. Jana 

 
sv. Bartoloměje 
kaple sv. Václava 

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

 Studentská bohoslužba kostel sv. Jana 19.00 hod. 
 Odesílání balíků pro misie pošta 2 – celnice 15.00 hod. 
 Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt 1.3. 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 2.3. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
 Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
 Mše svatá sv. Bartoloměje 18.00 hod. 
So 3.3. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 

Případné změny programu vyhrazeny 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 23. února 2001. Vyjde 4. března 2001. 

 
 

Blahopřání 
Abrahámoviny, tj. padesát let života je v každé rodině 
událostí, kterou je třeba řádně prožít. Tím spíše v naší 
farní rodině. V pátek 2. března oslaví toto výročí náš 
pan arciděkan  Otec Jaromír Bartoš. Všichni mu 
děkujeme za jeho  kněžskou službu a  do dalších let 
přejeme, aby mu sloužilo zdraví, aby s námi měl 
trpělivost a aby se cítil v Pardubicích jako doma.  

Vděční farníci. 
 

 

INZERÁTY 
Hledám přechodné krátkodobější ubytování. Pomohu s úklidem, vařením apod. 

V. Krinková, Palackého 1949, 530 02  Pardubice. 
Ó 

Věřící studentka hledá skromný podnájem. Nástup co možná nejdřív.  
Tel. 0463/742121 nebo mobil 0604/643407. 


