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“Hle, jdeme do Jeruzaléma” (Mk 10,33). 
 

Těmito slovy Pán vybízí učedníky, aby se s ním vydali na 
cestu vedoucí z Galileje až do místa, kde bude dovršeno jeho 
vykupitelské poslání. Tato cesta do Jeruzaléma, kterou evangelisté 
líčí jako završení Ježíšovy pozemské pouti, je životním vzorem pro 
křesťana, který touží následovat Mistra na cestě kříže.  

K takové “ cestě do Jeruzaléma” vybízí Kristus i současné lidi. 
Platí to zejména v postní době, která člověku poskytuje vhodnou 
příležitost k tomu, aby se obrátil a znovu nalezl plné společenství 
s Kristem tím, že se ve svém nitru bude podílet na tajemství Kristovy 
smrti a zmrtvýchvstání. 
 Proto představuje postní doba pro věřící vhodnou příležitost 
k hlubokému přezkoumání života. V současnosti nechybějí vedle 
ušlechtilých svědků evangelia ani lidé, kteří jsou sice pokřtění, avšak 
k náročné výzvě “k cestě do Jeruzaléma” se stavějí nevšímavě, či ji 
dokonce otevřeně odmítají. Stává se to v situacích, kdy je zkušenost 
modlitby prožívána spíše povrchně, takže Boží slovo neproniká do 
lidského života. I samu svátost smíření považují mnozí za 
bezvýznamnou a nedělní eucharistická slavnost je brána jako nutná 
povinnost. 
 Jak přijmout výzvu k obrácení, s níž se na nás obrací Kristus i 
v této postní době? Jak dojít k opravdově změně života? Především 
musíme otevřít srdce působivému poselství liturgie. Období příprav 
na Velikonoce je darem Boží prozřetelnosti a cennou příležitostí 
k tomu, abychom se přiblížili k Pánu tím, že budeme zpytovat své 
svědomí a budeme naslouchat tomu, co nám Pán vnitru radí. 

(Poselství papeže Jana Pavla II. k letošní postní době) 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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NEDĚLE 18. BŘEZNA 2001 

VOLBY 
NOVÉ PASTORAČNÍ RADY PARDUBICKÉ FARNOSTI 

V  neděli dne 18. března 2001 se uskuteční v naší farnosti  
volby nové Pastorační rady farnosti.  

Volby proběhnou po každé nedělní mši sv. v místě slavení této mše sv.  

V kostele sv. Bartoloměje po 7. , 9. a 19. hodině,  
v kostele Zvěstování Panny Marie po 9. hodině,  

v kostele sv. Jana po 17. hodině  
a v kapli sv. Václava po 8.30. a 10. hodině.  

Po každé z  uvedených mší sv. budou v příslušných kostelích k dispozici hlasovací lístky, na 
kterých voliči zakroužkují dle vlastního uvážení maximálně 6 kandidátů a takto označený hlasovací 

lístek vloží do volební urny u hlavního východu z kostela.  
Právo volit má, dle stanov, každý katolík starší 18 let, příslušející do pardubické farnosti, a má 

jen jeden platný hlas. To znamená, že smí volit v onu neděli pouze jednou.  
Hlasovací lístky, na kterých nebude zakroužkován žádný kandidát, nebo jich bude zakroužkováno víc 

jak 6, jsou neplatnými hlasy.  
Doporučujeme vzít si sebou vlastní propisovací tužku či psací pero, aby se označování urychlilo a 

netvořily se zbytečně dlouhé čekací fronty. Děkujeme. 

Podle bodu “a” patří do nové pastorační rady naší farnosti tito lidé: 

1) Bartoš Jaromír, arciděkan a předseda pastorační rady 
2) Hoffmann Tomáš, Bc.Th., kaplan  
3) Pilz Jiří, Mgr., kaplan 
4) Jinoch Josef, Ing., jáhen 
5) Kylar Karel, Mgr., jáhen 
6) Šimáček František, Mgr., jáhen 
7) Traxler Ladislav, Ing., jáhen 
8) Kadlečík Pavel, SDB, zástupce Salesiánů Dona Boska  

Sokol Antonín, zástupce řeckokatolické církve a Schönstattského hnutí 
9) Tajovský Karel, ředitel a zástupce Oblastní charity Pardubice 

6 členů (podle bodu “b”) budeme volit z kandidátky na následující straně: 

V této kandidátce jsou uvedena jména těch, kteří odpovídají ustanovením stanov, tj., že právo být 
zvolen má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti , který je ochotný a schopný plnit úkoly 
pastorační rady. Z Vámi navržených 64 kandidátů souhlasilo s účastí a prací v pastorační radě a 
odpovídalo uvedené citaci stanov oněch 24 kandidátů, jejichž kandidátku Vám zde předkládáme. 
(Najdete-li v ní nějaké nepřesnosti, či chyby, oznamte je, prosím, neprodleně na faře, abychom tyto 
chyby neopakovali na hlasovacích lístcích. Děkujeme.) 

Pastorační radu tvoří: 

a) farář, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na základě pověření biskupem (kněží, 
jáhnové), popřípadě laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost podle 
kánonu 517, §2 Kodexu kanonického práva, po jednom delegátu z řeholních společenství, 
církevních sdružení (např. Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), 
popřípadě z farností spravovaných excurendo, které nemají vlastní pastorační radu 

b) 2 až 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí 
c) 2 až 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet nesmí převýšit 

počet volených členů) 
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KADIDÁTI DO PASTORAČNÍ RADY 
 JMÉNO ADRESA 

1 Bečka Bedřich Pardubice, Ve Stezkách 133 
2 Bednář Jiří, Ing. Pardubice - Pardubičky, Průmyslová 460 
3 Červinka Vladimír, MUDr. Pardubice, Křičkova 418 
4 Franc Jan, Ing. Pardubice, Rokycanova 2583 
5 Franc Pavel, Mgr. Pardubice, Rokycanova 2583 
6 Hykyšová Marie, Mgr. Pardubice - Pardubičky, Zelená 267 
7 Kašpar Stanislav Pardubice, Jindřišská 2025 
8 Kašpar Vladimír, Ing. Pardubice, Rokycanova 2583 
9 Kohl  Jan, Ing. Pardubice, Družby 336 

10 Kohlová Jiřina, Ing. Pardubice, Družby 336 
11 Krejča Petr Pardubice, Nerudova 1651 
12 Krejčová Ivana Pardubice, Nerudova 1651 
13 Kuchválek Jiří, Mgr. Pardubice, náb. Závodu Míru 1856 
14 Línek Radek Pardubice - Mnětice 112 
15 Metelka Václav Pardubice, Na Okrouhlíku 619 
16 Moriová Ludmila Pardubice, náb. Závodu Míru 1886 
17 Nejezchleb Zdeněk, Mgr. Pardubice, Stavbařů 155 
18 Netušil  Roman, Ing. Pardubice, Palackého 
19 Novotná Věra, Ing. Pardubice, Na Hrádku 2575 
20 Pelikán Jiří, MVDr. Pardubice - Svítkov, Žižkova 21 
21 Sychrová Adriana Pardubice, Ke Kamenci 1092 
22 Šísler Pavel Pardubice, Sladkovského 837 
23 Zimmermannová Marie, Ing. Pardubice, V Ráji 732 
24 Žemlová Marie, Ing. Pardubice, Kosmonautů 72 

 

Bod “c” provedu až podle výsledků voleb 

V Pardubicích dne 4. března 2001 Za volební komisi 
 P.Jaromír Bartoš, předseda 

POZVÁNÍ DO AUGSBURGU 
Ahoj kluci a holky! 

Je sice březen, ale myslím, že každý z nás vždy toužebně čeká na konec školního roku tj. na 
prázdniny. Už jste mysleli na to, co s volným časem? Měla bych jeden návrh. Minuly rok při návštěvě 
Augsburgčanů jsem sebrala odvahu a zeptala se, zda bych u nich v létě nemohla strávit pár týdnů. Byli 
velmi ochotni a souhlasili, že tam budu pracovat jako pomocná síla v charitě za stravu a bydlení. 
Během pobytu v Augsburgu jsem si zdokonalila nejen svou němčinu, poznala město a okolí včetně 
výletu do Alp, ale také našla nové přátele. Kdo tam bydli na faře, ten se nikdy nenudí. S Páterem 
Mairem, staršími i mladými jsem poznala na různých setkáních či jiných akcích mnoho lidí a myslím, že 
právě život s nimi a společné zážitky z nás udělaly teprve ty pravé přátele. 

Kdo byste měl zájem a umíte německy alespoň trochu, zavolejte mi, protože jejich nabídka na 
prázdniny stále trvá a těším se na Vás. 

Nashledanou na tel. 040/641 5985. Markéta Jinochová 

 



KALENDÁŘ 

- 4 - 

Po 5.3. J. Kohl: Bůh a utrpení - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 6.3. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 7.3. Studentská mše sv. kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 8.3. Tichá adorace kostel sv. Jana po večerní mši 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 9.3. Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
Út 13.3. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 14.3. Seniorklub fara 14.30 hod. 
 Studentská mše sv. kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 15.3. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po večerní mši 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 16.3. Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
Ne 18.3. Volby nové Pastorační rady ve všech kostelích po mši sv. 
Po 19.3. Slavnost sv. Josefa – mše sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
6.30 hod. 

18.00 hod. 
 Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 20.3. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 21.3. Třídění známek pro misie fara 15.00 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
 Studentská mše sv. kostel sv. Jana 19.00 hod. 
Čt 22.3. Tichá adorace kostel sv. Jana po večerní mši 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 23.3. Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměje 17.15 hod. 
Po 26.3. Slavnost Zvěstování Páně – mše sv. kostel sv. Jana 

Zvěst. P. Marie 
6.30 hod. 

18.00 hod. 
 Přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 27.3. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 29.3. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po večerní mši 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 30.3. Pobožnost křížové cesty sv. Bartoloměje 17.15 hod. 

Případné změny programu vyhrazeny 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 23. března 2001. Příští číslo vyjde 1. dubna 2001. 

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K ZÁJEZDU DO AUGSBURGU. (Zpravodaj 1/2001) 

Ubytování je zajištěno v klášteře, jako minule. Cena za nocleh se snídaní je 26 DM ( 2 noci = 
52 DM). 

Po příjezdu bude přátelský seznamovací večer na faře. V sobotu je společný program, kdy 
tamější farníci slaví svůj farní den (s občerstvením). V neděli dopoledne společná bohoslužba a 
odpoledne odjezd domů. 

Matyášovi 

 


