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DRAZÍ PŘÁTELÉ, 
 
V tomto liturgickém roce, který 

prožíváme, jsme měli příležitost 
zakusit nejdelší možnou dobu vá-
noční. Ale i ta už je za námi a ocitli 
jsme se v „malém“ liturgickém me-
zidobí. To letošní je naopak velmi 
krátké. Pohled do všech kalendářů 
nás upomíná na brzké Velikonoce 
a tím na velmi blízkou svatopostní 
dobu. 

V úterý prvního týdne jsme byli 
prostřednictvím prvního 
čtení vtaženi do dojem-
ného příběhu z první 
knihy Samuelovy. Opět 
jsme poslouchali jak 
Súfovec z efraimských 
hor Elkána, rok co rok 
chodil do Hospodi-
nova domu v Šíló 
poklonit se a obě-
tovat. Krásný děj 
narušuje jedna skutečnost: 
milovaná manželka Chana 
(Anna) nemá děti! V době 
kdy se ostatní radují a 
prožívají krásnou pouť, 
trpí Chana krutá duševní muka. Je 
proti ní snad sám Hospodin? Má 
její život smysl? Anebo s ní má 
Hospodin nějaký zvláštní úmysl? 

Chana posléze celou svou hoř-
kost vylévá Hospodinu, modlí se 
způsobem tehdy neobvyklým, 
v srdci, tiše. V tu chvíli se na ni dí-
vá kněz Élí, vidí pohybující se rty, 
neslyší však žádný hlas, Z tohoto 
příběhu víme, že ji pokládal dokon-
ce za opilou! Chana se brání, není 
přece ničemnice, Élí ji pak pro-
pouští žehnajícími slovy 
s ujištěním, že její modlitba bude 
vyslyšena. 

Bůh nezapomněl, její modlitba je 
skutečně vyslyšena, syn je vypro-
šen, Bůh vyslyšel! Narozený je při-

jat jako vyprošený od Hospodina a 
dostává jméno Samuel. Chaně se 
stává vyprošený syn znamením 
Boží záchrany pro ni i pro celý Boží 
lid. 

V tomto příběhu se vícekrát vy-
skytlo sloveso poslouchat, slyšet, 
vyslyšet; když se Chana modlí srd-
cem a Élí nic neslyší, je tu Bůh, 
který pozorně naslouchá. Když po-
tom Bůh vyslyší a Chana má po-

tomka, pak je to zase ona, 
Chana, která slyší, neza-

pomněla poslouchat 
Boha, dodržela slib, 
který mu dala. Vzpo-
mínáme si i na to, že 

Samuelovo jméno ne-
se v sobě vyslyšení, 

vždyť nejpravděpo-
dobněji má vý-
znam „šamú-él“ – 
„vyslyšel Bůh“. 
Dobře si vzpomí-
náme, že později 

je to Samuel, který 
slyší, že ho někdo volá, vnímá to, 
co už necítí Élí, Samuel je připra-
ven být Bohu k dispozici a naslou-
chat mu. 

To „vyslyšení“, které Bůh inves-
toval do Chany, se nyní s užitkem 
vrací k samotnému Bohu. 

Opakováním, čtením tohoto pří-
běhu nám pravděpodobně chce 
Bůh dát najevo, že stojí o naši 
modlitbu, že ho zajímají naše hoř-
kosti, že chce také nás naučit sly-
šet, vnímat, poslouchat. 

Naše vnímání, slyšení Boha si 
můžeme vyzkoušet, když budeme 
slyšet nato, že letos nezvykle čas-
ně je Popeleční středa, že nezvyk-
le brzo budeme zváni ke změně 
smýšlení a vřelejšímu uvěření 
evangeliu. 

Vnímavé slyšení do postní doby 
všem přeje a žehná      P. Tomáš. 

www.farnost-pardubice.cz 

http://www.farnost-pardubice.cz
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JUBILEJNÍ SETKÁNÍ NAŠICH SENIORŮ 

Myšlenka, umožnit starším lidem naší farnosti, 
aby se mohli na faře setkávat, vznikla před 15 lety. 
Tehdy v Pardubicích působil P. Antonín Kinder-
mann. Oslovil mne, zda bych nechtěla utvořit spo-
lečenství pro naše dříve narozené farníky, aby se 
mohli setkávat, blíže se poznávat a tak si mohli 
také více pomáhat. 

Tak začala setkání na naší faře, která jsme na-
zvali SENIORKLUB. Byla to přátelská posezení 
s modlitbou, zpěvem, čtením zajímavých článků a 
vzájemným vyprávěním, co kdo prožil a co ho oslo-
vilo. P. Kindermann mezi nás rád přišel, odpovídal 
na naše otázky a seznamoval nás s děním v naší 
farnosti, v diecézi a v církvi, čímž prohluboval naše 
vědomosti. Poprvé jsme se sešli 3. ledna 1993. 

 
Od té doby se setkání Seniorklubu konají kromě 

prázdnin jednou za měsíc, vždy druhou středu 
v měsíci od 14.30 do 17 hodin. Tato setkání sblíži-
la mnoho našich seniorů, často osamělých věří-
cích. Jsou otevřena všem, kdo chtějí prožít ve spo-
lečenství našich pardubických farníků hezké spo-
lečné odpoledne. Obvykle se jich účastní 40 až 60 
seniorů – většinou žen. Celkem se tak vystřídá ko-
lem 150 farníků. K narozeninám pošleme každému 
z nich blahopřání, které je podepsáno od nás a 
kněží naší farnosti. A z toho má každý radost. 

Na těchto setkáních předčítáme, zpíváme, vy-
právějí se veselé příhody i něco k zamyšlení. Ob-
čas navštíví náš Seniorklub některý z našich kněží 
nebo jáhnů a poví nám novinky z života církve a to 
lidi povzbudí. Někdy pozveme jako hosty odborní-
ky, kteří nás seznámí s novinkami ze svých oborů, 
pro starší lidi zajímavé – např. z medicíny, péče o 
nemocné a postižené, novinky z pardubické Chari-
ty apod. Také přijdou čas od času naši mladí hu-
debníci, aby nám zahráli nějakou hezkou skladbu 
– na housle, klavír, flétnu apod., což oživí a zpestří 
náš program. Chvíli uprostřed setkání ponecháme 
vždy na jakousi „přestávku“ kdy si účastníci mohou 
mezi sebou povídat. Při tom se podává káva 

s koláči, zákusky a další-
mi dobrotami, které si 
účastníci sami donesou a 
podělí se tak mezi všech-
ny přítomné. Děkujeme 
všem ženám za tuto 
ochotu. Také při tom po-
máhá několik obětavých 
žen, které vaří kávu a čaj 
a pak roznášejí občer-
stvení, myjí nádobí a po-
starají se nakonec o úklid 
sálu. Je to velká pomoc a 

patří jim za to vřelý dík. 
V lednu 1999 jsme 

navštívili diecézní Seni-
orklub v Hradci Králové, 
kterého se zúčastnila 
řada vedoucích Seni-
orklubů z různých míst 
naší diecéze. Jako host 
tam byl také šéfredaktor 
Katolických novin, P. 
Norbert Badal, O. P. 
Ten povzbudil přítomné 
těmito slovy: 

„Rok 1999 je celosvětově vyhlášen Rokem se-
niorů. Proto chci poděkovat Vám starším, s jakou 
láskou svědčíte o víře! Jaký dáváte příklad a jak 
obětavě, právě Vy kteří jistě nemáte nazbyt, po-
skytujete dary na různé dobročinné účely.  

Doufám, že i naši Otcové biskupové téma seni-
orů přijmou za vlastní a dobrým slovem i skutky 
vyjádří starší generaci své díky.  

Zvláště tedy Vám starším a nemocným chci 
dnes vyprosit na přímluvu Panny Marie u Boha po-
žehnání a posilu.“ 

 
V době vzniku Seniorklubu navázala naše far-

nost přátelství s farností sv. Konráda v Augsburgu 
v Německu. V této farnosti každoročně pořádají 
adventní bazar, kde se věřící scházejí a popř. si 
kupují různé drobnosti k vánocům. Podle tohoto 
příkladu se zrodil návrh, že by naše farnost mohla 
uspořádat podobnou akci. V roce 1996 jsme popr-
vé uskutečnili náš „Farní adventní den“ Od té 
doby se každým rokem v Salesiánském středisku 
mládeže v Pardubicích vždy v sobotu před druhou 
nedělí adventní od 10 do 17 hodin tento Farní ad-
ventní den koná. Na úvod rozsvítíme svíce na ad-
ventním věnci, zazpíváme adventní písně a naši 
kněží povzbudí přítomné pěkným adventním za-
myšlením. Program pak pokračuje čtením zajíma-
vých příběhů ze života, hudebními vložkami naší 
mládeže, popř. informacemi z farnosti a diecéze. 
Pak si účastníci pochutnávají na kávě nebo čaji a 
koláčích, chlebíčcích a zákuscích, které předem 
vyrobily a donesly naše pilné ženy z farnosti. 
Účastníci si zde oddechnou od každodenních sta-
rostí a vzájemně si vyprávějí. Svými dobrovolnými 
příspěvky podporují řadu dobročinných akcí – 
např. ADOPCE  SRDCE (podpora sirotků ve 
Rwandě v Africe), podpora RADIA PROGLAS a 
TELEVIZE NOE a další. Poslední Farní adventní 
den probíhal 8. prosince 2007 – a byl už dvanáctý 
v pořadí. 

(Pokračování na stránce 3) 
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Ve středu 9. ledna 2008 se na naší faře konalo 

již stotřiatřicáté setkání našeho Seniorklubu. Bylo 
to právě patnáct let od jeho vzniku. Kromě obvyk-
lého programu to byla také oslava tohoto výročí. 
Hned na začátek navštívil naše setkání Otec Anto-
nín Forbelský. Milými slovy ocenil pravidelné se-
tkávání seniorů na faře, kterého si velmi váží. 
Všem, kdo tato setkání organizují a starají se o 
jejich program, všem kdo přinesou občerstvení, 
kdo ho připraví a roznášejí mezi účastníky a nako-
nec uklidí sál, poděkoval za jejich vzornou práci a 
předal jim dárky a kytice. Nakonec nás všechny 
povzbudil, abychom v této činnosti pokračovali. To 
bylo moc milé a hezké ocenění pro všechny senio-
ry našich setkání, protože k dobrému průběhu při-
spívají opravdu všichni. Po přestávce 
s občerstvením zahrála studentka Bára Moriová 
několik hezkých skladeb na housle a pak několik 

(Pokračování ze stránky 2) koled, ke kterým se všichni připojili zpěvem. Bě-
hem programu mohli účastníci přispět také do po-
kladničky na Tříkrálovou sbírku. Po skončení pro-
gramu na faře šla většina účastníků do Domu tech-
niky na besedu o Charitních ošetřovatelské službě, 
kde po úvodu pana Tajovského - ředitele charity, 
na dotazy přítomných odpovídali: člen Rady Par-
dubického kraje Bc. Miloslav Macela, primář Geri-
atrického centra MUDr. Ivo Bureš a vedoucí sestra 
Ošetřovatelské péče Marie Hubálková. Pro seniory 
to bylo velmi poučné. Touto besedou jsme ukončili 
náš jubilejní Seniorklub. 

 
Senioři tvoří nemalou část aktivních věřících 

naší farnosti. Setkání na Seniorklubu a na Farním 
adventním dnu jim pomáhá blíže se navzájem po-
znat a přinesla do jejich života jistě i trochu radosti, 
kterou především starší lidé tolik potřebují. 

 
manželé Matyášovi 

V letošním roce se opět pokračovalo 
v opravách stavebních objektů pardubické farnosti. 
Na kostele Panny Marie Sedmibolestné a ambitu 
byla dokončena fasáda a restaurování vitráží 
s tím, že některé opravy a nedokončené práce 
budou provedeny letos. Ještě budou restau-
rovány oltáře v kaplích ambitu a vstupní dve-
ře do kostela a zákristie. Tím by my měly být 
venkovní práce u Kostelíčka dokončeny, 
protože ohradní zeď a pozemek kolem 
kostela je majetkem města, které 
snad už letos počítá s opravou 
ohradní zdi.  
Na farní budově byla 
z finančních důvodů opravena 
pouze jižní a západní fasáda, 
drobné nedodělky budou řešeny 
letos současně s opravou severní 
fasády a dokončením úprav farní zahrady. Ta-
to doznala výrazné změny díky sponzorům.  
Kostel sv. Jiljí je uzavřený a již byly zahájeny práce 
na celkové rekonstrukci restaurátorským průzku-
mem nástěnných maleb v presbytáři. Bude prove-
deno odvětrání vlhkého zdiva, oprava dlažby a 

omítek, osazena nová vitrážní okna a pracuje se 
na novém obětním stole a ambonu, pokud to fi-

nanční možnosti dovolí dočkáme se i nových 
lavic.  

Na zvonici u sv. Bartoloměje bylo 
částečně opraveno venkovní zdivo, 
letos by měla následovat oprava 
zvonové stolice i zvonu, aby opět po 
letech byli lidé zváni na mši vyzvá-

něním. Letos se počítá s novým obět-
ním stolem a ambonem také do koste-

la sv. Jana Křtitele. Ještě se podařilo 
zrestaurovat boční oltář Panny Marie 

v  kostele sv. Bartoloměje.  
Na tyto opravy přispělo Minister-
stvo kultury ČR, Magistrát města 
Pardubice i Pardubický kraj pro-
střednictvím Ing. Romana Línka, 

který zajistil několik významných 
sponzorů na opravu budovy arciděkanství a koste-
la sv. Jiljí V Pardubičkách. Děkujeme za finanční 
pomoc i jiné přispění. Upřímné Pán Bůh zaplať. 

Vypracoval: Helena Kosová 
 

č. objekt Ministerstvo 
kultury 

Magistrát 
města vlastník Řeckokatol. 

církev celkem Kč 

1 kostel Panny Marie Sedmibolestné 150 500 606 300 189 526 30 000 976 326 
2 budova arciděkanství v Pardubicích 101 500 234 400 509 601   845 501 
3 kostel sv. Bartoloměje     46 200   46 200 
4 kostel sv. Jiljí     6 300   6 300 
5 zvonice u sv. Bartoloměje     16 870   16 870 
  celkem 252 000 840 700 768 497 30 000 1 891 197 

Přehled výdajů na stavební úpravy a zdroje financování v roce 2007 

OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2007 
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PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  

A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ  - 2008 
Vážení rodiče! 
Významnou událostí v životě věřících dětí je počá-
tek jejich svátostného života, kterému předchází 
tzv. příprava dětí k prvnímu svatému přijímání. Po-
kud o ni v letošním roce pro své dítě uvažujete a 
dosud jste ho nepřihlásili, věnujte, prosíme, pozor-
nost následujícím řádkům, ve kterých vám chceme 
přiblížit pojetí přípravy a předpoklady k ní. Vysvět-
lení je obšírné zvláště z toho důvodu, že příprava 
neproběhne klasicky známým způsobem. 
Příprava dětí ke svátostnému životu je především 
záležitostí rodičů, kterým v tom má účinně pomá-
hat farnost. Proto farář nebo administrátor pověře-
ný vedením farnosti zodpovídá za nabídku této po-
moci, která se zpravidla realizuje vyhlášením tzv. 
„přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání“. Tento 
termín je tradiční a v minulosti se neprojevil jako 
účinný žádoucím způsobem. Větší 
procento dětí končilo přijetím první-
ho a tím i posledního svatého přijí-
mání (u některých došlo k ukončení 
svátostného života s nástupem pu-
berty). Hlavním nedostatkem tohoto 
pojetí bylo opomíjení role a motiva-
ce rodičů. 
Rodiče jsou prvními vychovateli 
dítěte ve víře, oni žádají pro své 
dítě křest a při něm slibují jeho vý-
chovu ve víře. To znamená, že ro-
diče především svým příkladem, 
ale také slovem, uvádějí své děti do vztahu 
s Bohem. Nejde o „předávání víry“, protože ta je 
svobodným darem Božím, ale jde o vytváření pod-
mínek, aby semínka víry, naděje a lásky, 
„zasazené“ do dítěte při křtu, mohla růst. 
Růst víry je celoživotní proces a lze ho připodobnit 
k lidskému dozrávání v přirozené rovině. Tak jako 
máme představu, v čem spočívá dospělost člově-
ka, podobně můžeme hovořit i o známkách zralosti 
jeho víry. Z praxe víme, jak je lidské zrání našich 
dětí ohroženo mnoha vlivy, které můžeme v rodině 
do jisté míry vhodným způsobem vyrovnávat, když 
o nich jsme informováni, rozumíme alespoň přibliž-
ně jejich podstatě a víme, jak můžeme dítěti nejú-
činněji pomoci. Podobné je to i ve víře. Rodiče mo-
hou dítěti velmi prospět, když už v jeho raném vě-
ku vědí, čím by mohli připravit dítěti problémy ve 
víře, které se projevují zvláště v pubescentním ob-
dobí, a čím mu naopak mohou pomoci úskalí toho-
to věku překonat. 
Analogie mezi zráním osobnosti a zráním víry se 
týká i vychovatelů dítěte. Tak jako za nás, rodiče, 
dítě nevychová škola, tak ani kněz či katecheti pl-

ně nezajistí žádoucí výchovu víry, ale mohou ji 
účinně doprovázet. Výchova víry se děje přede-
vším v rodině, která dítěti poskytuje to nejdůležitěj-
ší: lásku v jejích různých projevech a existenční 
zázemí včetně vědomí domova. Rodina mu také 
dává do vínku kulturní zvyklosti a k nim patří i styl 
života. Nelze jednoduše říci, jak má vypadat křes-
ťanský styl života, protože každá rodina má jiné 
podmínky. Tušíme, že nejde jen o dodržování 
zvyklostí nebo příkazů jako je nedělní návštěva 
bohoslužby, modlitba ráno a večer… Jde také o 
vztah k dětem, způsob řešení rodinných konfliktů, 
podpory dítěte, důvěru mezi rodiči a dětmi, schop-
nost projevit kajícnost a odpuštění, rodinné rituá-
ly… Je nezbytné, aby křesťanský styl života po-
znalo dítě ze života rodiny. Žádnou teoretickou vý-
ukou není totiž možné docílit toho, aby si jej dítě 

osvojilo. Můžeme však společně uva-
žovat o jeho aspektech a ty zkoušet 
ve své rodině realizovat. 
K podpoře křesťanského způsobu 
života v rodině patří i její sounáležitost 
s farností. Ideálem je, aby ve farnosti 
existovala malá společenství lidí, kteří 
jsou si blízcí společnými zájmy po 
lidské stránce a kteří se vzájemně 
podporují ve své víře sdílením zkuše-
ností, vzájemnou modlitbou i společ-
ným slavením mše svaté. „Zdravě“ 
fungující společenství působí blaho-

dárně na své okolí a slouží podle potřeby a mož-
ností i lidem ve farnosti nebo ve společnosti. 
Z výše uvedeného vychází model přípravy, který 
jsme se rozhodli vyzkoušet v tomto roce 
v Pardubicích. Půjde o několik společných setkání 
rodičů a dětí jednak na faře (cca dvouhodinových) 
a jednak při mši svaté určené rodinám s dětmi o 
nedělích v klášterním kostele (vždy od 10 hod.). Při 
setkáních na faře bude část programu společná 
pro rodiče a děti. Její význam je ve vytvoření příle-
žitosti zabývat se tématy víry společně, což velmi 
podpoří vztah dítěte k předmětu činnosti i k její 
účinnosti (roli bude hrát pozitivní emoční naladění 
dítěte, které rádo podniká něco se svými rodiči). 
Pro rodiče by měly tyto společné aktivity být výraz-
ným podnětem, jak dítěti dále na cestě víry pomá-
hat. 
Část programu bude probíhat odděleně, děti bu-
dou pracovat s paní Zuzanou Petrášovou, setkání 
s rodiči povede Marie Zimmermannová. Děti se 
budou obvykle připravovat na společný program. U 
rodičů nepůjde o jejich teologické vzdělávání, ale 

(Pokračování na stránce 5) 
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budeme si vysvětlovat důvody společných činností 
a možnosti rozvíjení žádoucích dovedností, zna-
lostí, prožitků, zkušeností a postojů dětí 
v rodinném prostředí. Součástí bude i poskytnutí 
podnětů a prostoru k vlastnímu přemýšlení a ke 
sdílení zkušeností. 
Neméně důležitá bude i doba mezi jednotlivými 
setkáními, kterou budou rodiče s dětmi prožívat při 
běžném provozu domácností. V každém období 
budeme sledovat určitý cíl a půjde o to, aby si rodi-
če všímali příležitostí a využívali tradičních projevů 
víry (např. společné večerní modlitby s dětmi) 
k podpoře žádoucích dovedností nebo vzniku zku-
šeností dětí. Při každém setkání budou tyto zámě-
ry rodičům podrobně vysvětleny i s jejich dopadem 
na další rozvoj víry dětí. 
Setkání při slavení mše svaté v kostele nám po-
slouží k propojení přípravy s farním společenstvím. 
Děti, které se připravují na přijímání Eucharistie, 
představíme farníkům a poprosíme je o modlitbu 
na podporu jejich přípravy. Zároveň dáme příleži-
tost dětem aktivně se zapojit do bohoslužby. Po-
můžeme tím jejich prožití slavnosti, při které popr-
vé přijmou Ježíše v Eucharistii. Díky předchozím 
zkušenostem pro ně nebude tolik věcí úplně no-
vých. Mezi plánovanými setkáními v kostele je i 
účast na některé bohoslužbě Velikonočního třídení 
(jde o Zelený čtvrtek, Velký pátek a vigilii o Bílé 
sobotě). Eucharistie i svátost smíření jsou Ježíšovy 
dary pramenící z jeho velikonoční oběti, která patří 
k tajemstvím naší víry a je nevyčerpatelným zdro-
jem poznání lásky, kterou má Bůh k nám a kterou 
nám na každém kroku našeho života nabízí. Mno-
hé děti procházející tzv. „přípravkou“ se nikdy Veli-
konočního třídení neúčastnily, a tak pro ně bývá 
novost těchto obřadů velkým zážitkem, který je zá-
kladem pro vytvoření cenné křesťanské zkušenos-
ti, je-li dobře pomocí rodičů nebo katechetky 
„zpracován“. 
Příprava pojatá výše uvedeným způsobem se liší 

(Pokračování ze stránky 4) od pravidelné výuky náboženství, kde dítě syste-
maticky poznává pravdy víry a učí se je propojovat 
se svou zkušeností. Příprava k prvnímu přijetí svá-
tostí předpokládá a rozvíjí určité znalosti a doved-
nosti, které dítě získává buď při výuce náboženství 
organizované farností, nebo alespoň v rodině. Dítě 
by mělo mít základní znalosti o Bohu, seznamovat 
se s Božím jednáním v životech lidí na základě 
biblických příběhů nebo příběhů svatých,  mělo by 
být zvyklé na modlitbu jako způsob rozhovoru 
s Bohem a mělo by být vedeno k účasti na slavení 
mše svaté. Mělo by mít alespoň povědomí o exis-
tenci tajemství Eucharistie, o proměňování, které 
se děje na oltáři a věřící pak přijímají Tělo Kristovo. 
Dále se předpokládá schopnost rozlišovat dobré a 
zlé chování a přiměřeně věku dítěte i představa o 
jejich důsledcích. 
Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti oltářní a 
svátosti smíření je významným krokem na cestě 
víry dítěte. Rodiče rozhodují na základě své zkuše-
nosti s dítětem, kdy nastane ten pravý okamžik, 
aby se jí účastnilo. Je nezbytné, aby alespoň jeden 
z rodičů byl připraven při přípravě účinně pomáhat 
výše naznačeným způsobem. Pokud dítě takové 
podmínky doma nemá a není s ním v pravidelném 
kontaktu ani nikdo jiný z širší rodiny, k němuž má 
dítě důvěru a který ho bude na cestě víry podporo-
vat, pak se doporučuje počkat, až bude dítě samo 
schopno se pro víru a růst svého vztahu k Bohu 
rozhodnout. O to více je potřebné, aby se celé far-
ní společenství modlilo zvláště za tyto děti a po-
mohlo jim tak k tomuto rozhodnutí dospět. 
Úvodní setkání proběhne individuálně mezi kate-
chetkami a každou rodinou zvlášť. Stačí, aby se 
zúčastnil alespoň jeden z rodičů s dítětem. Setkání 
se budou konat na faře v předem dohodnutém ča-
se v období 22. 1. – 4. 2. 2008. Termín je třeba 
domluvit osobně nebo telefonicky s paní Zimmer-
mannovou (tel. 737 215 335). 

 Marie Zimmermannová 

Je 22. prosince, čas, kdy lidé zaplnili ulice, 
obchody i nákupní centra ve snaze nakou-
pit dárky pod vánoční stromeček a spous-
tu jídla na vánoční stůl. Ale také čas, kdy 
skauti přivezli na pardubické nádraží 
světlo z Betléma. Jako každý rok skaut-
ky z 6. střediska ve spolupráci s místní 
Charitou vyrazily do domovů starých, 
opuštěných a nemocných klientů. Právě těmto 
potřebným lidem jsme předaly betlémské svět-
lo, které vnáší do jejich domovů vánoční klid a 
pohodu.  

Již tradičně nás doprovázel i kaplan, letos 
T. Kvasnička. Lidem jsme zazpívaly ko-
ledy a pokusily se tak aspoň trochu 
zpestřit šeď obyčejných dnů. K naší 
velké radosti se mnozí připojili a zpívali 

s námi. Také jsme s nimi zavzpomínaly 
na jejich dětství a Vánoce a 

s překvapením zjistily, že i někteří z nich 
bývali skauty. Večer nás hřál pocit smyslupl-

ně prožitého dne, bez předvánočního shonu, 
vyplněný skutky pro druhé. 

Suk 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2007 
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 V postní době jsme pozváni k horlivější účas-
ti na liturgii a různých pobožnostech. V naší far-
nosti budeme mít kromě účasti na mši svaté něko-
lik dalších možností, jak se společně přiblížit Boží-
mu Synu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne 
byl slavně vzkříšen. I letošní postní dobu chceme 
prožít ve snaze o obnovu našeho nitra: ta není dí-
lem naším, ale může se uskutečnit tehdy, když Bo-
hu uděláme místo ve svém srdci a pozveme ho, 
aby léčil, uzdravoval, proměňoval a obnovoval náš 
vztah k němu i k druhým lidem. 
Následující nabídka nám v našem úsilí může po-
moci. 
 
Křížové cesty 
Každý pátek se od 17.15 hod. v kostele sv. Bar-
toloměje budeme modlit „křížovou cestu“. 
 
Postní setkání 
Postní setkání, které bude vždy v kostele sv. Ja-
na Křtitele, bude mít následující náplň: 
a) bohoslužba slova s postní promluvou, b) kon-
krétní pobožnost. 
ó 10. února v 17.30 hod ( neděle ) – promluva: 

P. Antonín Sokol 

ó 09. března v 17.30 hod ( neděle ) – promlu-
va: P. Josef Trochta, SDB 

ó 10. března v 18.00 hod ( pondělí ) – kající 
bohoslužba 

 
Postní duchovní obnova farnosti 
V sobotu 1. března od 13.00 hod. na faře se 
uskuteční Postní duchovní obnova naší farnosti,               
kterou povede P. Jiří VESELÝ, SDB. V rámci pro-
gramu bude příležitost k přijetí svátosti smíření. Na 
závěr obnovy bude slavení mše svaté v 17.00 
hod. v kostele Zvěstování Panny Marie. 
 
Tajemství víry 
V době postní budeme při mši svaté na výzvu kně-
ze: Tajemství víry odpovídat zvoláním, které lépe 
odpovídá rázu této liturgické doby: Zachraň nás 
svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, 
Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
 Ke společnému prožití posvátné doby postní 
vám všem žehnají 
 

P. Antonín, P. Tomáš a jáhen Míla 

POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI - 2008 

HLEDÁ SE… 
 
Nástěnka je oknem do naší farnosti. Starost o 

ní vyzdvihuje i otec biskup Dominik ve svém pas-
týřském listu k roku nové evangelizace, ve kte-
rém zmiňuje mezi prostředky nové evangelizace 
také informační tabule na našich kostelích. 

Před půl rokem odešel ze služby kostelníka 
Erik Makúch. Byl nahrazen třemi kostelníky, kteří 
připravují věci na mši svatou. Nebyla však ještě 
předána péče o nástěnky. Prozatím se toho cho-
pil jáhen Míla, kterému ale v novém roce přibyly 
další povinnosti, a tak by rád tuto záslužnou čin-
nost předal někomu dalšímu. 

Prosíme vás, zda by se mezi vámi našli dva 
dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoci 
s nástěnkami – jeden u sv. Bartoloměje, druhý u 
sv. Jana. Časově se jedná asi o půl hodiny týd-
ně. Materiály dodáme, jde jen o to – vkusně je 
vyvěsit na nástěnky. 

 
Za farní tým jáhen Míla 

Nudíte se? Nekupujte si medvídka mývala, ale 
zabruste opět na webové stránky naší farnosti a 
jukněte se, co je nového v odkazu Augsburg. 

V Augsburgu proběhlo „střídání stráží,“ přišel 
nový kaplan P. Pastuszka. Ve farnosti mají též no-
vou pastorační asistentku, díky níž se otvírá pardu-
bické mládeži možnost kontaktování konkrétní 
osoby pro rozvoj přátelství s jejich vrstevníky 
v Augsburgu. Ve článku „Zprávy z mateřské škol-
ky“, který (a také další) pro Vás přeložila Maruška 
Metelková, najdou maminky dětí zajímavé nápady, 
např. jak v Německu předškoláci oslavili Svatomar-
tinské posvícení. 

Daniela Volfová pro Vás připravila články týkají-
cí se novinek v sociální stanici a duchovní slovo 
P. Maira. Také v Německu chodí Tři králové a díky 
Daniele se dozvíte, jak. 

Pro ty z Vás, kteří nečetli minulé číslo farního 
zpravodaje, připomínám internetovou adresu: 
www.farnost-pardubice.cz 

-mr- 

 

AU G S BU RG S KÉ  O KÉ N KO  

PŘEČTĚTE SI NOVINKY Z AUGSBURGU 
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MINISTRANTSKÝ SILVESTR NA FAŘE  
Po děkovné mši 31.12 jsme šli, my ministranti, na 
faru. Srovnali jsme stoly a začali jsme společně 
připravovat k večeři tousty. Šlo to ale pomalu, pro-
tože jsme měli jen jeden toustovač. Udělali jsme si 
tedy manufakturu. Vítek, Adam a Marek připravo-
vali tousty, obložené toustové pečivo dávali na tác, 
a Lukáš je pokládal do toustovače. Já jsem byl 
„časoměřič“. Brzy jsme ale zjistili, že by jsme se 
tímhle tempem nenavečeřeli ani do Nového roku a 
proto zajel Míla s Adamem k Netušilům půjčit další 
toustovač, kde se mohly připravit najednou čtyři 
tousty. Když ho přinesli, manufaktura se výrazně 
zrychlila. Za chvíli jsme se tak mohli navečeřet. Po 
jídle se Míla ještě zeptal jestli někdo nechce přidat 
toust. Adam a Martin chtěli. My jsme se zeptali na 
jak dlouho to chtějí mít v toustovači. Odpověděli, 
že na sedm minut, ale já a Lukáš jsme se domluvi-
li, že to dáme na deset. Po deseti minutách jsme 

jim to dali sníst. Pak jsme šli konečně hrát hry. Prv-
ní byla tato: rozestavěli jsme se do kruhu a každé-
mu dal Míla číslo. Uprostřed byl Fanda, který měl 
za úkol říci dvě čísla. Ti dva, čí ta čísla byla, se 
museli potichu vyměnit. Mezi tím musel ten, kdo 
byl uprostřed, ty dva chytit. Druhá hra se jmenova-
la “Panáček – panenka“. Míla si vzal tužku a něco 
s ní udělal, při tom řekl: „Panáček, panenka.“ Pak 
to museli všichni zopakovat, ale prý to nemusí být 
jen v té tužce. Dlouho trvalo než nato někdo přišel. 
Nakonec všichni zjistili že panáček se řekne vážně 
a panenka s úsměvem. Do půl deváté jsme hráli 
ještě dvě hry. Poté za námi přišel otec Tomáš a šli 
jsme se pomodlit do devíti hodin v kapli. Otec To-
máš nám dal požehnání a po něm jsme se rozešli 
pokračovat do svých domovů. 

Prokop Netušil 

Máte chuť se sejít na zajímavém místě  
s těmi, které znáte nebo i neznáte  

a uprostřed nás ten,  
kterého se snažíme poznávat? 

 
JSTE VYSLANCI  

KRISTOVI 
 
 

Jak si to vysvětlit? 
 

22. 02. - 23. 02. 2008 
 

na to je potřeba přijet  
v pátek 22. února do Chotěborek,  

nejlépe do 18 hod. 
 

Kde to je?  
Stačí se dostat do Jaroměře  

a pak poslat zprávu  
na uvedené číslo. 

 
Z Pardubic pojedeme společně 

 
Hlaste se na tomaskv@seznam.cz; 736 247 541, 

s sebou spacák, přezutí, 150 Kč, mít alespoň 14 let 

INZERÁTY 
 

Hledám podnájem 
v Pardubicích v rodině  

nebo v bytě.  
Kontakt: 723 721 862. 

———————— 
Hledáme levné ubytování pro 

ženu – Slovenku, která zde 
v Pardubicích dočasně pracuje 
ve Foxconu. Jde o osobu za-

svěcenou v sekulárním institu-
tu, pro kterou je vzhledem ke 
způsobu života, nesnadné žít 

v podnikové ubytovně. Je 
ochotná podle svých směno-

vých pracovních možností po-
moci s nákupem nebo jinou 

službou osobě, která jí ubyto-
vání poskytne.  

BLAHOPŘEJEME 
 

* 13. 3. 1963 
P. Antonín Forbelský 

2. března v 15:30 hod.  
zveme všechny rodiče s dětmi na faru, kde se bude konat  

KARNEVAL.  
Masky rodičů jsou vítány. 

mailto:tomaskv@seznam.cz;
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C H A R I TA -  M I S I E  
ČERVÁNKY PO PŮLROČNÍM PŮSOBENÍ 

Respitní, neboli odlehčovací zařízení Červánky 
v Třebosicích vstoupilo do druhého pololetí svého 
působení. Na otázku, čím přispělo k pomoci našim 
občanům, lze odpovědět takto: Kdo využil služby 
našeho zařízení, byl spokojen. Spokojenost se mu-
sí vždy násobit minimálně dvěma, neboť pomoc v 
respitních zařízení je vždy určena tomu, komu pří-
mo pomáháme, tzn. občanovi, který nemůže být 
doma sám bez dohledu a je podle potřeby fyzicky 
přítomen v odlehčovacím zařízení a pak tomu, kdo 
se o svého blízkého běžně stará. Tomu pomáhá-
me tím, že si může od náročné péče odpočinout, 
popřípadě může chodit do práce. 
Jako příklad uvádíme manžele (v důchodovém vě-
ku) a jejich maminku. Ti naší službu nejprve využí-
vali dva dny v týdnu. Vzhledem k tomu, že se jim 
život změnil natolik k lepšímu a o jejich maminku 
bylo v našem zařízení vzorně postaráno, rozšířili 
využívání naší služby o jeden den v týdnu. I když 
jejich maminka zanedlouho po tom zemřela, této 
rodině se významným způsobem vylepšila jejich 
situace v poslední etapě společného života. Únavu 
z náročné péče vystřídalo těšení se na maminku, 
až přijede domů charitním mikrobusem. Pracovníci 
Charity, kteří přiváží a odváží občany postižené 
různými formami demencí nebo jinými postiženími, 
vidí často rozzářené tváře potomků, kteří svěřují 
své rodiče Charitě, podobně jako když svěřuje ma-
minka své dítě do mateřské školky nebo jeslí. Ne-
musí si nic vyčítat. Neodloží své rodiče do ústavní-
ho zařízení. O svoji maminku nebo otce se starají 
a my jim s touto péčí pomáháme. 
Kapacita našeho zařízení není doposud plně vyu-
žívaná. Někdo říká, že jsou naše služby drahé, ale 

to není pravda. Platby vycházejí z nového zákona 
o sociálních službách. Spoluúčast našich klientů je 
mnohem menší než služba ve skutečnosti stojí. 
Jestliže klient hradí např. 60 Kč za hodinu péče, 
což může hradit z příspěvku na péči od státu, který 
je pro danou cílovou skupinu od 8 do 11 tisíc Kč, je 
nutné si uvědomit, že celkové náklady činí mini-
málně cca 200 Kč za hodinu, přičemž rozdíl doplá-
cí formou dotací zejména Pardubický kraj. Např. 
v roce 2007 zajistil pro dofinancování nepokrytých 
nákladů sociálních služeb dotaci ve výši 908 000 
Kč člen rady Pardubického kraje Bc. Miloslav Ma-
cela, který diskutoval s občany o této problematice 
na besedě konané v rámci Tříkrálového týdne 
v Domě techniky v Pardubicích. V případě, že kli-
ent bude využívat službu po celý měsíc 
v maximální míře, tzn. 10 hod. denně, bude ho pé-
če stát 12 600 za měsíc. Pokud bude pobírat pří-
spěvek na péči ve výši např. 8 000 Kč, zaplatí ve 
skutečnosti ze svého pouze 4 600 Kč za měs., což 
je 22 Kč za hodinu náročné péče, přičemž cca 
180 Kč za hod. za něj platí stát. Zde je nutné 
uvést, že pečující občan může chodit bez omezení 
do práce, což je pro něj finančně výhodné. 
Věříme, že se dobrá pověst o církevním zařízení 
Červánky brzy rozšíří mezi občany, že se v brzké 
době podaří naplnit kapacitu tohoto zařízení a tím i 
jeho účel, což je pomoc pečujícím rodinám o své 
blízké. 
Veškeré bližší informace podá vedoucí zařízení 
Mgr. Marika Peciarová na tel. č. 466 97 02 27 ne-
bo mobilu 775 29 68 33. Více také na internetu: 
http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice 

Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 

ZPRAVODAJSTVÍ VATIKÁNSKÉHO  
TELEVIZNÍHO CENTRA OCTAVA DIES  
K DISPOZICI I V ARCHIVU NA INTERNETU 
 
Každý týden můžete sledovat zhruba půlhodinové obrazové 

zpravodajství z nejdůležitějších událostí týkajících se církve, Vati-
kánu a Svatého otce s názvem „Octava dies“. Zpravodajství při-
pravuje Vatikánské televizní centrum, českou verzi zpracovává TV 
NOE (je financována z darů diváků TV NOE) a mimo odvysílání 
v nedělní premiéře je pořad Octava dies umístěn i do archívu na www.TV-MIS.cz, kde je ho možno 
přehrát nebo stáhnout do počítače kdykoliv, a to v různé kvalitě, dle rychlosti internetového připojení. 
Nové vydání pořadu bývá do archivu zařazeno dle technických možností v průběhu neděle nebo nej-
později v pondělí. Reagujeme tak na přání z řad kněží, aby tento hodnotný pořad byl k dispozici nejen 
v době vysílacích časů na TV NOE, ale i v archivu dostupný kdykoliv, a to i zpětně. Pořad napomáhá 
porozumění, čím církev žije a spojuje nás se světovou církví. 

P. Pavel Zahradníček,  
koordinátor křesťanské internetové televize www.TV-MIS.cz 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice
http://www.TV-MIS.cz
http://www.TV-MIS.cz
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PODĚKOVÁNÍ 
 
Chceme poděkovat vám všem, kteří jste nějakým 
způsobem přispěli na misie. V období Vánoc se 
podařilo na misie získat částku 5803 Kč, která byla 
tvořena příspěvky z následujících aktivit: 
ó Pohled na misie     - 1201 Kč, 
ó Jeden dárek navíc    - 3802 Kč, 
ó Jesličky      -   800 Kč 
 
Ještě jednou díky 

Za PMD Zuzana Petrášová 
  

C H A R I TA -  M I S I E  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008 

V letošní Tříkrálové sbírce  jsme díky obětavým 
koledníkům vybrali 400 680,- Kč. I když se na Par-
dubicku nepodařilo sehnat větší počet koledníků, 
bylo jich o něco méně než v loňském roce, lidé byli 
štědřejší a dávali do pokladniček větší finanční 
částky. Na výrazném zvýšení výtěžku ze sbírky 
mělo vliv zapojení měst a obcí z širšího okolí Par-
dubicka a Farních charit Luže a Chrast. 

Příklady výtěžku některých měst a obcí: 
Pardubice 143 959 Kč, Chrast 88 448 Kč, Luže 

73 344 Kč, Sezemice 26 003,50 Kč, Moravany 
23 499 Kč, Holice 23 052 Kč, Horní Jelení 17 165 
Kč, Srch 9 053 Kč, Starý Máteřov 8 462 Kč, Lázně 
Bohdaneč 6 951,50 Kč, Dřenice 3 795,50. 

Výtěžky po jednotlivých pokladničkách jsou zve-
řejněny na internetu: 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice 
Děkujeme všem občanům za příspěvky do 

tříkrálových pokladniček, dobrovolníkům za pomoc 
při organizování sbírky a doplňujících akcí, a všem 
účinkujícím na doprovodných kulturních, osvěto-
vých nebo odborných programech. 

Rovněž děkujeme vicehejtmanovi Pardubického 
kraje Romanu Línkovi, členu Rady Pardubického 
kraje Miloslavu Macelovi a primátorovi města Par-
dubic Jaroslavu Demlovi za zaštítění Tříkrálových 
dnů v Domě techniky v Pardubicích a některých 
dalších programů, které doprovázely tříkrálové dny 
v Pardubicích a Všeobecné zdravotní pojišťovně 

ČR - pobočce Pardubice za hlavní sponzorství 
uvedených akcí. Za mediální partnerství děkujeme 
Českému rozhlasu Pardubice a Pardubickému de-
níku. 

Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu cha-
ritní zdravotní ošetřovatelské služby, sociální služ-
by a na dobudování respitního (odlehčovacího) 
zařízení ČERVÁNKY v Třebosicích. Chceme, aby 
výtěžek ze sbírky byl použit na konkrétní aktivity, 
které pomohou našim občanům řešit tíživé zdravot-
ní nebo sociální situace. Jedním z příkladů tako-
výchto činností je např. pomoc při vyřizování pří-
spěvků na péči. Občané, kteří se ocitnou 
v obtížných životních situacích si často neví rady a 
o tento příspěvek, který je určen na  řešení jejich 
nepříznivé sociální a zdravotní situace si sami ne-
dokáží požádat. Příspěvek se pohybuje  od 2 do 
11 tisíc Kč a je určen na úhradu sociálních služeb, 
které výrazně napomohou zlepšit situaci seniorů 
nebo osob se zdravotním postižením. 

Zde vyzýváme zejména naše farníky k tomu, 
aby, pokud zjistí, že se v jejich blízkosti nachází 
občan ve svízelné životní situaci, nám o něm dali 
vědět. Tým odborných zdravotnických nebo sociál-
ních pracovníků Oblastní charity Pardubice se mu 
bude snažit pomoci. Stačí zatelefonovat na číslo 
775 296 845. 

 
Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 

VELIKONOČNÍ MISIJNÍ POHLED 
 
Pokud na velikonoční svátky posíláte svým zná-
mým a přátelům velikonoční pohlednice, spojte 
příjemné s užitečným. Nabízíme možnost využít 
aktivity „Pohled na misie“. Kdo tuto aktivitu zná, ví, 
že se jedná o vytváření vlastních pohlednic. Výtě-
žek z prodeje těchto pohlednic je věnován na mi-
sie. 
Prázdné pohlednicové archy budou k dispozici v 
zákristii klášterního kostela, prodej vytvořených 
pohlednic by se konal na Květnou neděli. 
Ukažte malířské schopnosti vaše a vašich dětí. 
 

Zuzana Petrášová 
Pokud pracujete v misijní oblasti nebo byste rádi 

spolupracovali, prosím, dejte mi vědět  
na telefonní číslo 723 147 966  

nebo na e-mail: petrasova@diecezehk.cz. 
V případě dotazů, návrhů, popřípadě nejasností 
ohledně spolupráce v misijní oblasti, obraťte se 

také na mě. 
Zuzana Petrášová 

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice
mailto:petrasova@diecezehk.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 (od 18. 2.) 09:00 hod. 
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Salesiánské středisko 09:15 hod. 
 Biblické večery fara 19:00 – 20:00 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16:15 – 17:15 
 Setkání deváťáků a středoškoláků fara 17:30 – 19:00 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 – 17:45 
 Křížová cesta (v postním období) kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

DALŠÍ AKCE 
Ne 03.02. "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko 16:00 hod. 
St 06.02. Popeleční středa - začíná doba postní    
Čt 07.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 10.02. Přijetí mezi čekatele křtu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Postní setkání kostel sv. Jana 17:30 hod. 
  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 

Po 11.02. Světový den nemocných   
St 13.02. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 15.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 hod. 
So 16.02. Jáhenské svěcení  kaple sv. Václava 11:00 hod. 
Čt 21.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 
So 

22.02. 
23.02. Vikariátní postní rekolekce pro mládež Chotěborky  

Ne 24.02. Sbírka  "Svatopetrský haléř"   
So 01.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Postní obnova farnosti fara 13:00 hod. 
St 05.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 06.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 07.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Pá 
Ne 

07.03. 
09.03. Víkend pro katechumeny a biřmovance Deštné v Orlických horách  

Ne 09.03. Postní setkání kostel sv. Jana 17:30 hod. 
  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 

Po 10.03. Kající bohoslužba kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 12.03. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 13.03. Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 
So 15.03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie   

  Diecézní setkání mládeže Hradec králové  
  Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 16.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN 
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

  


