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OBSAH ení to tak dávno, co 
jsme začínali nový 
církevní rok dobou 
přípravy na oslavu 
Ježíšových naroze-

nin, a už nám liturgický kalendář na-
bízí další dobu přípravy, dobu post-
n í . V povědomí nás 
křesťa- nů bývá spojována 
s celou řadou příkazů a 
předpisů, které se také 
s n a ž í m e z a c h o v áv a t . 
N a p l n í m e však jejich 
přísným dodrže- ním vlast-
ní smysl těchto čtyřiceti 
dní? O co tu tedy jde, k 
čemu nám církev post-
ní dobu nabízí? Aniž 
bych chtěl nějak snižovat 
prospěšnost předpisů, 
pokládám za užitečné 
ujasnit si, jaké je jejich 
místo v našem životě. 
V evangeliích o tom máme 
řadu svědectví, když Ježíš kriti-
zoval židovské zákoníky a farize-
je za přeceňování významu před-
pisů v náboženské praxi. Farizeům 
se totiž stalo, že v úzkostném 
zájmu o zachování čistoty židov-
ského náboženství velmi sou-
středili svou pozornost na co 
nejpřesnější dodržování nábo-
ženských předpisů a obřadů, a 
při tom se jim postupně zcela 
vytratily důvody, pro které ty před-
pisy a obřady byly ustanoveny. 
Tak nakonec lpěli jen na zachová-
vání vnějších náboženských proje-
vů a unikala jim víra jako taková 
(pro jejíž uchování byly předpisy 
zavedeny).  

Jaký je tedy skutečný smysl a vý-
znam předpisů v našem nábožen-
ském životě? Mají nás nějak svazo-
vat? To rozhodně ne. Mají nám být 
dobrými pomocníky na naší cestě 
k vytčenému cíli, podobně jako třeba 
dopravní značky na silnici, ale samy 
o sobě nejsou tím cílem. Obecně 
nám náboženské předpisy mají po-
máhat, abychom byli pohotovější 

k lásce, a rozhodně v nás nemají 
projevy lásky tlumit či umrtvovat. 
Ježíš také Židům svým jednáním 
mimo jiné názorně ukazoval, že lás-
ka má zásadně přednost před dodr-
žením předpisu. Bůh nás 
p ř e c e  p o v o l a l 
k tomu, abychom m i -
lovali a svůj život ne-
můžeme také ničím jiným 
opravdu napl- nit. 

Doba post- ní je obdobím 
př íprav y na oslavu rozho-
d u j í c í události v dějinách 
s p á - sy, Ježíšova vykupi-

telského činu. Pro 
křesťana je velice uži-

tečné, aby si alespoň je-
denkrát za rok plně uvědo-

mil, že Ježíš Kristus svou 
obětí zaplatil vstupenku do 
Božího království pro všechny 
lidi bez rozdílu, tedy i pro kaž-
dého z nás osobně. Je velmi 
potřebné si při té příležitosti též 
ujasnit, že si tuto vstupenku 
není schopen zakoupit svými 
zásluhami (tedy ani sebedů-
slednějším dodržováním před-
pisů) žádný z lidí. Jediný 
způsob, jak ji můžeme zís-
kat, je přijmout ji jako neza-

sloužený dar, jako projev čiré 
lásky Boží. 

Předpisy doby postní nám mají 
v prvé řadě pomoci k vnitřnímu 
ztišení a usebrání, které nám do-
volí prožít si realitu své spásy v co 
nejplnější šíři. V síle toho prožitku 
pak můžeme dál kráčet svobod-
ně životem naplněni radostí a 
vděčností z tak vzácného obda-
rování. To by pak měla být 
v životě křesťana ta nejvhodnější 
motivace k nejrůznějším proje-
vům lásky vůči našim bližním a 
okolnímu světu a nikoliv strach 
z trestu. 

V tomto duchu nám všem přeji 
plodnou přípravu na Velikonoce. 

Váš jáhen Ladislav 

pardubických farností sv. Bartoloměje a sv. Václava 
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NOVÁ EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 
Úryvky ze stanov: 

 
I. 

Základní ustanovení 
Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC 

(dále jen ERF) je pomocný a poradní orgán fará-
ře, administrátora, nebo moderátora společné 
duchovní správy podle kán. 517 § 1 Kodexu ka-
nonického práva (dále jen faráře), který pomáhá 
faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého 
hospodáře.  

Při správě majetku dbá ekonomická rada far-
nosti předpisů Kodexu kanonického práva a pří-
slušných zákonů a státních předpisů České re-
publiky. 

II. 
Úkoly ekonomické rady 

Úkolem ERF je napomáhat k tomu, aby maje-
tek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a 
spolehlivě. Jmenovitě se ERF stará o zdroje pří-
jmů a zajištění potřeb farnosti. 

Zdroje příjmů: 
[ sbírky při bohoslužbách i mimo ně;  
[ sponzorské  dary  právnických  i  fyzických 

osob; 
[ pronájmy; 
[ podnikání; 
[ příspěvky obecních a městských úřadů; 
[ dary ze zahraničí; 
[ příspěvky z biskupství;  
[ státní příspěvek; 
[ prodej; 
[ dědictví; 
[ odkazy; 
Ekonomická rada dbá o to, aby účelové dary 

byly použity pouze na účely, pro které byly po-

skytnuty (kán. 1267, § 3). Nebyl-li dar výslovně 
určen, lze jej použít ve prospěch potřeb farnosti. 

Ekonomická rada navrhuje a pomáhá při vypra-
cování žádostí o příspěvky z fondu biskupství 
podle zásad stanovených biskupem a rovněž vy-
pracovává zdůvodnění pro žádosti o udělení pří-
padného státního příspěvku. 

... 
IV. 

Složení ekonomické rady farnosti 
Ekonomickou radu farnosti tvoří: 
[ předseda – farář 
[ jeden člen pastorační rady farnosti, které-

ho pastorační rada zvolí ze svých členů; 
pokud není ve farnosti pastorační rada, 
zvolí jednoho zástupce celá farnost 

[ 2 – 4 členové jmenovaní farářem podle 
jeho osobního uvážení, kteří mají zkuše-
nosti v oblasti ekonomie a práva a jsou 
zcela bezúhonní 

Předsedou ekonomické rady je vždy farář. 
Mandát členů trvá 2 roky. Členové vykonávají 

svou funkci bezplatně. 
 

Složení nové ekonomické rady farnosti 
v Pardubicích 

 
[ Mgr. Antonín Forbelský (předseda) 
[ Ing. Marie Endlerová (správa církevních 

pozemků) 
[ Mgr. Stanislav Hykyš (právník) 
[ Ing. Eva Jirásková (auditor) 
[ Ing. Helena Kosová (rekonstrukce církev-

ních budov)  
[ Josef Soukup (účetní)  

MODLITBY ZA KNĚŽSKÁ A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ 
VE SLATIŇANECH 

 
Program:   9.30 Růženec (příležitost ke svátosti smíření) 
   10.00 Mše svatá 
   10.45 Adorace 
   11.15 Malé občerstvení 
   11.45 Křížová cesta 
Kdy:  Každou druhou sobotu v měsíci  

(11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.) 
 
Kde: V klášterní kapli Svaté rodiny Školských sester sv. Františka  

ve Slatiňanech (Nádražní ulice 153, asi 200 m od vlakového nádraží). 
 

Srdečně vás zvou kněží chrudimského vikariátu a sestry sv. Františka ! 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 2006 

V sobotu 25. března 2006 o Slavnosti Zvěstování Páně 
se uskuteční na faře v Pardubicích 

 
Postní duchovní obnova. 

 
TÉMA: ŽIJEME NEBO UMÍRÁME? 

 
Tuto obnovu povede P. Jan Rybář SJ. 

 
Začátek je v 13.00 hod. 

Zakončení poutní bohoslužbou  
v kostele Zvěstování Panny Marie (klášterní)  

v 18:00 hod. 

MODLITBA 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
potřebuji tvou přítomnost, abych na 
tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak 
snadno tě opouštím. 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
jsem slabý a potřebuji tvou sílu, 
abych nepadal tak často. 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
ty jsi můj život a bez tebe mi chybí 
horlivost. 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
ty jsi mé světlo a bez tebe se topím 
v temnotách. 
• Zůstaň se mnou, Pane, abys mi 
ukázal svou vůli. 
• Zůstaň se mnou, Pane, abych 
slyšel tvůj hlas a následoval tě. 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
toužím velmi tě milovat a vždy být 
ve tvé společnosti. 
• Zůstaň se mnou, Pane, chceš-
li, abych ti byl věrný. 
• Zůstaň se mnou, Pane, neboť 
má duše, ač je ubohá, touží být pro 
tebe místem útěchy a hnízdem lás-
ky. 
• Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť 
se připozdívá a den se nachýlil..., to 
jest - můj život plyne, blíží se smrt, 
soud a věčnost a je třeba občerstvit 
síly, abych nezůstal stát na cestě: k 
tomu potřebuji tebe. Již se připozdí-
vá a smrt se blíží. Bojím se temnot, 
bojím se pokušení, suchopárů, kří-
žů, bolestí... Jak moc tě potřebuji, 
Ježíši, v této noci vyhnanství. 
• Zůstaň se mnou, Ježíši, neboť v 
hodině smrti chci zůstat s tebou 
spojen. Jestliže ne ve sv. přijímání, 
pak alespoň skrze milost a lásku a 
tvé milosrdenství. 
• Zůstaň se mnou, Ježíši, nežá-
dám na tobě božské útěchy, neboť 
jí nejsem hoden, ale spíše dar tvé 
přítomnosti. Ano, jen tebe si žádám. 
Zůstaň se mnou, Pane, jen tebe 
jediného hledám, tvou lásku, tvou 
milost, tvoji vůli, tvé srdce, tvého 
svatého Ducha, neboť tebe miluji a 
nežádám za to jinou odměnu, než 
abych tě miloval ještě více. Láskou 
pevnou, praktickou, abych tě milo-
val z celého srdce na zemi, abych 
tě pak mohl ještě dokonaleji milovat 
po celou věčnost. 
Amen.  

LATINSKÁ MŠE SVATÁ 
 
Po poradě na pastorační radě bylo dohodnuto, že bude v kostele 
sv. Bartoloměje, v měsíčním intervalu (2. pátek v měsíci), latin-
ská mše svatá. Na tyto bohoslužby budou připraveny texty i 
zpěvy, aby se účastníci mohli plněji zapojit do slavení liturgie. 

 
První latinská mše svatá bude v pátek 10. března v 18:00 hodin, 
následující 12. května a 9. června. 

(af) 

KATECHUMENÁT - 2006 
  

Termín úkon 

1. stupeň -  OBŘAD přijetí do katechumenátu 

Neděle - 15. ledna Přijetí do katechumenátu, předání Písma 

mše svatá v 9:00 hod.   

2. stupeň - OBŘAD zařazení mezi čekatele křtu 

Neděle - 5. března Zařazení mezi čekatele křtu 

mše svatá v 9:00 hod. žehnání, exorcismy, mazání olejem 

Období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe 

Středa - 22. března Svěření symbola - vyznání víry 

mše svatá v 18:00 hod. 1. skrutinium 

Středa - 5. dubna Svěření modlitby Páně 

mše svatá v 18:00 hod. 2. skrutinium  

VIGILIE (sobota) Udělení svátosti křtu 
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= Pastorační rada nejprve zvolila pastorační vý-
bor ve složení P. Trochta (místopředseda) P. 
Kvasnička (sekretář), Mgr.  Kylar  a ing. Franc 
a svého zástupce do ekonomické rady farnosti 
J. Soukup. 

= P. Bartoš informoval o první biblické hodině na 
téma Zjevení sv. Jana, které se zúčastnilo asi 
22 lidí všech věkových skupin. P. Forbelský 
informoval o průběhu katecheze. Katechumeni 
budou pokřtěni 15. 4. a počítá se 
s víkendovým setkáním 24. - 26. 2. na Vesmí-
ru spolu s biřmovanci. Mgr. Zimmermannová 
informovala o přípravě na 1. sv. přijímání (viz 
minulý Zpravodaj). 

= Na faře proběhlo setkání se Slováky, kteří pra-
cují ve Foxconnu a Panasoniku. Je jich asi 
1000 a mají vzhledem ke směnám málo času. 
Uvažuje se o mši sv. v jejich prostředí. 

= Bylo dohodnuto, že každý 2. pátek v měsíci 
bude večerní mše sv. latinská. Texty jsou 
v zelených kancionálech. První bude 10. břez-
na, další: 12. května a 9. června. 

= Při dětských mších v klášterním kostele se 

z časových důvodů vynechává v neděli 2. čte-
ní. Bylo rozhodnuto o jeho obnovení. Dále se 
rozhodlo o zavedení společné modlitby dětí (a 
rodičů) po sv. přijímání podle textů na 
„kartičkách“. 

= Ostatní informace: 
⇒ Hledá se nejen kostelník, ale i správce fary 

(otevírání, topení, drobná údržba atd.). 
⇒ Je potřeba podchytit starší mládež po 

skončení vyučování náboženství. 
⇒ Postní duchovní obnova bude v sobotu 25. 

března odpoledne na faře, závěr bude na 
poutní mši sv. v klášterním kostele. 

⇒ Postní páteční křížová cesta a obřady sva-
tého týdne budou jako jiná léta. 

⇒ Farní úřad zažádá dopravní odbor MmP o 
zajištění volných bočních vstupů do koste-
la sv. Bartoloměje (únikové východy). 

⇒ Český rozhlas Pardubice má zájem o me-
diální partnerství při výstavě o Bibli. 

⇒ Probíraly se jednotlivé farní akce dle se-
znamu navrženého P. Forbelským. 

(vn) 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 8. ÚNORA 

Je sobota 18. února 2006, blíží se hodina osm-
náctá, vcházíme do kostela sv. Jana Křtitele v 
Pardubicích. Ne, nejdeme pozdě, to jenom scho-
la „dolaďuje“, za námi přicházejí další, až se celý 
kostel zaplňuje (niekedy aj u nás, v Pardubici-
ach, kostoly praskajú vo švíkoch). Mši svatou 
slouží a slovy homilie nás potěšuje P. Jan Ku-
nert z Horního Jelení. 
Po mši svaté se přesouváme na faru, kde bě-
hem několika písniček a za pomoci seznamova-
cího dvoukola se rozehříváme, když tu přicházejí 
protagonisté vstupní scénky Martin a Honza. Z 
děje jejich výstupu nám dochází, že jsme uvede-
ni do První knihy Samuelovy a jsme svědky po-
volání proroka Samuela. „Zde jsem. Mluv, Hos-
podine, tvůj služebník poslouchá.“ Toto postave-
ní se před Hospodinem, ochotu plnit Boží vůli, 
zkoumat své místo v životě, rozvádí ve svém 
obsažném vstupu Jirka. Mezitím přicházejí man-
želé Blanka a Petr, aby za vzájemného doplňo-
vání se podali krásné, živé svědectví o tom, jaký  
je to zápas, a jak složité zkoumání to může být, 
než přijdeme na to, kam nás Pán volá, na jakém  
místě nás chce mít. 

Když pak zhasneme světla a svítí jenom svíčka, 
nastává chvíle zklidnění, ve které zpracováváme 
všechno to, co jsme společně prožili, mohli na-
čerpat, navzájem si dát. Modlitbou chval a díků 
zakončujeme „oficiální“ část našeho večera. Ne-
rozcházíme se hned, ještě je přece chuť si mezi 
sebou něco říci, kytara a naše hlasy přitom ne-
mohou zahálet. 
Díky celému společenství Pardubáků za přípra-
vu a všechno kolem, díky těm, kteří se zúčastni-
li. 

(tk) 
P.S. Příští večer mladých v pátek 24. března 
2006, ale ještě nevíme kde. 

ZPRÁVA Z VIKARIÁTNÍHO VEČERA MLÁDEŽE 

M L ÁD E Ž  
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Setkání je určeno všem, 
kteří chtějí naslouchat Bohu, 
přemýšlejí o své životní cestě 
a rádi se setkají s těmi, kteří prožívají 
nebo prožili něco podobného. 
 

Vezměte si s sebou Bibli, spacák 
a kdo má, tak i ministrantské oblečení. 
Začátek setkání v pátek v 18:00 hodin, 

končí se v neděli obědem. 
Pobyt za dobrovolný příspěvek 

Účast je třeba nahlásit do 14. března 2006 na adresu: 
 

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel: 220 181 404, e-mail: seminariste@arcs.cuni.cz 

Více informací o semináři a přihlášku na setkání najdete na 
www.arcs.cuni.cz. 

BOHOSLOVCI ČESKÝCH DIECÉZÍ 
zvou mladé muže ve věku od 15-ti let na 

P O S T N Í  S E T K Á N Í  
v Arcibiskupském semináři v Praze 
ve dnech 24. – 26. března 2006 

STUDENTI VYSOKÝCH ŠKOL SE JIŽ PO OSMÉ  
SETKAJÍ NA VELEHRADĚ 

Brno, 13. února 2006 – Na jaře 
proběhne na Velehradě tradiční 
setkání studentů VIII. Studentský 
Velehrad. Akce, kterou pořádá Vy-
sokoškolské katolické hnutí ČR, se 

bude konat ve dnech 27. 4. – 1. 5. 2006.  
 
Studenti jsou zváni na poutě, které celou akci 
zahájí. Putovat se bude ze čtyř směrů – ze sv. 
Hostýna, Brna, Skalice a ze Zlína. Vlastní pro-
gram na Velehradě začne v sobotu, neděle bu-
de hlavním přednáškovým dnem. Setkání nese 
titul „Identita – jít a nezabloudit“, program bu-
de rozčleněn na čtyři tematické celky – identita 

v mezilidských vztazích, v partnerských vztazích, 
ve vztahu k Bohu a ve vztahu k církvi. Účast na 
přednáškách a besedách přislíbili P. Tomáš Ha-
lík, P. Pavol Hudák, P. Vojtěch Kodet, Kateřina 
Lachmanová, Mons. Václav Malý, P. Vojtěch 
z Komunity Blahoslavenství a Josef Zeman, ředi-
tel Národního centra pro rodinu. Mezi hosty bu-
dou také Mons. Dominik Duka, Jiří Pavlica, Otmar 
Oliva a hudební skupina Oboroh. Setkání dále 
přinese slavení eucharistie, společen-
ství modlitby, volný čas pro vzájemná setkání. 
 
Přihlášky a bližší informace na www.stojanov.cz/
student2006 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE O „RADOSTNÉ“ NEDĚLI 
Neděle 26. 3. 2006 v 15:00 hod. ve farním sále 

To je pozvání pro vás, náctileté, přesněji ještě školou povinné, 
se kterými se setkáváme ve čtvrtek na náboženství, kde si však 
nestačíme všechno, co bychom chtěli, říci. Na toto setkání s vos-
kem, svíčkou, nůžkami v ruce, s kytarou naladěnou a hlasivkami, 
které se potřebují rozezpívat, vás zve a těší se rychlá rota par-
dubického společenství mládeže. 

(Za společenství mládeže P. Tomáš Kvasnička, kaplan.) 

POZVÁNÍ NA SVĚTOVÝ 
DEN MODLITEB 

Jako každoročně se v první pá-
tek měsíce března uskuteční po 
celém světě modlitební setkání 

v rámci Světového dne modliteb. 
Letošní program připravily ženy 
z Jihoafrické republiky. Je mno-

ho situací, za které se máme 
modlit – za soužití křesťanů a 

muslimů, za odstranění násilí, za 
práva menšin, za situaci 

v Jihoafrické republice a za celý 
africký kontinent. 

Tuto příležitost nechceme minout 
ani u nás v Pardubicích.  

Připravujeme ji na pátek 3. břez-
na 2006 od 17 hod ve Sboru 
Českobratrské církve evange-
lické v Pardubicích, Sladkov-
ského ulice 638 (evangelická 

fara).  
Prosím přijměte toto pozvání 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:seminariste@arcs.cuni.cz
http://www.arcs.cuni.cz
http://www.stojanov.cz/
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 

II. SBÍRKA NA CHARITU  
V NEDĚLI 11. 12. 2005  

V neděli 11. prosince 2005 proběhla ve farnos-
tech královéhradecké diecéze II. sbírka na Chari-
tu. Naši farníci opět projevili velkou solidaritu 
s potřebnými a podpořili činnost Charity v naší 
diecézi celkovou částkou 731 302,50 Kč (jde o 
výsledek ke dni 6. 2. 2006). Podrobný přehled 
výsledků této sbírky v jednotlivých farnostech na-
jdete v Charitních listech v IKD č. 3/2006. 

Děkujeme všem dárcům za příspěvek a podpo-
ru charitní činnosti v naší diecézi a také všem du-
chovním správcům za podporu a pozornost, kte-
rou této sbírce ve svých farnostech věnovali. 
Diecézní katolická charita použije darované fi-
nanční prostředky na realizaci a rozvoj svých 
středisek a projektů, zejména na podporu projek-
tu Adopce na dálku®, který pomáhá chudým indic-
kým dětem získat vzdělání, dále na pomoc lidem 
trpícím Huntigntonovou chorobou – nevyléčitel-
ným neurologickým onemocněním a také na pod-
poru Charitního střediska pro pomoc cizincům a 
uprchlíkům. 

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové 
RNDr. Jiří Stejskal – ředitel 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 
Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v naší diecézi 

opět překročil 7 mil. Kč (dosáhl celkem 7 036 
361,50 Kč ke dni 10. 2. 2006). I při srovnání 
s loňským rekordním výsledkem, který ovlivnila 
vlna solidarity s obětmi tsunami v jihovýchodní 
Asii, je výtěžek sbírky překvapivě vysoký. Naplnil 
se i hlubší smysl této akce, protože se podařilo 
navázat na dávnou tradici svátku Tří králů. Sou-
časně si už malé děti a mladí lidé mají možnost 
při Tříkrálové sbírce uvědomit potřebnost pomoci 
nemocným a slabším lidem. 

Naše Charity použijí vybrané peníze na realiza-
ci konkrétních záměrů, o kterých vás budeme 
průběžně informovat na stránkách Charitních listů 
v rubrice Jak pomáhá Tříkrálová sbírka. Například 
v Hradci Králové využijí výtěžek sbírky na podpo-
ru Poradny pro lidi v tísni a Domova pro matky 
s dětmi, v Pardubicích, Chrudimi, Havlíčkově Bro-
dě a na mnoha dalších místech pořídí 
z vybraných prostředků zdravotní a kompenzační 
pomůcky pro své klienty. Část výtěžku Tříkrálové 
sbírky Česká charita opět věnuje na humanitární 
pomoc. 

Podrobný přehled výsledků letošní Tříkrálové 
sbírky je uveřejněn v Charitních listech v IKD č. 
3/2006. Výsledky a záměry Tříkrálové sbírky 
2006 najdete také na našich internetových strán-
kách www.hk.caritas.cz/tsb.php. 

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidari-
tu. Velký dík patří i všem asistentům sbírky 
z místních Charit, dále také všem koledníkům – 
žákům a studentům, skautům, světluškám 
a dobrovolníkům, kteří se zasloužili o zdárný prů-
běh letošní Tříkrálové sbírky v naší diecézi. Děku-
jeme rovněž všem duchovním správcům a farní-
kům za podporu Tříkrálové sbírky ve svých far-
nostech. 

Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové 
RNDr. Jiří Stejskal – ředitel 

OPRAVY CHYB VE ZPRAVODAJI 1/2006 
 

• Úvodník k lednovému Zpravodaji napsal P. Slámečka. 
• Upřesnění údajů ve zprávě o hospodaření farnosti 

v roce 2005: [[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

DARY A PŘÍSPĚVKY 
Tuzemské 719 752,89 
Zahraniční 0,00 
Z rozpočtu města 169 100,00 
Z rozpočtu kraje 309 000,00 
Ministerstvo kultury 108 000,00 
CELKEM 1 305 852,89 

http://www.hk.caritas.cz/tsb.php
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Děláš znamení kříže a děláš je řádně. Ne nějaké 
zmrzačené, chvatné, při němž člověk neví, co 
má znamenat. Nikoliv, řádné znamení kříže, 
zvolna a veliké, od čela k hrudi, od jednoho ra-
mene ke druhému. Cítíš, jak tě zcela objímá? 
Seber se řádně: všechny své myšlenky a celou 
svou mysl seber do tohoto znamení, jak postu-
puje od čela k hrudi, od ramene k rameni. Potom 
cítíš: Obepíná tě zcela, tělo i duši, soustřeďuje 
tě, žehná a posvěcuje tě. Proč? Je to znamení 
všehomíra, a je to znamení vykoupení. Na kříži 
vykoupil náš Pán všechny lidi. Křížem posvěcuje 
člověka, zcela až do posledního vlákna jeho by-
tí. 
Proto jej děláme před modlitbou, aby nás spořá-
dal a sebral, aby soustředil naše myšlenky a srd-
ce i vůli k Bohu. Po modlitbě, aby v nás zůstalo, 
co nám Bůh daroval. V pokušení, aby nás posil-
nil.V nebezpečí, aby nás chránil. Při žehnání, 

aby naše duše přijala v sebe plnost Božího živo-
ta a aby v ní všechno bylo zúrodněno a posvě-
ceno. 
Mysli na to, kdykoliv děláš znamení kříže. Je to 
znamení ze všech nejsvětější. Dělej je řádně, 
zvolna, veliké, s rozmyslem. Pak obejme celé 
tvé bytí, postavu i duši, tvé myšlenky i tvou vůli, 
mysl i srdce, konání i odpočinek, a vše bude 
v něm posilněno, poznamenáno, posvěceno, 
v síle Kristově, ve jménu trojjediného Boha. 

Z knihy: Romano Guardini:  
„O posvátných znameních“.  

Karmelitánské nakladatelství, 1992 

LI T U RG I E  

O ZNAMENÍ KŘÍŽE 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Chtěl bych poděkovat panu Janu Jirmanovi za 
jeho obětavou službu pro naši farnost. Na naší 
faře vykonával od 1.11.2003 civilní službu a po 
odchodu pana Metelky službu správce a údrž-
báře. Do dalších jeho kroků mu vyprošuji Boží 
pomoc a ochranu Panny Marie. 
 
Na místo správce a údržbáře farní budovy na-
stoupí od  1. března 2006  pan Václav Pecen. 

(af) 

Diecézní nebo  
arcidiecézní charita 

Počet 
kasiček 

Průběžný 
výnos 

Brno  2 717 11 865 375,50 
České Budějovice 725 2 012 009,00 
Hradec Králové 1 825  7 036 361,50 
Litoměřice 276  768 445,00 
Olomouc  3 857 15 952 834,50 
Ostravsko-opavská  1 915 9 299 884,50 
Plzeň 753 2 536 475,79 
Praha 1 083 2 909 963,27 
Celkem 13 151 52 381 349,06 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006 – VÝSLEDKY KOLEDOVÁNÍ 
Farní charita nebo  

oblastní charita 
Počet  
skupin 

Vybraná  
částka 

OCH Červený Kostelec 116 415 596,00 
FCH Dolní Újezd u Litom.  32 159 246,00 
FCH Dvůr Králové n.L. 15  53 451,00 
OCH Havlíčkův Brod 208 972 455,00 
FCH Hlinsko v Čechách  100 424 141,00 
FCH Hostinné 26  68 961,50 
OCH Hradec Králové 104 258 542,00 
FCH Chrudim 70  265 252,00 
OCH Kutná Hora  55 204 669,50 
FCH Litomyšl 63 256 957,00 
FCH Luže 23 65 462,00 
FCH Náchod 127  545 896,50 
FCH Neratov 7 30 384,00 
FCH Nové Hrady u Skutče 37 138 485,00 
Nové Město n.M. - DCH HK 35  139 838,00 
OCH Pardubice 99 238 377,00 
FCH Polička 97  322 214,50 
FCH Přelouč 38 73 562,00 
FCH Rychnov n.K.  109  571 576,50 
FCH Studenec u Horek 28  112 253,00 
OCH Trutnov 12 34 211,50 
FCH Třebechovice 18  82 261,50 
FCH Jilemnice 29 150 000,00 
Jičín - DCH HK 10 24 639,50 
FCH Chrast u Chrudimě  22 80 536,50 
OCH Ústí nad Orlicí 345  1 347 393,00 
Celkem 1 825 7 036 361,50 
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Út  Adorace (trvá přibližně 1 hodinu) kostel sv. Jana 18:45 hod. 
St  Cvičení maminek s dětmi salesiánské středisko   9:15 hod. 
Čt  Mariánský večer kostel sv. Jana 18:30 hod. 
 Společenství mládeže fara (sál) 19:00 hod. 
Pá Ministrantské schůzky fara 14:30 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 

D A L Š Í  A K C E  
St 1.3. Popeleční středa - mše sv. navíc klášterní kostel 16:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt 2.3. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 
16 - 18 hod. 

Pá 3.3. Zpovědní den  kostel sv. Bartoloměje 16 – 18 hod 
So 4.3. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 8.3. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt   9.3.  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 10.3. Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
St 22.3. Pastorační rada fara 19:00 hod. 
Čt   23.3.  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 25.3 Postní duchovní obnova fara (sál) 13:00 hod. 
  Poutní bohoslužba klášterní kostel 18:00 hod. 
Ne 26.3. Začíná letní čas   
  Tvořivé odpoledne fara 15:00 hod. 
So 8.4. Diecézní setkání mládeže Hradec Králové  
Ne 9.4. Květná neděle   

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 31. března, příští číslo vyjde 9. dubna 2006 

Farní zpravodaj - nápady, návrhy, reakce  
Antonín Forbelský, Kostelní 92, Pardubice 530 02 
forbelsky@centrum.cz , www.farnost-pardubice.cz 

NAROZENINY A SVÁTKY: 
2.3.1951 * P. Jaromír Bartoš 

13.3.1963 * P. Antonín Forbelský 

KŘÍŽOVÉ CESTY - 2006 
Pardubice - kostel sv. Bartoloměje  

P.Č. TERMÍN SKUPINA VEDENÍ 
1 3. března skautky P. Kylarová 
2 10. března Vincentínky M. Pecnová 
3 17. března senioři H. Matyášová 
4 24. března děti - rodiny P. Pecnová 
5 31. března děti - náboženství Ing. I. Fibichová 
6 7. dubna mládež spolčo 

pátek - 17:15 hod.  

mailto:forbelsky@centrum.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

