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D razí, 
nadchází nám opět po ro-
ce čtyřicetidenní postní 

doba. Číslo 40 je v židokřesťanské 
tradici používáno pro dobu přípra-
vy na něco důležitého. Židé se při-
pravovali na vstup do zaslíbené 
země čtyřicetiletým putováním po 
poušti, Ježíš se připravoval na své 
veřejné vystoupení čtyřicetidenním 
postem na poušti atd. Církev nám 
každoročně také nabízí 40 dní 
k přípravě na oslavu Velikonoc – 
události, jíž Ježíš za všechny lidi 
bez rozdílů zaplatil vstupenku do 
Božího království. Dostáváme tak 
v té době příležitost vnitř-
ně se ztišit a překont-
rolovat si, pro co 
vlastně žijeme, co 
pro  každého 
z nás osobně 
znamená ten za-
darmo, jen z čiré 
lásky nabízený 
dar vstupenky do 
nebeského králov-
ství.  
Aby se nám lépe poda-
řilo se ztišit, dostáváme 
nabídku postu, prostřednictvím 
kterého se máme možnost osvo-
bodit od toho, co nás zahlušuje, co 
nás spoutává, co nám bere svobo-
du. Svobodu, kterou jsme dostali 
do vínku od Boha, abychom mohli 
naplňovat své základní poslání zde 
na zemi, abychom milovali. 
V dřívějších stoletích se půst za-
měřoval hlavně na jídlo a zábavy. 
Myslím si, že v dnešní, o něco slo-
žitější době nás zotročují daleko 
více jiné věci. O tom, jak nás ovlá-
dají technické vynálezy naší doby 
(např. auto, televize, mobilní tele-
fon, počítač apod.), se snad netře-
ba rozepisovat. Také se nám může 

snadno stát, že sice formálně do-
držíme předpis o postu, avšak vů-
bec nic nám to neprospěje. Tedy 
konkrétně. Dovedu si představit, 
že někoho zotročuje právě půst, 
tedy přesněji řečeno nějaká re-
dukční dieta, pomocí které se sna-
ží třeba žena připodobnit svoji po-
stavu módnímu ideálu. Trápí své 
tělo hlady a svou duši nespokoje-
ností. Je potom podrážděná a šíří 
kolem sebe všechno jiné, jen ne 
lásku. Nebylo by lepší, kdyby se 
osvobodila od touhy vypadat jako 
modelka z časopisu, a raději by 
zaměřila svou pozornost na to, aby 

byla láskyplnější k lidem 
kolem sebe? A nebo 

někdo jiný zase zraní 
svého nevěřícího 
přítele, když mu 
odmítne jít v pátek 
na svatební hosti-
nu, protože přece 
ten den nesmí jíst 
řízek. Ale ten jeho 

přítel se s ním toužil 
podělit o svou radost.  

Podobné ulpívání na 
předpisech kritizoval Ježíš u 

židovských zákoníků. Snažil se jim 
vysvětlit, že předpisy nemají člově-
ka zotročovat, ale mají mu být ná-
pomocny pro větší pohotovost 
k lásce, že sobota je pro člověka a 
ne člověk pro sobotu. Tam, kde 
není svoboda, kde je člověk spou-
táván třeba i předpisy, tam není 
ani prostor pro lásku, tam se vyko-
návají věci z povinnosti či ze stra-
chu a ne z lásky. Ale Bůh nás po-
volal přece k lásce!  
Je asi užitečné přemýšlet o smyslu 
předpisu, a neulpívat na jeho liteře.  
Přeji Vám i sobě hodně vnitřní svo-
body! 

Váš bratr jáhen Ladislav 
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Z E  Ž I V O TA FA R N O S T I  
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY PARDUBICKÝCH FARNOSTÍ  

ZE DNE 4. ÚNORA 2003 NA FAŘE 
Jednání řídil Otec biskup Mons. Kajnek. 
 
• Kontrola zápisu minulé pastorační rady. 
• Dne 7. března 2003 v 16 hod. proběhne Světový 

den modliteb na katolické faře. Ve spolupráci 
s ostatními církvemi připravuje p. Novotná. 

• 5. dubna 2003 bude v saleziánské kapli den du-
chovní obnovy, exercitátorem bude P. Benedikt. 
Bližší informace budou ve Zpravodaji a 
v ohláškách. 

• 17. – 19. února 2003 bude v Hradci Králové ma-
riánský seminář. 

• 5. března 2003 je Popeleční středa, začátek 
postní doby. Jako každý rok budou v pátek kří-
žové cesta, které si připraví jednotlivá společen-
ství (projedná p. Kylar). Úterní večerní adorace 
mohou být zaměřeny na postní dobu. 

• V rámci Mariánského roku by bylo vhodné uspo-
řádat poutní zájezd. Do bližším míst (na př. 
Chlumek u Luže) lze uvažovat i s jízdou na kole. 

• 24. května  se pořádá diecézní mariánská pouť 
do Vambeřic za účasti  p. nuncia.  

• Na 16. srpna 2003 se plánuje z Pardubic minist-
rantská pouť na Horu Matky Boží u Králík, p. 
Zimmermannová doporučuje spojit ji s poutí ro-
din pod záštitou řeholních společenství, pro kte-
rou je v u Králík vhodné prostředí. Informace 
předá do Zpravodaje. 

• V neděli 15. června bude první sv. přijímání dětí. 
• Uspořádat setkání rodin v návaznosti na Světo-

vé setkání rodin na Filipinách, mohlo by se 

Základní exerciční pravidlo, tzn. zásada, která má motivovat k práci na sobě, zní: 
DEFORMATA      REFORMARE                (deformované -obnovit) 
REFORMATA      CONFORMARE             (obnovené -přizpůsobit) rozuměj Kristu  
CONFORMATA   CONFIRMARE              ( přizpůsobené - posílit) 
CONFIRMATA    TRANSFORMARE         ( posílené - přetvořit) rozuměj - do polohy svatosti 
 
V Písmu svatém často čteme výzvu: obnov, oživ, vrať se k původnímu nadšení…(2Tim.1,6;  
Ef 4,23;  Zj 2,4-5  atd). Doba svatopostní je pozváním k této práci na sobě, k onomu “Zajeď na 
hlubinu”, jak nás papež vyzývá v apoštolském listu na cestě do třetího tisíciletí: znovu začít u 
Krista, kontemplovat jeho tvář, objevit spiritualitu společenství, být svědky lásky… 
Kdo z nás necítí, že potřebuje obnovit a oživit? 
     K tomu nám také přijede pomoci P. Benedikt Holota, františkán, zkušený exercitátor. V sobotu 
před pátou nedělí postní 5. dubna 2003 v kapli u saleziánů.  

Váš biskup Josef Kajnek 
 

Duchovní obnova ve farnosti. 

uskutečnit 7. června 2003. 
• Ředitel Oblastní Charity informoval: 
_ V rámci 30 dnů pro neziskový prostor se 

bude prezentovat OCH  koncertem a vý-
stavkou 22. února v 16 hod. na zámku. 

_ Tříkrálová sbírka vynesla  v Pardubicích cca 
208 tis. Kč. Příští rok bude třeba věnovat víc 
času přípravě. 

_ Dohodl se o spolupráci OCH s P. Bartošem. 
• Na zelený čtvrtek se uskuteční umývání nohou, 

problémem je získání dobrovolníků. Současně 
byl diskutována možnost zabití  a  pečení berán-
ka jako připomínka židovských svátků. 

 
Příští jednání bude v úterý  1. dubna 2003. 

Zapsala: V. Novotná 
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Z E  Ž I V O TA FA R N O S T I  

Po několika rozhovorech s lidmi naší farnosti vzešel zajímavý ná-
vrh: „Uspořádat tiché adorace ve večerních hodinách“. Jistě kaž-
dý z nás je zaplaven prací a povinnostmi, které se na nás hrnou 
ze všech stran a nenechávají nás vydechnout nebo se zastavit. 
Je to klasické pokušení aktivismu, které nás nenápadně v životě 
odvádí od věcí podstatných. Jeden z prostředků, jak zajet na hlu-
binu v duchovním životě je právě adorace – setkání s živým Kris-
tem v Eucharistii. Musím se přiznat, že jsem při si první adoraci 
uvědomil ten veliký dar, který můžeme prožívat. Stát před samot-
ným Pánem všeho stvoření a jemu svěřovat všechno to, co má-
me na srdci a to co nosíme v našem nitru. Není snad On Všemo-
houcí?  
Adorace není tak úplně tichá celou hodinu. Snažíme se na začát-
ku a na konci zazpívat nějakou píseň, přečíst kousek z Písma a 
na závěr vyslovit nějaké prosby, chvály a díky. I přesto je většina 
času určena pro osobní modlitbu a kontemplaci. 
Když budete mít někdy v úterý večer chvilku, tak se určitě zastav-
te – stojí to za to. 

P. Vladislav 
 
Obohacení přikládáme několik osobních dojmů: 
 
Děkuji za zavedení pravidelných úterních adorací. V dnešní 
uspěchané a rušné době je to pro mě doslova balzám. Je to pro 
mě příležitost zastavit se, zklidnit se a srovnat si věci v hlavě. Mo-
hu zde nerušeně naslouchat Bohu a vést s Ním pokojný vnitřní 
rozhovor. Odcházím odtud osvěžena, naplněna vnitřní radostí, 
pokojem a energií do dalších dnů. 

Klárka T. 
 
Děkujeme Vám za umožnění účasti na úterní tiché soukromé 
adoraci. Už dlouho jsme po této možnosti toužili. Každý den je 
přeplněný povinnostmi a dokonce i při mši svaté je prostor pro 
soukromou modlitbu minimální. I když se doma společně modlí-
me, toužíme alespoň občas se nerušeně ponořit do modlitby, 
zřejmě i o to víc, že máme tři malé děti. Ježíšova přítomnost je 
pro nás mimořádně posilující a inspirující. 

Roman a Markéta Netušilovi 
 
V současné době svět prochází řadou vážných krizí. Proto se vě-
řící na celém světě modlí o zachování míru na Zemi a za odvrá-
cení ničivých válek. Proto Svatý Otec vyzývá křesťany, aby se 
v tomto „Růžencovém roce“ hodně modlili svatý růženec. 
V naší farnosti se na žádost mnoha našich farníků přistoupilo 
k pravidelným večerním adoracím, kde se v tiché usebranosti 
modlíme a prosíme o Boží pomoc k vyřešení tíživých  problémů 
v lidské společnosti i ve světě, v našem státě a v našem městě. 
Z tohoto důvodu Vám sestry a bratři tyto adorace ze srdce dopo-
ručujeme. 

Gita a Václav Pecnovi 

TICHÉ ADORACE KAŽDÉ ÚTERÝ OD  
20. - 21. HOD. V KOSTELE SV. JANA 

(NOVÁ) SLUŽBA FARNÍKŮM 
– BEZPLATNÉ A NEZÁVIS-
LÉ FINANČNÍ PORADEN-

STVÍ 
 
V dnešní době se běžný člověk 
těžko orientuje ve finančním svě-
tě (finanční džungli). Většina 
z nás má asi zkušenost s tím, že 
nás oslovil nebo i navštívil zá-
stupce (agent, dealer) některého 
finančního ústavu a přesvědčo-
val nás o tom, že právě u jeho 
ústavu je toto spoření nebo toto 
pojištění to nejlepší a nejvýhod-
nější. 
A také možná má někdo z vás i 
špatnou a bolavou zkušenost, že 
jste si někam uložili, spořili pení-
ze a přišli jste o ně (např. banka 
zkrachovala). Nebo co bylo před 
několika lety výhodné, dnes mů-
že být naopak nevýhodné. 
Většina z nás ani neví, jaká 
různá zvýhodnění lze čerpat od 
státu (např. ať už je to k mé ulo-
žené stokoruně přidaná padesá-
tikoruna od státu, či snížení da-
ňového základu atd.). 
Jsem ochotná komukoli poskyt-
nout zdarma nestrannou konzul-
taci v různých finančních záleži-
tostech (např. nejrůznější formy 
spoření, pojištění, úvěry, hypoté-
ky apod.) a pomoci mu najít nej-
výhodnější řešení v jeho konkrét-
ní situaci. 
Konzultaci si je možno domluvit 
na telefonním čísle 466 652 333 
nebo 608 449 866. 
 

Věra Traxlerová 
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V Z DĚL Á V Á N Í 
JAROSLAV NEČAS: FARIZEJ A CELNÍK 

Zvykli jsme si na význam slo-
va „farizej“ jako hanlivé ozna-
čení pokrytce nebo nadutého 
boháče. Jako by byl celník 
nějaký chudák, na kterého je 
okolí nespravedlivé. Příkladem 
„celníkovy pokory“ se také ně-
kdy zaštiťují lidé, kteří si sedají 
v kostele rádi vzadu. Je toto 
správný výklad Ježíšových 
slov? 

Do chrámu přicházejí dva 
muži, nikoli ze zvě-
davosti; oba 
se přicházejí 
modlit k Bohu. 
První patří mezi 
farizeje. Ti se stali 
doslova virtuozy náboženství, 
plní obrovské množství nejrůz-
nějších předpisů, trhají rekor-
dy ve zbožnosti. Farizej jde 
suverénně dopředu, kde má 
nárok na své místo. Přemýšlí 

následovně: „Kdyby všichni 
lidé plnili příkazy tak jako já, 
jistě by se přiblížilo Boží krá-
lovství.“ Celník je v opačném 
společenském postavení: 
slouží pohanům, je to v pra-
vém smyslu kolaborant, okrá-
dá lidi a je od nich také nená-
viděn. 

Na tento pohled jsme si 
zvykli. 

Ale skutečnost je složitější. 
Farizej opravdu stojí morálně 
výš než celník a nelze zpo-
chybnit jeho nasazení a dobré 

skutky. Je také správné, když 
Bohu děkuje za to, že ho neo-
vládá touha po majetku jako 
celníka. Ale obrací se farizej 
ještě k Bohu? Potřebuje od něj 
vůbec něco? Nevystačí si 

sám? 

U farizeje nedochází k 
žádné proměně. Je ne-
zdravě namyšlený, není 
plně soustředěn na Bo-
ha, ale na sebe. Má 

právnický vztah k Bohu, 
za své dobré skutky 
očekává zaslouženou 
odměnu. Mylně se do-

mnívá, že mezi ním a Bo-
hem už je všechno v 
pořádku. 

Celník musí sebrat dost odva-
hy, aby do chrámu vůbec šel, 
proto zůstává stát vzadu. Ne-
má se čím chlubit, nevede sa-
momluvu, ale prosí. Nic ne-

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl (Ježíš) toto podoben-
ství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se po-
stavil a takto se sám u sebe modlil: ,Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, 
cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co zís-
kám.'  

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 
,Bože, slituj se nade mnou hříšným.' Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého do-
mu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  

(Lk 18,9-14) 

Jaroslav Nečas je evangelickým farářem působícím v České Třebové. Výtah z přednášky konané 10. 2. 2003 
v rámci Pondělních večerů u sv. Jana pořídil Pavel Franc. Plný text přednášky bude zveřejněn na stránkách  

http://vecery.misto.cz. 

http://vecery.misto.cz
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Z N Á M E  J E ?  
Marie Hubálková - vrchní sestra Oblastní Charity Pardubice 

do Pardubic. Zde jsem už 
zůstala. Rozhodla jsem se 
pomáhat svému bratrovi, 
který je knězem na poutním 
místě v Luži. Do Pardubic 
jsem byla poslána, protože 
tehdy byla zde charita 
v krizi. Páter Moravec ne-
mohl sehnat vrchní sestru a 
v charitě nebylo ani dosta-
tek zdravotních sester, ale 
ani dostatek pacientů. 
S pomocí Boží se nám po-
dařilo se z této krize dostat 
a pomalu vybudovat pro-
sperující středisko. Samo-
zřejmě je stále co zlepšovat 
a my máme i velké plány a 
představy, které jsou 
v rukou Božích a my se 
modlíme, aby nám je po-
mohl uskutečnit, je-li to vůle 
Boží. Nejtěžší je najít spo-
lehlivé zaměstnance, kteří 
by se pro tuto práci hodili. A 
také dobrovolníky, kteří by 
nám pomáhali. 
 
Co toto poslání obnáší, co 
znamená pro Vás? 
 
V Charitě pracuji jako vrchní 
sestra domácí zdravotní pé-
če a pečovatelské služby. 
Mám na starosti jednání 
s lékaři, pojišťovnou, rodi-
nami pacientů, s pacienty 
atd. Moje práce mě baví, 
přináší mě radost, beru ji 
jako poslání.  Setkávám se 
s mnoha lidmi, kterým se 
snažím ulehčit jejich stáří a 
utrpení, se kterými mohu 
mluvit i o Bohu. Asi to něko-
ho překvapí, ale mám je rá-
da. Moje maminka říkávala, 
že vdaná žena miluje své 
děti, svou rodinu a svobod-
ná je schopna mít ráda cizí. 

Nejprve nám řekněte něco 
o sobě: 
 
Jmenuji se Marie Hubálko-
vá a narodila jsem se 29.3. 
1966 v Lanškrouně jako tře-
tí dítě. Mám 5 sourozenců: 
3 bratry a 2 sestry. Vyrůsta-
la jsem ve věřící, harmonic-
ké rodině, která  je pro mne 
stále velkou oporou. Rodiče 
nám chtěli na prvním místě 
předat víru v Boha a udělali 
pro to všechno. Jednak pro 
nás měli vždycky čas a také 
nás vozili do společenství 
mladých lidí v Lanškrouně a 
Ústí nad Orlicí. Měli jsme 
několik přátel, kněží, kteří 
nám moc pomáhali a kte-
rým vděčíme za mno-
hé…..Díky tomu jsem o Bo-
hu nikdy nepochybovala, 
nějak jsem cítila, že prostě 
je a snažila jsem se ho co 
nejvíce poznat. Po ZDŠ 
jsem vystudovala gymnázi-
um a nástavbu SZŠ a něko-
lik let jsem pracovala 
v nemocnici v Praze. 
V loňském roce jsem do-
končila teologickou fakultu 
v Praze. 
Pak jsem prožila několik 
krásných let v SSJ a byla 
posílána na různá místa: do 
Klagenfurtu, Olomouce, 
Hradce, Prahy a naposledy 

A přesně tak to cítím já. 
Jsou do jisté míry mojí rodi-
nou. 
 
Jaké jsou Vaše sny a přá-
ní do budoucnosti, co 
očekáváte, na co se při-
pravujete, těšíte… 
 
Asi mnohé překvapím, když 
řeknu, že nesním o budouc-
nosti. Jsem šťastná 
v přítomnosti. Snažím se ji 
naplno žít a také mě oslovi-
lo rčení: „Jediné co mi patří 
je přítomnost, s tou mohu 
něco udělat, všechno ostat-
ní je ztráta času.“ Neočeká-
vám nic, ani se nepřipravuji, 
jenom se modlím, aby mě 
Bůh, vše co přijde, pomohl 
zvládnout a přijmout. Přesto 
se na budoucnost těším, 
protože žít s Bohem je dob-
rodružství. 
 
Co vzkážete čtenářům 
Farního Zpravodaje, všem 
pardubickým farníkům? 
 
Mám ráda sv. Ignáce a 
z jeho života mě oslovuje 
mnoho věcí. Jeho touha po 
Bohu a promyšlená cesta 
k němu. Snažím se v životě 
držet hesla: Prožívat svůj 
život dobře a všechno dělat 
ráda, s láskou. A také když 
mám někdy z něčeho oba-
vy, říkám si: „Maruško neboj 
se, ty ne, ale Bůh má 
všechno pevně v rukou“. 
 
S přáním pokoje Vás zdraví 
Marie Hubálková 
 

Otázky kladla M. T. 
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K AT E C H E T I C K É  O K É N K O  

VĚDEC O VÍŘE 

Krátce před smrtí se zeptal 
jeden přítel Alberta Einstei-

na:Je svět - tak jak ho znáte - 
myslitelný bez Stvořitele?" 
Einstein odpověděl: Kdyby 

svět a vesmír se všemi jeho 
zákonitostmi měl být dílem 

slepé náhody, pak je to stej-
ně pravděpodobné, jako kdy-
by..." (dokončení citátu je v 

tajence).  
Do prázdných políček doplň 

vždy začáteční písmeno toho 
obrázku, který je označen 

daným číslem.  

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB 
Jsme v přípravách na Světový den modliteb (dále 
jen SDM). Víme však o co se jedná? Pokusme se 
SDM alespoň v krátkosti přiblížit a představit. 
SDM má dlouhou historii. Patrně nejdelší ze 
všech „světových dnů“, které se v současnosti 
připomínají. Začátek SDM se klade do konce 19. 
století, kdy zcela prostá žena v jednom nevý-
znamném místě amerického Západu z vlastní ini-
ciativy a v malém modlitebním kroužku započala 
modlitební zápas za „obyčejnou každodenní 
starost“. Nezůstalo však jen při jedné událos-
ti, ale modlitební přímluvy se rozšířily a do-
stávaly širší rozměr, jak prostý, tak i ča-
sový. Modlitební chvíle, ba přímo zá-
pasy, překračovaly hranice států, církví 
a společenství, takže za nedlouho 
z nepatrné iniciativy se zrodilo hnutí SDM. 
Vznikl celý řetězec modliteb, který každoroč-
ně obletí svět. Program SDM je přirovnán jednot-
ně a překládán do mnoha jazyků. Každý rok pro-
gram připravují ženy z jiné země. Během jednoho 
dne – obvykle první pátek v měsíci březnu – se 
na mnoha místech všech kontinentů scházejí lidé 
různých křesťanských vyznání a vyslovují svoje 

modlitby, chvály, děkování a prosby za problémy 
celého světa, ale také za konkrétní potřeby ve 
svém nejbližším okolí. 
V letošním roce se modlitební řetězec uskuteční 
ponejvíce v pátek 7. března a program připravily 
ženy z Libanonu. Uvědomujeme si při bližším se-
známení se s textem připravené bohoslužby, že 
libanonské ženy – ze země tak blízké konflikům 

na Středním východě – nám mohou po-
sloužit k hlubšímu porozumnění, jaké tra-
gické následky má válka, nenávist a zloba. 
Přesto je výpověď  libanonských žen po-
vzbující tím, že nás vede k tvůrci pokoje a 

bezpečí, k Ježíši Kristu. 
V Pardubicích se sejdeme k bohoslužebnému 
shromáždění v rámci Světového dne modliteb 
v pátek 7. března 2003 v 16.30 na katolické 

faře v Kostelní ulici č.1. Zveme všechny křesťany 
různých církví – muže a ženy – z Pardubic a okolí, 
i lidi hledající smysl života. Přejeme si, aby letošní 
heslo SDM „Duchu svatý, naplň nás“ bylo modlit-
bou, jež burcuje, podpírá a zmocňuje k činům, jež 
můžeme uskutečňovat pouze s Boží pomocí. 

Naděje Mandysová 
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K U LT U R N Í  A K C E  
CHARLES CHAPLIN: DIKTÁTOR  

Americký satirický film Charlieho Chaplina, v němž tento geniální 
herec a komik zaujal již v roce 1941 své kategoricky odmítavé 
stanovisko vůči fašismu a jeho vládcům. Prostředky jemu vlastní-
mi, satirou a hluboce zaměřeným vtipem, odhaluje celou šíři ob-
ludnosti diktátorského režimu a jeho představitelů. 

V dvojroli ztělesňuje Chaplin diktátora Hynkela (Hitlera) a proná-
sledovaného židovského holiče, kteří jsou nakonec pro zevní po-
dobnost zaměněni. 

Když Chaplin točil svůj film, svět ještě neznal celou hlubinu roz-
poutaného zla. Ve světle obrazů, které jsme shlédli až po skonče-
ní války, se Chaplinovy obrazy židovského ghetta jeví nebezpeč-
ně idylické a brutální hordy „SA-manů“ jako trapně komické a 
snadno porazitelné skupinky pivařů vracejících se z flámu, které 
stačí praštit pánví po hlavě. 

Chaplin nedohlédl a nemohl dohlédnout, jak strašlivé zlo je mož-
né rozpoutat, byť se zpočátku jevilo nevinně směšné, ani že mů-
že dorůst do nepředstavitelně obludných rozměrů. „Kdybych byl 
věděl o skutečných hrůzách německých koncentračních táborů, 
nebyl bych mohl Diktátora natočit,“ vysvětloval po skončení války 
Chaplin. „Nedokázal bych si dělat legraci z nacistického vražed-
ného šílenství. Byl jsem však rozhodnut zesměšnit jejich mystické 
žvásty o čisté rase“. 

Délka 124 min. Film je uváděn v rámci festivalu Projekt 100, kino 
Dukla, čtvrtek 13. 3. (termín bude upřesněn na plakátech kina). 

V rámci festivalu konaného v kině Dukla 13.-19. 3. 2003 bude 
možné shlédnout i další filmy, např. Amadeus 2002 (Miloš For-
man), Amarcord (Federico Fellini) nebo Noční hovory s matkou 
(Jan Němec). 

Zdroj: Projekt 100,  
http://www.artfilm.cz/projekt-2003 

 

Pátek 28. 3. ve 20:00: 
Metamorphosis 
Koncert rakousko-českého kvartetu. S využitím 
houslí, violoncella, akustické a elektrické kytary 
hrají velmi proaranžovanou a často pronikavě 
rytmickou hudbu kombinovanou s pasážemi vol-
né improvizace a lyriky zpívané v češtině, anglič-
tině, turečtině, němčině i francouzštině. 
Vstupné 100 Kč. 

Divadlo 29 
Sv. Anežky České 29 
http://www.divadlo.cz/divadlo29/ 

Komorní filharmonie Pardubice 
Sukova síň Domu hudby v Pardubicích 
http://www.chamberphilpar.cz/ 

24. 3. v 19:00 a 26. 3. v 19:30: 
Abonentní koncert 
I. Stravinskij: Concerto in Es (Dumbarton Oaks) 
N. Paganini: Koncert pro housle a orchestr č. 1 D 
dur 
J. Haydn: Pochod pro Královskou společnost 
hudebníků 
L. van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur, op. 93 
Sólista: Bohumil Kotmel - housle 
Dirigent: Leoš Svárovský 

Prof. PhDr. LUDVÍK ARMBRUSTER  
DĚKANEM KTF UK 

 
Katolická teologická fakulta UK má 
nového děkana, zvoleného na násle-
dující tři roky. 17. února rektor UK 
jmenoval do funkce děkana fakulty 
prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera. 
Koncem ledna jej zvolil akademický 
senát a potvrdila ho Kongregace pro 
katolickou výchovu v Římě. 
Slavnostní shromáždění proběhlo v 
kostele sv. Vojtěcha v Praze-
Dejvicích.  
Nový děkan, čtyřiasedmdesátiletý 
jezuita, exilový kněz a filosof Ludvík 
Armbruster, působil řadu let na 
prestižní Katolické teologické fakultě v 
Tokiu. Narodil se 16. května 1928, 
navštěvoval gymnázium a po maturitě 
vstoupil do české provincie řádu To-
varyšstva Ježíšova. V roce 1950 byl 
nejprve zatčen a poté vyhoštěn z re-
publiky. Ještě před tímto aktem zahájil 
studium filozofie na Filozoficko-
sociologickém institutu Tovaryšstva 
Ježíšova v Děčíně. Ve studiích pokra-
čoval na papežské Gregoriánské uni-
verzitě v Římě, kde získal v roce 1952 
licenciát z filozofie, dále studoval ja-
ponštinu a získal na univerzitě Sophia 
v Tokiu doktorát z filozofie na církevní 
filozofické fakultě. Následovalo čtyřle-
té studium teologie ve Frankfurtu nad 
Mohanem, kde v roce 1959 přijal 
kněžské svěcení. Od roku 1961 pak 
žil a působil v Japonsku. 
Armbruster vidí hlavní roli fakulty ve 
vzdělávání studentek a studentů, za-
tímco úlohou kněžského semináře je 
podle něj formace a příprava adeptů 
na duchovní povolání. 

 

http://www.artfilm.cz/projekt-2003
http://www.divadlo.cz/divadlo29/
http://www.chamberphilpar.cz/
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C H A R I TA — M I S I E  
ZPRÁVA O VÝSLEDKU  
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 

V letošní Tříkrálové sbírce se 
vybralo 206 119,-- Kč. Vybra-
né prostředky půjdou, jak již 
bylo řečeno, z větší části na 
podporu výstavby Domu po-
kojného stáří v Rosicích nad 
Labem, nově vzniklého Stře-
diska asistence u dětí 
s postižením a na pomoc stře-
disku „Vozíčkář“. Děkujeme 
všem dárcům z Pardubic 
i  okolí.  
Pro informaci uvádíme, že ze 
získaných finančních prostřed-
ků z minulých Tříkrálových 
sbírek bylo využito na příprav-
né práce Domu pokojného 
stáří v Rosicích nad Labem 
(zaměření objektu, studie, vý-
běrové řízení na dodavatele 
projektu, projektové práce) 
220 160,- Kč.  

JAK TO VYPADÁ S DOMEM POKOJNÉHO STÁŘÍ 
V ROSICÍCH NAD LABEM 

Co je již hotovo? Máme dům, který darovali Oblastní charitě Par-
dubice staří manželé s přáním, abychom z něho zbudovali dům 
pokojného stáří. Je vyhotoveno zaměření skutečného stavu, kte-
ré je nutné pro zhotovení projektu. Je provedeno výběrové řízení 
pro zadání projektu, ve kterém zvítězil Ing. arch. Lubomír Driml. 
Máme hotový projekt pro územní rozhodnutí, který byl z větší 
části sponzorsky vyhotoven  vítězem soutěže, tzn. rovněž Ing. 
arch. Drimlem. Je zpracovaná a podaná žádost o dotaci na inves-
tiční záměr na MPSV, podpořená všemi potřebnými institucemi, 
jako je Krajský úřad Pardubického kraje, Magistrát města Pardu-
bic, odbor sociálních věcí a odbor rozvoje a strategie, Městský 
obvod Pardubice VII a dalšími veřejnoprávními subjekty.  
Nyní jsou přípravné práce stavby Domu pokojného stáří 
v Rosicích nad Labem, který chce postavit Oblastní charita Par-
dubice pro 40 seniorů, brzděny odporem sousedů. Po počáteč-
ním nadšení, kdy vše probíhalo bez jakýchkoliv problémů, došlo 
k věci takřka neuvěřitelné. Někteří sousedé se postavili proti stav-
bě domu pokojného stáří a rozhodli se za každou cenu stavbu, 
která je ve fázi územního schvalování, překazit. Chtějí najít dů-
vod, pro který by se stavba nemohla konat. V současnosti bylo 
vydáno stavebním úřadem kladné územní rozhodnutí. Je však 
velmi pravděpodobné, že se sousedé odvolají a případně předají 
věc soudu. To by však znamenalo zpomalení celého průběhu 
příprav, neboť dokud nenabude územní rozhodnutí právní moci, 
není možné vést intenzivní jednání o dotacích na tuto stavbu.  
Tisíce lidí vyjádřili svou podporu tomuto dílu v Tříkrálových sbír-
kách, kdy dávali do kasiček tříkrálových koledníků finanční pří-
spěvky na zahájení přípravných prací Domu pokojného stáří 
v Rosicích nad Labem. Doufejme, že se brzy podaří vyřešit i spor 
se sousedy a že se budeme moci intenzivně věnovat další reali-
zaci díla.  

 
STŘEDISKO JUNÁKA ŠESTKA UVÍTÁ VE SVÝCH ODDÍLECH  

NOVÉ ZÁJEMCE O SKAUTOVÁNÍ. 
 

Rodiče, v případě zájmu přiveďte děti na začátek vybrané schůzky a vše potřebné domluvte 
s přítomným vedoucím. 
Schůzky se konají na faře dle následujícího rozpisu: 
5. chlapecký oddíl: 
_ vlčata (7-11 let) – úterý 16,00-17,30 hod (schůzky vede Petr Husník, Ing. Petr Chládek) 
_ skauti (11 let a výše) – středa 17,00-18,30 (schůzky vede Jakub Rejman, Jan Zozulák) 
8. dívčí oddíl: 
_ světlušky (děvčata 7-11 let) – úterý 17,00-18,30 (schůzky vede Jana Kosková, Petra Mikulková)  
4. dívčí oddíl: 
_ světlušky (děvčata 7-11 let) – pátek 14,30-16,00 
_ skautky (děvčata 11-15 let) – pátek 14,30-16,00  

(schůzky vede Marie Metelková, Petra Kylarová, Karolína Kylarová) 
Kromě schůzek jednotlivé oddíly pořádají jednou za měsíc sobotní výpravy do přírody. Každoročně 
v létě o prázdninách středisko pořádá  dva čtrnáctidenní tábory s ubytováním v podsadových sta-
nech.  
Další informace podá vedoucí střediska Ing.Vladimír Ráček (telefon 466401943 po 20:00 hod).  
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FA R N Í  K N I H O V N A  
Každý čtvrtek v době od 
16.00 do 17.45 je otevřena 
farní knihovna, kde je k dis-
pozici řada knih pro děti i 
dospělé.  
Najdete zde tituly takových 
autorů, jako je Józef Au-
gustyn, Raniero Cantala-
messa, Carlo Caretto, Ro-
mam Guardini, Joachim 
Meisner, Wilfrid Stinissen a 
řada dalších, které Vám 
umožní vzdělávat se, pro-
hloubit vlastní duchovní ži-
vot, a učit se modlitbě.  
 

Carlo Carretto (1910-1988)  

Dětství prožil v Turíně, ve 23 
letech vstoupil do Katolické 
akce turínských mladých, vy-
studoval historii a filozofii, byl 
učitelem. Pro neshody 
s fašistickým režimem byl od-
volán z několika funkcí a sle-
dován. V r. 1946 se stal před-
sedou Sdružení mladých při 
Katolické akci a posléze ředi-
telem GIAC. V r. 1952 na tuto 
funkci rezignoval.  
V prosinci 1954 odjel do Alží-
ru, do noviciátu El Abiodh, ře-
holní kongregace malých brat-
rů Ježíšových, založených 
Charlesem de Foucauldem. 
Deset let vedl poustevnický 
život na Sahaře, kde prožil 
bohatou zkušenost vnitřního 
života a modlitby, ticha a prá-

ce. Tuto zkušenost přiblížil 
v knize „Dopisy z pouště“, jež 
se stala jeho autentickým 
bestsellerem, z této zkušenos-
ti čerpal při všech svých aktivi-
tách po celý svůj život.  
Po návratu do Evropy odešel 
do Spella (nedaleko Asssi), 
kde založil nové bratrstvo a 
exerciční dům. Vznikla zde 
komunita, jejíž hybnou silou 
byl Carlo Carretto více než 20 
let. Stále pokračoval v psaní 
knih, které byly přeloženy do 
mnoha jazyků, např.:  
Skutečnosti z druhé strany, 
Myšlenky na každý den (1. 
a2.díl)  

Za farní knihovnu  
Josef Soukup 

KŘESŤANSTVÍ V PROMĚNÁCH ČASU - PROGRAM 
VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI  

 
 

V sobotu 15. února 2003 byl v Novém Adalbertinu v Hradci 
Králové zahájen již třetí semestr přednáškového cyklu pro 
širokou veřejnost „Křesťanství v proměnách času“. Cílem 
celého cyklu je představit kulturní, historický a filosofický 
kontext utváření křesťanské víry a prostřednictvím vybra-
ných témat naznačit některé rysy toho, jak se dílo Božího 
Zjevení projevuje v prostoru světových dějin. Začínající se-
mestr sleduje témata vztahu utrpení a víry, křesťanské etiky, 
dále se zabývá např. problematikou postoje křesťanství k 
ozbrojenému konfliktu. Mezi přednášejícími vystoupí např. 
diecézní biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP, předseda 
Etického fora ČR PhDr. Jan Šolc a pplk. Mgr. Tomáš Holub.  
Setkání programu se konají pravidelně jednu sobotu v měsí-
ci od 9.00 do 15.00 hod. Kromě přednášek tvoří doplňkovou 
formu kurzu kulturní vystoupení. Pro účastníky bude též zor-
ganizováno několikadenní setkání uskutečňované formou 
rekolekcí.  
Celý program je veřejně přístupný, otevřený i pro zájemce o 
jednotlivá vybraná témata. Účastníci se nemusí přihlašovat 
a neplatí žádné školné.  

Mgr. Jan Hojda, sekretář  
DTI, Velké nám. 32, 

500 03 Hradec Králové,  
tel. 495 063 428,mobil777 118 587,  

e-mail:dti@diecezehk.cz 

Z  D I E C É Z E  
KŘESŤANŠTÍ PEDAGOGOVÉ 

KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE - 
SETKÁNÍ  

 
Odbor církevního školství sděluje, že v 
sobotu dne 29. března 2003 se usku-
tečni v Hradci Králové setkání křesťan-
ských pedagogů královéhradecké 
diecéze. Setkání začíná v 9.00 hod. 
mší svatou a pokračuje v budově No-
vého Adalbertina, Velké nám. 32 před-
náškami a pracovními skupinami. Mezi 
přednášející patří MUDr. Max Kašparů, 
Mgr. Jiří Mihola a další. Setkání je za-
měřeno teoreticky i prakticky.  
Setkání bude zahájeno za účasti sídel-
ního biskupa Mons. ThLic. Dominika 
Duky OP.  
Pro případné zájemce kontakt:  

Biskupství královéhradecké,  
Sekretariát odboru církevního školství 

Velké nám. 35,  
500 01 Hradec Králové,  

ThLic.Jan Dohnal sekretář OCŠ 
tel.: 737215331; 

e-mail: ocs@diecezehk.cz 

mailto:e-mail:dti@diecezehk.cz
mailto:ocs@diecezehk.cz
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BŘEZEN 2003 
1. března organizační NÁRODNÍ RADA SHM  Koryčany 
1. března  nejmenší II. ODPOLEDNE HER A PÍSNÍ Sasm Pce - 15 hod. 
3. března volejbal SOKOL PŘELOUČ : SASM (Přebor dorostenek) Přelouč 18 hod. 
8. března sport PARNÍK Sasm 
8. března organizační CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ TRENÉRŮ Pardubice 

14. - 16. března duchovní DUCHOVNÍ OBNOVA SHM  Pardubice 

15. března malá kopaná POHÁR UHŘÍNĚVESKÉHO STAROSTY 
(roč.91-93) Praha - Uhříněves  

16. března rodiny SETKÁNÍ RODIN Z FARNOSTI Sasm Pce - 15 hod. 
21. března volejbal USK PARDUBICE : SASM (Přebor dorostenek) Usk - 15:15 hod. 

21. - 23. března animátoři HORY ANIMÁTOŘI DĚTSKÝCH DOMOVŮ  
20. - 23. března  stolní tenis SOUSTŘEDĚNÍ NA HRY V CHORVATSKU  Ostrava 

22. března volejbal AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA Hradec Králové 
22. března  turistika VÝLET  

22. - 23. března mezinárodní SETKÁNÍ S ITALSKÝMI VOLEJBALISTKAMI Sasm Pce 
29. března  volejbal TURNAJ SERIÁLU PĚTPÉ II. Pardubice 

 

DUBEN 2003  
2. dubna volejbal TJ ENER. CHVALETICE : SASM  

(Přebor dorostenek)  Chvaletice - 17 hod. 

3. - 6. dubna stolní tenis SOUSTŘEDĚNÍ NA HRY V CHORVATSKU Sasm Pce 
4. - 6. dubna animátoři SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ DĚTSKÝCH D.  Sasm Pce 

5. dubna nejmenší III. ODPOLEDNE HER A PÍSNÍ, 15,00 hod. Sasm Pce 
5. dubna florbal TURNAJ VE FLORBALE (roč. 88-90) Praha - Uhříněves 
5. dubna florbal TURNAJ VE FLORBALE (roč. 86-87) Praha - Uhříněves 
6. dubna volejbal AMATÉRSKÁ VOLEJBALOVÁ LIGA - finále Hradec Králové 

10. dubna volejbal SASM : SOKOL PŘELOUČ (Přebor dorostenek) Sasm - 16 hod. 
12. dubna sport PARNÍK Sasm Pce 
12. dubna malá kopaná SENIORSKÁ LIGA (roč. 85 a starší) Praha - Kobylisy 
12. dubna  florbal TURNAJ VE FLORBALE DÍVKY(roč. 86-90) Praha - Uhříněves 
14. dubna volejbal TJ JISKRA HOLICE : SASM (Přebor dorostenek) Holice - 17 hod. 

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.pardubice.sdb.cz. 

S A L E Z I Á N S K É  S TŘE D I S K O  

AKCE A ČINNOSTI  
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE 

KURZ KERAMIKY A MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
Tento zajímavý kurz vyhlásilo SHM pro všechny zájemce, kteří pracují v této oblasti. 
Místo konání bylo v Praze – Uhříněvsi. Z našeho střediska se tohoto kurzu zúčastnily:  

Máša Z., Káťa V., Jana K., Eliška K., Majda N. 
Kurz byl velmi zajímavý. Naučily jsme se mnoho nových věcí: jak se maluje na hedvá-
bí, jak si namíchat barvu podle vlastní fantazie, jak si udělat rámeček, který je základ-
ním nástrojem při malování na hedvábí. Z keramiky jsme se naučily správně vyválet 

hlínu, aby se v peci nerozpadla, jak správně glazovat, točit na kruhu, atd. 
Tento kurz byl pro nás všechny velmi zajímavý a každý z nás si odvezl spoustu nových nápadů a do-
vedností. 

účastnice kurzu 

http://www.pardubice.sdb.cz
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Historické období josefinismu - vlády císaře Jose-
fa II (/1780-1790) znamenalo zlom ve vývoji chrá-
mové hudby. Rušení klášterů,jejichž majetek měla 
převzít „Náboženská matice“, vedlo často 
k nenapravitelným ztrátám jak v oblasti kulturního 
dědictví, tak vzdělání. Císař zasahoval do církev-
ních záležitostí a tedy i do chrámové hudby. Figu-
rální hudba byla velmi citelně postižena – byla po-
volena jen při slavných mších a ve vybraných kos-
telích. Mnoho hudebníků ztratilo při rušení bratrs-
tev a fundací zaměstnání, což nezůstalo bez vlivu  
na hudební výchovu ve školách (jež byla zákla-
dem pro působení na kůrech), a tedy na celkovou 
hudební vzdělanost lidu. Rakousko, potažmo čes-
ké země, nebylo v tomto vývoji osamoceno, ob-
dobné dění probíhalo také v Německu. I když byly 
po smrti císaře Josefa  II.  některé jeho kroky 
zmírněny, figurální hudba již nedosáhla dřívější 
kvality. Vlivem nových společenských směrů - se-
kularizace se snažila vyhovět úrovni vkusu líbivěj-
šími a jednoduššími skladbami, částečně také pro-
to, že stoupal podíl diletantů na kůrech. Církev již 
také neměla dostatek peněz, aby mohla platit kva-
litní hudebníky, a to nejen v našich zemích, ale i 
ve Francii a Itálii, a ti se uplatňovali stále častěji 
pouze ve světské sféře – opera, koncertní život, 
svobodná povolání. Přesto i v této době vznikala 
kvalitní duchovní hudba, která nebyla ale vždy ur-
čena výhradně pro chrámové užití. Z významných 
chrámových autorů jmenujme alespoň  F. Schu-
berta, F. Liszta, u nás J. J. Rybu a z pozdějších V. 
E. Horáka a R. Führera. Na poli duchovní hudby 
určené pro koncertní provedení vzniklo množství 

cenných děl, počínaje oratoriem Stvoření světa od 
J. Haydna přes oratorium Christus F. Liszta, poz-
ději Svatá Ludmila A. Dvořáka a díla Mendel-
sohnova, Brahmsova a řady dalších umělců. Je 
nasnadě, že romantické hudební cítění a hudba 
přinesly zcela nové tvůrčí impulzy a to především 
v hudbě světské. Nové filozofické a námětové 
okruhy a způsoby hudebního ztvárnění již defini-
tivně odklonily vývoj. Bylo třeba, aby se s touto 
skutečností vyrovnala také chrámová hudba a to 
ne napodobováním světské hudby, ale hledáním 
nové tváře hudby, která by splnila umělecké a li-
turgické požadavky a přitom by mohla oslovit po 
stránce hudebně-estetické a duchovní věřící. Je to 
vlastně paralela k situaci, kterou zažíváme o 100 
let později, ale o tom bude řeč příště. Během 19. 
století lze vystopovat několik reformních snah na 
různých základech. Především to bylo založení 
Všeobecného německého cecilského svazu kně-
zem a skladatelem F. X. Wittem, jehož ideálem byl 
návrat ke gregoriánskému chorálu a ve figurální 
hudbě k ideálu Palestrinovy vokální polyfonie. Usi-
lovalo se o vytvoření nového stylu hudby a capella 
-tedy sborové. Jiný směr pak hlásal, že renesanč-
ní polyfonie nemůže být překonána a další autoři 
se snažili o vytvoření nového osobitého výrazu 
liturgické hudby na bázi moderní harmonie a no-
vých nástrojů. V Čechách prosazovali reformu 
především kněz F. Lehner , dále prof. Pražské 
konzervatoře, působící u sv.Vojtěcha J. B. Förster 
a na Moravě P. Křížkovský. (pokračování příště)  

Jiří Kuchválek - regenschori         

S A L E Z I Á N S K É  S TŘE D I S K O  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.11 
 KAPITOLY Z HISTORIE CHRÁMOVÉ HUDBY 2.ČÁST – FIGURÁLNÍ HUDBA  (5) 

D U C H O V N Í  H U D B A  

Dne 8.2 se na našem středisku uskutečnil turnaj Dona Bosco.  
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev: Ostrava, Pardubice, Roma A, Romské středisko a z okolí 
Ústí nad Orlicí.  
První utkaní jsme sehráli s Ústím, bylo velmi vyrovnané. Do poločasu nepadla ani jedna 
branka, v druhém poločase padli 2 branky. První gól dalo Ústí, já jsem vyrovnal skoré na 1:1.  
Druhé utkání jsme sehráli s Ostravou, toto utkání skončilo vítězství pro Ostravu. Po poločase 
vedla Ostrava 4:0. V druhém poločase jsme dali po penaltě jediný gól. Střelcem penalty jsem 
byl já. Utkání skončilo 6:1 pro Ostravu.  
Na třetí zápas jsme vyměnili brankáře, neboť jsme hráli proti Romskému středisku. Michala vystřídal 
Tomáš F. A bylo vidět že jsme udělali dobře, utkání skončilo 4:0 pro nás. Všechny góly dal Michal.  
Ve čtvrtém zápase jsme se utkali s Romou A. Toto utkání bylo zajímavé. Do šaten odcházeli Rómové 
s brankovým náskokem. Ve druhém poločase jsme dostali 3 góly. Konečný výsledek byl 4:0. Po našem 
zápase byl oběd; byl moc dobrý. Po obědě byl hodinový odpočinek.  
Pak se hrály poslední dva zápasy. Po jejich ukončení bylo vyhlášení výsledků.  
Na pěkném 5. místě se umístilo Romské středisko (1b), na 4. místě se umístilo Ústí (2b), na 3. místě se 
umístily Pardubice (4b), na 2. místě se umístila Roma A (7b) a na 1.místě se umístila Ostrava (12b).  
Nejlepším střelcem se stal René z Ostravy dal 11 gólů.  
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POBYTY V CHOTĚBORKÁCH 
Ozdravné zařízení Oblastní Charity 

v Chotěborkách má stále volné termí-
ny v jarních měsících. Zájemci 

se hlaste u p. Rejla 
v Chotěborkách (499 694 503, 

mobil 603 203 928,  
E-mail: JRS.REJL@tiscali.cz). 

P R A V I D E L N É  A K C E 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 

Středa Cvičení maminek s dětmi salesiánské střed. 9:30 hod. 

Čtvrtek Farní knihovna fara 16 – 18 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pátek Biblická hodina fara 19:00 hod. 

D A L Š Í  A K C E  

St 12.3. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 13.3. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
St 19.3. Třídění známek fara 15:00 hod. 
Čt 27.3. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
Út 1.4. Pastorační rada fara 19:00 hod. 

Čt 3.4. Zpovědní den sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

8 - 16 hod. 
16 - 18 hod. 

So 5.4. Duchovní obnova farnosti saleziánské střed. od 9:00 hod. 
 Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 10.4. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
 Koncert Cantus Amici (Stabat Mater) sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
Ne 13.4. Květná neděle   
Čt 17.4. Zelený čtvrtek   

Ne 20.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   

 

 Přednáška z teologie fara 19:00 hod. 

 Adorace kostel sv. Jana 20 - 21 hod. 

Po 3.3. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Út 4.3. Zpovědní den sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

8 - 16 hod. 
16 - 18 hod. 

St 5.3. Popeleční středa - den přísného postu, začátek 
postní doby   

Pá 7.3. Světový dne modliteb fara 16:30 hod. 

Pá 18.4. Velký pátek   
So 19.4. Bílá sobota   

K A L E N D ÁŘ  

Všem Josefům, zvláště pak otci biskupovi a páteru Matrasovi přejeme k svátku jejich patrona 
hojnost Božích milostí. Totéž přejeme i páteru Bartošovi k jeho narozeninám. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 29. března, příští číslo vyjde 6. dubna 2003 

PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou děkujeme otci biskupovi Jo-
sefovi, arciděkanovi Jaromírovi, kněžím 
Josefovi a Vladislavovi i všem nejme-
novaným, kteří se jakýmkoli způso-
bem podíleli na přípravě Štědrovečerní ve-
čeře pro osamělé. Zaplať Bůh. Za všechny naprosto 
spokojené.    Karel Jiránek 

mailto:JRS.REJL@tiscali.cz)

