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Všemohoucí, věčný Bože, 
 tvůj vzkříšený Syn Ježíš Kristus 

vstoupil na nebesa, 
 a tím bylo povýšeno i celé lidstvo; 
 naplň nás radostnou vděčností a 

nadějí, 
 že pro naše spojení s Kristem také 

my vejdeme do tvé slávy. 
(Vstupní modlitba ze 
slavnosti Nane-
bevstoupení Páně) 
 

Kristus vstoupil na 
nebe  

s tělem i duší  
a sedí nyní po pravici 

Boha Otce. 
 
Drazí přátelé, 
 
v tomto týdnu 
jsme prožili slav-
n o s t  Na n e -
bevstoupení Pá-
ně. Tato slavnost 
je časově zařaze-
na čtyřicet dní po 
n e jdů l e ž i tě j š í 
slavnosti celého 
církevního roku: 
po  Kristově 
Zmrtvýchvstání. 
Čtyřicet dní se 
dává vyvoleným 
spatřovat a učí je o 
Božím království. 
Když je od nich vzat  do nebe a 
oblak jej zastírá, jsou vyvolení 
apoštolové povzbuzováni dvěma 
muži v bílém rouchu k činnosti, dal-
šímu životu, skutkům. 
Ano, Kristovo nanebevstoupení je 
přelom; nejen liturgický, to když 
církev předkládá velikonoční hym-
ny ve své denní modlitbě a dělí je 
na ty „před Nanebevstoupením“ a 
na ty „po Nanebevstoupení Páně“. 
Je to přelom mezi Lukášovým 

evangeliem a Skutky apoštolů – 
tedy mezi první a druhou Lukášo-
vou knihou. Ježíšův výstup do slá-
vy je ještě přelom mezi jeho po-
zemskou a nebeskou službou. Ny-
ní máme chuť říci: „A co my? Chce 
se po nás také nějaký přelom ? Už 

máme být zase 
jinší? Anebo 
máme prožít 
další přelom ve 
zralosti Kristo-

vých učedníků? 
Napoví nám 
sám Pán Ježíš 

Kristus vystupují-
cí na nebesa; 

když ukončil svou po-
zemskou činnost a 

zahajuje svou ne-
beskou, kdo bude 

v té pozemské po-
kračovat?. Nečeká 
to od nás? Nemá-

me si tedy znovu 
touto slavností oživit 

náš osobní vstup 
do skutků života 
s Pánem Ježí-
šem? On nám bez 
přestání projevuje-

vou nebeskou služ-
bu, už i tím, že nám 

spolu s Otcem naplňuje 
svým svatým Duchem. 

P. Tomáš  
 

Všemohoucí, věčný Bože, 
ty nám už zde na zemi dáváš účast 

na svém životě 
a sytíš nás tělem a krví svého  

Syna; 
pozvedej naše myšlenky a tužby 

k nebi, 
kam nás tvůj Syn předešel jako 

první z lidí. 
(Modlitba po přijímání ve slavnosti Na-
nebevstoupení Páně)  

www.farnost-pardubice.cz 

http://www.farnost-pardubice.cz
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MONSIGNORE GIOVANNI COPPA 
 NAVŠTÍVIL PARDUBICE 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

NAVŠTÍVILI NÁS  
PŘÁTELÉ  

Z AUGSBURGU 
 
  Na Květnou neděli 1.dubna 
jsme v našem farním společen-
ství opět přivítali návštěvu z naší 
partnerské farnosti sv. Konráda v 
Augsburgu. Stalo se již milou tra-
dicí, že každoročně přivezou jako 
dar našemu společenství veliko-
noční svíci. 
  Tentokrát přijela skupina devíti 
lidí v čele s manželi Ammerovými 
a Baumgartnerovými. V úvodu 
přečetl pan Ammer krátký dopis 
od P. Maira. Po vzájemném se-
známení s našimi novými du-
chovními pastýři a předání svíce 
nastal čas pro srdečný rozhovor 
mezi přáteli z obou farností. Ho-
vor živě plynul a často byl z obou 
stran doprovázen gestikulací ve 
chvíli, kdy se nedostávalo slov. K 
dobré náladě a rozvázání jazyků 
též přispělo výborné občerstvení 
a sklenka vína. V pondělí podnikli 
přátelé z Augsburgu výlet do Olo-
mouce. Kolem 18.hodiny jsme se 
opět sešli ve farním sále, aby-
chom „dokončili,“ co jsme den 
předtím „začali.“ Ve středu ráno 
se německá výprava s drobnými 
dárky od našich farníků vydala na 
zpáteční cestu do Augsburgu 
oslavit nastávající Velikonoční 
svátky. 
  Toto setkání bylo pro mě, a vě-
řím, že i pro ostatní, novým oži-
vením a inspirací pro vzájemné 
vztahy těchto dvou farností. Ti z 
Vás, zvláště mladí, kteří ještě 
nemáte vlastní zkušenost s těmi-
to opravdu laskavými a otevřený-
mi lidmi, jste srdečně zváni k na-
vazování nových přátelství – 
vždyť Duch sv. nám daroval uni-
verzální jazyk a potřebné milosti 
k vytváření míru a pokoje mezi 
národy. Nebojte se a přijďte za 
Otcem Antonínem, za mnou a 
ostatními nadšenci pro toto Boží 
dílo, rádi Vám pomůžeme nalézt 
nové přátele. 

M. Rohlíková 

29. duben letošního roku – čtvrtá neděle velikonoční – byl pro 
naši pardubickou farnost mimořádným. V tento den nás navštívil 
Otec arcibiskup, emeritní apoštolský nuncius  
České Republice, monsignore Giovanni Coppa. Dovolil bych si 
podělit se s Vámi o několik osobních dojmů. Mši svatou sloužil 
Otec arcibiskup v českém jazyce, i když jeho diplomatická mise 
v naší republice již před několika lety skončila. Skutečnost, že 
Otec Monsignore dobře mluví naší řečí, která je považována za 
náročnou, svědčí o Jeho vážnosti a úctě k naší zemi. 

 
Po slavnostním požehnání oznámil duchovní správce P. Anto-

nín následné setkání Otce arcibiskupem s farníky, při kterém 
monsignore Coppa odpovídal na otázky jejichž obsah lze shrnout 
do několika okruhů: 
? Vaše povolání ke kněžství 
? vzpomínka na spolupráci se Svatým otcem Janem Pavlem II., 
? současná náplň Vaší kněžské služby, 
? spolupráce s papežem Benediktem XVI, 
? Vaše vzpomínky na návštěvu Jana Pavla II. u nás v roce 

1997, 
? úmysly modliteb Svatého otce Benedikta XVI. 

 
Zajímavá diskuse proběhla v duchu srdečnosti a otevřenosti. 

Návštěva Otce arcibiskupa přinesla množství podnětů a pro mně 
dobrý pocit, který bych zjednodušeně vyjádřil slovy “nejsme 
v tom sami, vědí o nás i v Římě...“.  

(pbo) 
 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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PASTORAČNÍ RADA 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Ve středu 16. května 2007 se na faře sešla pas-
torační rada farnosti, jejíž zasedání řídil P. Anto-
nín Forbelský. 
 
Po úvodní modlitbě k Duchu svatému projednala 
farní rada následující body: 
 
l Ve čtvrtek 17. 5., o slavnosti Nanebevstoupe-

ní Páně, bude v 16.00 hod v klášterním kos-
tele mše svatá. 

l V sobotu 19. 5. proběhne Diecézní setkání 
dětí s otcem biskupem v Hradci Králové. Sku-
pinu dětí z Pardubic povede P. Tomáš Kvas-
nička. Tématem setkání je „Prvotní církev.“ 
Program bude probíhat ve čtyřech blocích, 
které představují čtyři znamení církve: diako-
nie (služba), koinonie (společenství), martyria 
(svědectví) a liturgie (slavení). 

l 20. 5. proběhne na faře setkání služebníků 
farnosti. 

l 21. – 22. 5. pojedou naši duchovní otcové do 
Augsburgu. 

l 27. 5. po večerní mši svaté bude Svatodušní 
vigilie. Kromě čtení ze Starého zákona a pro-
seb o dary Ducha svatého obnovíme své biř-
movací závazky. 

l V pátek 1. 6. v 18:00 hod bude v kostele sv. 
Bartoloměje mše svatá za skauty a skautky. 

l Den rodin spojený s dětským dnem bude 2. 6. 
Hlavní promluvu k rodičům bude mít Mons. 
Tomáš Holub. Odpoledne vystoupí kouzelník 
pan Kašpar a program uzavře fotbalový zá-
pas. 

l Příprava k 1. svatému přijímání, které se 
účastní deset dětí, vrcholí. 
a) 3. 6. v 10:30 hod v kostele sv. Bartolomě-

je proběhne slavnost 1. svatého přijímání. 
b) Nedělní bohoslužba v 10:00 v klášterním 

kostele odpadá. 
l 7. 6. slavnost Těla a krve Páně. 
l 9. 6. přijme jáhen Filip Janák kněžské svěce-

ní v katedrále v Hradci Králové. 

l 16. 6. bude mít primici v Červeném Kostelci. 
Na ni i na následný program jsou všichni sr-
dečně zváni. Primice v Pardubicích 24. 6. o 
poutní mši svaté v kostele sv. Jana, bude zá-
roveň pojata jako rozloučení s ním a P. To-
mášem Kvasničkou. Po mši jsou všichni zváni 
na pohoštění a přátelské setkání na faře. Oba 
mají odejít k 1. 8. 

l 23. 6. bude Diecézní den pro děti o řeholním 
životě, tentokrát u premonstrátů v želivském 
klášteře. 

l V pátek 29. 6. na slavnost sv. Petra a Pavla 
se uskuteční v 16:00 hod děkovná bohosluž-
ba za školní rok a zároveň to bude poslední 
dětská mše svatá v tomto školním roce v 
klášterním kostele. 

l O prázdninách budou probíhat základní boho-
služby tak jako v loňském roce. 

l Po prázdninách plánujeme pouť rodin, patrně 
na Homol začátkem září. 

l Ing. Novotná informovala o setkávání po ne-
dělní mši svaté. Proběhlo 2x a cca 10 - 20 lidí 
využilo této možnosti setkání a popovídání si. 

l Stavební informace: 
a) Farní dvůr opravovaný v rámci sponzor-

ského daru bude mít ukončenu rekonstruk-
ci dláždění a bude následovat osázení a 
parková úprava. Vznikne tak možnost pro 
posezení venku. 

b) Oprava fasády na budově fary za finanční 
podpory Krajského úřadu začne asi za mě-
síc a to na jižní a západní části. Zbytek 
bude opravován v příštím roce. 

c) V letošním roce bude patrně získána fi-
nanční podpora na opravu fasády hlavní 
lodi a dokončení opravy ambitů Kostelíčka. 

l Internetové stránky naší farnosti byly zaktuali-
zovány a přibyly v nich mnohé další informa-
ce týkající se pastoračních aktivit. 

l Další setkání pastorační rady proběhne 
19. 9. 2007 v 19:00 hod. 

Jan Rohlík 

ODPOVĚĎ - TAJEMSTVÍ VÍRY 
 

Během liturgického mezidobí – tzn. od pondělí 
28. května - budeme při mši svaté na výzvu 
kněze Tajemství víry odpovídat: Tvou smrt 
zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme..., 

NAROZENINY A SVÁTKY 
23. 5. 1944  Václav Metelka 
 
26. 5. - sv. Filip Neri (F. Janák) 
13. 6. - sv. Antonín (P. A. Forbelský,  

P. A. Sokol, Mons. A. Duda) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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STAVEBNÍ ÚPRAVY NA FAŘE 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

 Jistě jste si všimli, že donedávna staveniš-
tě – farní zahrada a dvůr se v posledních týd-
nech proměňuje na plochu s parkovou úpravou. 
 Vedle hlavní brány na dvůr, která bu-
de v budoucnu opatřena dálkovým ovládáním, 
bude vlevo malá branka jako vstup 
pro cyklisty s možností parkoviště 
se stojanem na kola. Kruhová plo-
cha v rohu zahrady pod ním, místo 
pro menší shromáždění – náznak 
amfiteatru pro větší sešlost. Zpev-
něná obdelníková plocha bude 
sloužit pro posezení se stolem pod 
pergolou. Zatravňovacími dlaždice-
mi je opatřena plocha pro příjezd 
do garáží, eventuelně omezené 
parkování. 
 
Po dokončení dláždění nastoupí 
zahradnická firma, která osadí ze-
leň. To vše dostala naše farnost 
jako sponzorský dar. 
 
Fasáda – jíž se dokončí několikale-
tá generální rekonstrukcí naší fary - 

se začne v měsíci červnu. Vzhledem 
k omezenému zdroji finančních prostředků se 
nejdříve opraví jižní a západní strana budovy, 
v příštím roce severní strana na dvoře. 

- af - 

M I N IS T R A NT I  
MINISTRANTSKÝ SLIB 

Dne 22. dubna vyvrcholilo dlouhodobé snažení 
čtyř ministrantů slavnostním složením minist-
rantského slibu při nedělní mši v kostele Zvěsto-
vání Panny Marie. 
Součástí přípravy na slib bylo spl-
nění řady úkolů a absolvování zá-
věrečných zkoušek u otce Antoní-
na. Mezi úkoly, které jsme museli 
splnit, patřilo například: napsat 
dva stručné obsahy nedělních čte-
ní, popsat předměty, které se kla-
dou na oltář, a dvakrát jsme měli 
tyto služby: misál, kalich, svíčky. 
Všechny podmínky jsme úspěšně 
splnili. Jako znamení splnění slibu 
nosíme dřevěný křížek na černé 
šňůrce. 
Dále nás čekají další úkoly a po 
jejich splnění můžeme získat první 
stupeň obnovy ministrantského 
slibu. Křížek si pak pověsíme na 
šňůrku zelené barvy. Celkem má-
me před sebou tři stupně obnovy 

ministrantského slibu. 
Za přípravu a doprovázení děkujeme jáhnu Filipo-
vi. 

Prokop a Adam 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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C H A R I TA -  M I S I E  
DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ SE NEDOČKALA 

Říká se, že stárnutí je jedna z mála svět-
ských spravedlností. Jednotlivec ošidí běh času 
snad jen vizuálně. V období vysokého stáří  je 
čas ještě více neúprosnější a nesmlouvavější. 
Jestliže se v této etapě života něco nestačí 
uskutečnit, nenávratně se uzavře cesta k nápra-
vě. 

Paní H. byla jedna z nejstarších klientek Ob-
lastní charity Pardubice. Shrbená, osamělá a 
hluboce věřící stařenka, která nepodceňovala 
svůj věk a přibývající nemoci. A i přestože se 
spoléhala na dobrotivou Boží vůli a věřila, že ji 
Pán nikdy nenechá ve šlamastice, chtěla mu 
napomoci. Charitě svěřila na její poměry velko-
rysý finační dar určený na stavbu Domu pokoj-
ného stáří v Rosicích nad Labem a souhlasila, 
aby jím byly pokryty první přípravné projektové 
práce, na které v brzké době naváží stavební 
práce.  

Čtyři roky snila o svém novém, klidném do-
mově, kam se přestěhuje, až přestane být 
soběstačná. Čekala a věřila. První zprávy o 
tom, že se realizace domu pokojného stáří odlo-
ží z důvodu soudních tahanic vyvolaných ne-
spokojenými sousedy, snášela statečně. Každá 
další nepovzbudivá zpráva, každé další odroče-
ní a průtah přinášely nová zklamání a trpkost. 
Nepomohly ani její každodenní modlitby a 
přímluvy u toho, kterému bezmezně věřila. "Pán 
ví, co a proč dělá. K tomu, co se děje, má dů-
vod, i když tomu zatím nerozumíme," říkávala. 

Za to, alespoň prozatím, pomohl dobrý práv-
ník. Té straně v soudním sporu, které staří spo-

luobčané smrdí a jejich blízkost by je mohla obtě-
žovat hlukem, světlem a vibracemi. Vadí jim snad 
připomínka stáří? Není to tím, že se to jejich už  
také pomalu blíží a bojí se ho? Ale proč se bát 
danosti a přirozenosti? Neměli by se spíše obávat 
toho, jak a kde oni prožijí poslední etapu svého 
života, období, kdy i oni možná jednou budou po-
třebovat pomoc druhých? Možná budou mít štěstí 
a zůstanou ve svém domě až do konce života. V 
nemovitosti, která díky jejich urputnosti a neú-
stupnosti "neztratila" hodnotu tím, že v jejím sou-
sedství nebyl postaven dům pokojného stáří. Ale 
budou se jejich blízcí o ně schopni postarat? Po-
kud ano, potká je velké a nezasloužené štěstí na 
jejich potomky, kteří se dokázali vzepřít špatnému 
příkladu. Pokud ne, sklidí to, co zaseli. 

Paní H. byla šetrná, svítila jen málo a i kdyby 
chtěla, ve svých letech by již ani nebyla schopná 
vyprodukovat hluk a vibrace. Paní H. byla voňa-
vá, upravená paní, která se nedočkala.  

-itaj- 

PETICE NA PODPORU  
VÝSTAVBY  

DOMU POKONÉHO STÁŘÍ 
 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem, 
kteří podepsali petici na podporu výstavby 
Domu pokojného stáří v Rosicích nad La-
bem. Petici organizují členové Rady seniorů 
v Pardubicích působící při Magistrátu města 
Pardubic. Petice by mohla napomoci 
k získání příslušných dotací na stavbu do-
mu po ukončení soudního sporu.  
V současnosti se čeká na stanovení termí-
nu jednání Krajského soudu v Pardubicích, 
který rozhodne o odvolání odpůrců stavby 
po prohraném soudním jednání u okresního 
soudu. 

HLEDÁME  
NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 

 
Oblastní charita Pardubice hledá na hlavní 
pracovní poměr účetní, která má praxi 
v podvojném účetnictví a v mzdové a perso-
nální oblasti. Dále shání pracovníky 
v sociálních službách pro plánovaný denní 
stacionář v Třebosicích.  
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Charity 
na telefonu 466 33 50 26 nebo na mobilu  
777 73 60 35. Těšíme se na nové spolupra-
covníky.  

Pardubický komorní sbor CANTUS AMICI 
Vás zve na 

 
SLAVNOSTNÍ KONCERT 

k 25. výročí sboru 
9. června 2007 v kostele sv. Bartoloměje 

od 16 hod. 
 

W. A. Mozart: Te Deum, Regina coeli 
Antonín Dvořák: Mše D-dur (Lužanská) 
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RŮZ N É  

RO D I N Y  

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE …. 
 

Milé rodiny, tak jako v minulém roce i letos bude-
me společně putovat při Pouti rodin pardubické 
farnosti na další poutní místo. Letos to bude na 
svátek Narození Panny Marie (8. 9.), a to na 

vrch Homoli do kostela Panny Marie Bolestné. Po 
mši svaté se vydáme na poznávání okolí.. 

Bližší informace v příštím FZ. 
- PP - 

Naplněn radostí a vděčností Bohu 

Vám oznamuji, 

že přijmu skrze vkládání rukou  

a modlitbu otce biskupa Dominika 

 

SVÁTOST  

KRISTOVA KNĚŽSTVÍ 
 

v sobotu 9. června 2007  

při mši svaté v 9:30 hod. 

v katedrále Svatého Ducha  

v Hradci Králové. 

Ne nám, Hospodine, ne nám,  
ale svému jménu zjednej slávu.  

                                          (Ž 115,1) 

„Svěcení“ (opatství Turvey) 
 
„Vezmi si, Pane, a přijmi celou moji svobodu, 

 mou paměť, můj rozum a celou moji vůli,  

všechen můj majetek a moje vlastnictví.  

Tys mi to dal, Tobě, Pane, to vracím zpět.  

Všechno je Tvoje, nalož s tím zcela podle své 

vůle.  

Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí.“ 

(sv. Ignác z Loyoly) 

 
jáhen Filip Janák,  

S touhou  

aby ve všem byl oslavován Bůh, 

chci spolu s Vámi slavit 

 

PRIMIČNÍ MŠI SVATOU 
 

v sobotu 16. června 2007  

v 10:30 hod.  

v kostele sv. Jakuba Staršího 

v Červeném Kostelci. 

V. SETKÁNÍ RODIN  
PARDUBICKÉ FARNOSTI 

 
Stává se pomalu tradicí, že v měsíci červnu se 

setkávají rodiny pardubické farnosti, aby společ-
ně strávili jeden den a lépe se poznaly. 

Také v tomto roce vás všechny pozýváme na již 
V. setkání rodin, které společně s dětským 

dnem bude probíhat v prostorách Saleziánského 
střediska. Letošní setkání bude dne 2. června 

2007 a na programu bude jako obvykle dopoled-
ní přednáška - tentokrát na téma „Modlitba v ro-
dině - také se společně doma nemodlíte?“, kte-

rou si letos pro nás připravil Mons. Tomáš Holub. 
V další části se objeví i kouzelník pan Karel 

Kašpar a po mši svaté budou v rámci odpolední-
ho volného programu fotbalové zápasy mezi cel-

ky „FC Klášter“ a saleziány (viz. další strana) 
Podrobnosti o celé akci budou na samostatných 

letácích. 
Všichni jste srdečně zváni, přiveďte i své známé. 

Těšíme se na setkání. 
Petrášovi 
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RŮZ N É  

My, účastníci nedělní desáté v Klášterním kostele,  
vyzýváme vás 

nedělní půl devátou a desátou u Salesiánů  
(a případně i Vaše přátele a známé) k  

malému sportovnímu souboji.  
 

Nechť se pro tento rok utkáme ve fotbale, a to ve třech kategoriích: 
 

děti a mládež do 12-ti let 
mládež a svobodní nad 12 let 

ženáči a Otcové 
 

Termín konání navrhujeme na 2. června 2007  
na vašem hřišti v rámci konání Dne rodin po odpolední mši sv. v cca 16:00.  

Další podrobnosti dohodneme v případě, že přijmete tuto naši výzvu.  
 

Pokud tak neučiníte do 29. dubna 2007, bereme, že jste dostali strach a souboj vzdáváte. 
 

Kapitán týmu FC Klášter 
Antonín Forbelský 

 
* Dáno léta Páně 2007, v den oslavy Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista * 

Odpověď účastníkům „nedělní desáté“  
v Klášterním kostele,  
jmenovitě pak obyvatelům fary v Pardubicích 
 

Drazí přátelé, 
 

s upřímným obdivem jsme přijali Vaši výzvu utkat se s námi ve sportovním souboji. Jsme sice 
zvyklí si soupeře vybírat a nenastupovat proti každému, kdo nás vyzve, nicméně v tomto  

případě, udiveni Vaší statečností, nemůžeme odolat s Vámi změřit síly a zjistit,  
kdo je fotbalovým králem v Pardubicích. 

 
Nechť je tedy podle Vaší výzvy a 16. hodina dne 2. června 2007 bude  

začátkem velkého klání. 
 

Podotýkáme za naši stranu, že nebudeme používat žádných nečestných praktik (např. zvět-
šovat branku protivníka, či oslňovat hráče zrcátky z hlediště a jiné), ani zakázaných  

povzbuzujících prostředků (např. šaratické k rychlejšímu startu na míč), ale jsme ochotni při-
nést v rámci dobrých vztahů i oběť nejvyšší, a to nechat Vás vyhrát. To, kdyby nám připadalo, 
že svou výhrou nad Vámi rozklížíme do základů jednotu tak dlouho a pracně rekonstruované  

fary. 
 

Protože, dle slov bible nevíme dne ani hodiny, zdravíme Vás jako fotbalová společnost  
s ručením omezeným do 2. 6. 2007 včetně. 

 
vz. Josef Trochta, vyjednavač 

 
Neděle Dobrého pastýře  29. dubna L.P. 2007 

VÝZVA 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy fara - po mši sv. 9:00 hod  
Pondělí Setkání pro předpředškoláky p.Kučerová, tel.: 604 559 668  09:00 hod. 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
 Adorace kostel sv. Jana 19 – 20 hod. 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16 – 17 hod. 
 Společenství mládeže farní sál 19:00 hod. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 hod. 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 20.05 Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
So 26.05. Svatodušní vigilie kostel sv. Jana 19:00 hod. 
Ne  27.05. Slavnost  Seslání Ducha svatého   

St 30.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 31.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 17:30 

  Májová pobožnost / mše svatá klášterní kostel 17:30 / 18:00 
Pá 01.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 02.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  V. setkání rodin pardubické farnosti saleziánské středisko 09:00 hod. 
Ne  03.06. Slavnost Nejsvětější Trojice   
  První sv. přijímání kostel sv. Bartoloměje   10:30 hod. 

  Sbírka na potřeby diecéze   

Čt 07.06. Slavnost Těla a krve Páně klášterní kostel 
kostel sv. Bartoloměje   

16:00 hod. 
18:00 hod. 

Pá 08.06. Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje   18:00 hod. 

So 09.06. Kněžské svěcení katedrála  
Hradec Králové 09:30 hod. 

  Koncert  "Cantus amici" kostel sv. Bartoloměje   15:00 hod. 
Út 12.06. Koncert  "Bonifantes" kostel sv. Bartoloměje   19:00 hod. 
St  13.06. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 14.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 15.06. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova   
  Přijímání intencí na měsíc červenec fara od 08:00 hod. 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 16.06. Primice P. Filipa Janáka Červený Kostelec 10:30 hod. 
Ne 17.06. celodenní setkání rodin v přírodě (Nejezchlebovi)   
Pá 22.06. Koncert "Organum regium" kostel sv. Bartoloměje   19:15 hod. 
So 23.06. Den o řeholním životě pro děti Želiv  
  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 hod. 
Ne  24.06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele   
  "Pardubická primice" P. Filipa Janáka kostel sv. Jana 16:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Pá 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla   
  Děkovná bohoslužba za školní rok  klášterní kostel 16:00 hod. 

Po 28.05. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti bude 15. června, příští číslo vyjde 24. června 2007 


