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eden přítel, který uvěřil 
v Boha v dospělosti a které-
ho jsem měl několik let příle-
žitost duchovně provázet, mi 

nedávno smutně řekl, že mu to 
v kostele připadá tak, že ti lidé žijí 
spíše náboženství, než víru. Pře-
mýšlel jsem, co tím měl všechno 
na mysli a co ho k tomu názoru 
vede. Ono to opravdu často vypa-
dá tak, že leckteří lidé lpí úzkostlivě 
na některých vnějších proje-
vech zbožnosti, včetně pl-
nění si tzv. nedělní povin-
nosti, jako by jejich spá-
sa závisela na jejich 
výkonech, jako 
např. na počtu po-
modlených růžen-
ců, počtu mší 
svatých, hlavně 
těch navíc nad 
nedělní povin-
nost, počtu vyko-
naných adorací 
atd. Když se ně-
kdo v kostele ne-
chová podle jejich 
představ správně 
(např. vstávání, 
poklekání apod.), 
dají mu to, coby 
pravověrní ochrán-
ci čistoty obřadu, 
patřičně najevo. Vy-
padá to někdy, jako 
by si mysleli, že 
oslavování Boha 
dokonalostí obřadů a jejich počtem 
je právě to, co od nich Boha velice 
blaží a za co jim dá věčné nebe. 
Chtějí tak mít svou spásu pod svou 
kontrolou, zasloužit či vysloužit si ji, 
spoléhají se v tom hlavně na sebe. 
Je pro ně těžké a někdy až nepřed-
stavitelné svěřovat svoji budouc-
nost, i tu pozemskou, do Boží režie 
a věřit, že mnohé těžkosti, které 

zažívají, mohou být tou jejich nej-
lepší cestou životem, že na nich 
mohou růst třeba v pohotovosti k 
lásce a v porozumění druhým. Bo-
lestné je, že z těchto pravověrných 
mnohdy nevyzařuje ani náznak las-
kavosti, když si někdo např. dovolí 
zasednout jim jejich místo v kos-
telní lavici.  
Pokládám za užitečné zde připo-
menout výroky sv. Pavla z 3. – 5. a 
9. kapitoly listu Římanům: „Vždyť 

ze skutků zákona, nebude 
před ním nikdo ospravedl-
něn“… “jsou ospravedlňová-

ni zadarmo jeho milostí 
vykoupením v Kristu Ježí-

ši“… “Kdo se nevykazu-
je skutky, ale věří 
v toho, který dává 

spravedlnost bezbož-
nému, tomu se je-
ho víra počítá za 

spravedlnost.“… 
“Když jsme tedy 
ospraved lněn i 
z víry, máme po-

koj s Bohem skrze 
našeho Pána Ježí-
še Krista“… “Co te-

dy nakonec řek-
neme? To, že 

pohanští náro-
dové, kteří neusi-

lovali o spravedl-
nost (podle záko-

na), spravedl-
nosti dosáhli, a 

to spravedlnosti z víry; 
Izrael však, který usiloval o sprave-
dlnost podle zákona, k cíli zákona 
nedospěl. Proč? Protože nevychá-
zel z víry, nýbrž ze skutků.“  
Ve 3. kapitole listu Jakubova zase 
čteme: „Někdo však řekne: Jeden 
má víru a druhý má skutky. Tomu 
odpovím: Ukaž mi svou víru bez 

(Pokračování na stránce 2) 
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OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2008 
Rok 2008 byl na provádění stavebních prací zvlášť 
bohatý. Nejvýznamnější pro farnost i pro Pardubi-
ce bylo zavěšení nových, darovaných zvonů Ar-
nošta a Viléma  do zvonice u kostela sv. Bartolo-
měje. Předcházela oprava stávající zvonové stoli-
ce a nástavba nové tak, aby zvony byly zavěšeny 
ve výšce žaluzií. První slavnostní vyzvánění všech 
tří zvonů jsme mohli slyšet na svátek sv. Barto-
loměje 24. srpna. 
Kostel Panny Marie Sedmibolestné i s ambitem 
byl průběžně opravován od roku 2003, byl 
opraven krov, střecha a venkovní fasáda na 
obou objektech včetně vitráží. Letos byly re-
staurovány vstupní dveře do lodi i sakristie 
u kostela, v ambitu nástěnné malby a oltá-
ře, současně bylo provedeno zabezpeče-
ní vstupu  
do ambitu mříží. Kromě drobných 
oprav jsou venkovní práce u Kos-
telíčka dokončeny, protože ohrad-
ní zeď a pozemek kolem kostela jsou majetkem 
města. Pokud získáme na rok 2009 grand Pardu-
bického kraje, ještě bychom chtěli vymalovali interi-
ér kostela. 
Po dobu uzavření kostela sv. Jiljí zde bylo prove-
deno odvětrání vlhkého zdiva, oprava dlažby a 

omítek, osazena nová vitrážní okna a zrestaurová-
ny gotické malby v presbytáři. V takto upraveném 
prostoru s novým oltářem a ambonem zde byla po 
dlouhé pauze opět sloužena mše sv. na svátek sv. 
Jiljí. Ještě chybí dokončit stavební úpravy na kůru 
a opravit varhany. Snad se dočkáme i nových lavic 
a topení. 
Rekonstrukce arciděkanství je před dokončením, 
letos se opravila severní fasáda a na příští rok zbý-
vá dokončit úpravy zahrady a vyřešit drobné nedo-

dělky v interiéru.  
I v kostele sv. Jana Křtitele se můžeme 

pochlubit novým oltářem, ambonem i 
sedesem. A nakonec i v kostele 

Zvěstování Panny Marie byl vymě-
něn rozpadlý schod u vstupu do 

kostela a osazeno zábradlí. 
Na opravy v letošním roce přispělo 
Ministerstvo kultury ČR, Magistrát 
města Pardubice, ale i Pardubický 

kraj prostřednictvím  Ing. Romana Línka, který za-
jistil významného sponzora na opravu kostela sv. 
Jiljí v Pardubičkách. Bez této pomoci bychom ne-
mohli tak  rozsáhlou opravu realizovat. Všem děku-
jeme za finanční pomoc i za jiné přispění. Upřímné 
Pán Bůh zaplať. 

č. Objekt Ministerstvo 
kultury 

Magistrát 
města 

Pardubický 
kraj vlastník Řeckokat. 

církev celkem Kč 

1 kostel Panny Marie  
Sedmibolestné 131 900 305 600   358 888 30 000 826 388 

2 budova arciděkanství 
v Pardubicích 40 500 104 200   158 483   303 183 

3 kostel sv. Jana Křtitele       50 000   50 000 

4 kostel sv. Jiljí  
v Pardubičkách 200 000   300 000 111 808   611 808 

5 zvonice u kostela  
sv. Bartoloměje       602 863   602 863 

6 kostel Zvěstování  
Panny Marie       14 800   14 800 

  Celkem 372 400 409 800 300 000 1 296 842 30 000 2 409 042 

PŘEHLED VÝDAJŮ NA STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích“… Neu-
znáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků je 
k ničemu?“  
Tak jak tomu máme rozumět? Rozumím tomu tak, 
že sv. Pavel, když zde mluví o víře, nemá ani tak 
na mysli nějaké náboženské pravdy, jako spíše 
živý vztah, víru v Někoho, kdo nás bez hranic a 
bez podmínek všechny a za všech okolností milu-
je. Víru jako důvěru, že nám všem dává spásu skr-
ze Ježíše zadarmo, jen tak, z lásky, že to není od-

(Pokračování ze stránky 1) měna za naše zásluhy. Člověka, který tomu sku-
tečně uvěří, zaplaví taková míra vděčnosti a lásky, 
že ho to automaticky pudí k projevům vděčnosti a 
projevům lásky Bohu, a to především v bližních 
(Mt. 25, 40: „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili“). To po-
kládám za skutečně křesťanskou motivaci ke skut-
kům lásky, které jsou tedy až ovocem víry.  
„Pokoj vám!“ Přeji vám i sobě růst v důvěře Bohu, 
ze které ten pokoj vyrůstá!  

Váš bratr jáhen Ladislav 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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ŠTĚDRÝ DEN - PODĚKOVÁNÍ 

Stalo se hezkou tradi-
cí, že místní děkanát 
myslí v období vánoč-
ních svátků na lidi 
osamělé a opuštěné. 
Chtěl bych touto ces-
tou upřímně poděko-
vat všem těm, kteří 
pro ně připravili krás-
né štědrovečerní 
chvíle v duchu křes-
ťanské poezie. 

 
Jiří Konečný 

Trnová 34 
530 09 Pardubice 

OHLÉDNUTÍ SE ZA UPLYNULÝMI VÁNOČNÍMI SVÁTKY 
Měsíc leden se zlomil a vstoupil do své druhé polo-
viny. Blížíme se svátku Uvedení Páně do chrámu 
(Hromnic). To nás vede k zamyšlení: 
Jak krásné a půvabné bylo očekávání a slavení 
narození našeho Spasitele – svaté doby vánoční. 
To všichni, kteří Ho milujeme, jsme spojeni půva-
bem mateřství Panny Marie a jejím Miláčkem, dě-
ťátkem Ježíškem, malým Králem. 
Užasl vesmír, že do něho vstoupil Bůh. Živé ne-
mluvňátko, krásné jako všechny děti. Bůh odkáza-
ný na péči své maminky. Kdo posloužil více Bohu, 
než tato svatá žena. Kdo první spatřil spasitele. 
Kdo první vylévá svou lásku a zalévá ho tak svou 
duší, za svého srdce, chová Ho, slyší jeho hlásek, 
Spasitele světa, zahrnuje Ho polibky za celé lid-
stvo i tvorstvo. 

A milióny andělů i andělíčků jásají nad vítězstvím, 
uskutečněným úradkem Otce, ža z lidstva vzešel 
Jeho Syn. A je v náručí lásky. 
To vše v Boží pokoře, jednoduchosti, tichosti – 
svatosti; v objetí Ducha svatého. 
A protože nás Bůh miluje, miláčkové, díky jemu za 
to, že nám do srdce vnukl z svého milosrdenství 
lásku k lidem, zvláště nemocným a ubohým, a tak 
podíl na pomoci budovat Ježíškovi jeho království 
na zemi. 
Žijme v pokoji s Bohem a lidmi a tak milovali čistě 
jeho Lásku. Lásku, kterou tolik postrádá celý svět 
kolem nás. 

V Pardubicích 17. 01. 2009 
Josef Hartl st. 

MŠE SVATÉ  
VE VIETNAMŠTINĚ 

 
Kdy: 
Leden:  25. (oslava  

Lunárního Nového roku). 
Únor: 1., 15. 
Březen: 1., 15., 29. 
Duben: 12., 26. 

Kde: 
Kostel sv. Bartoloměje  

Čas: 
Okolo 11:00 hod. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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30. prosince ve 4 hodiny 
odpoledne nastal čas Č naší 
malé velké silvestrovské 
výpravy do Vrbatova Kostel-
ce. Vlakem nás jelo deset, 
ale s naditými taškami jsme 
zabrali půl vagónu. Myslím, 
že se lidé kolem nás museli 
dost bavit. No, hlavně jsme 
se bavili my. J 
Do místa našeho pobytu, 
útulné (nicméně vymrzlé) 
kostelecké fary, jsme dora-
zili asi za hodinu. Míla, který 
jel autem se zásobami, na 
nás už netrpělivě čekal. 
Zbytek dne jsme strávili hra-
ním her, soutěžemi a 
klouzáním na ledu. Večer se k nám přidal Marek, 
který se vrátil ze Slovenska. Zazpívali jsme pár 
koled, probrali budoucnost scholy a co se nestalo, 
přišel Ježíšek. Myslím, že spokojenost na všech 
stranách byla veliká. Ale čas utíkal a my museli jít 
spát. 
Silvestrovské ráno ocenily zejména všechny holky 
(včetně mě). Kluci udělali snídani a přišli nás vzbu-
dit písničkou. Během dopoledne se k nám připojily 
Maruška, Janča a Míša. Probíhala příprava oběda, 
potřeba bylo i silvestrovsky vyzdobit hlavní pokoj. 
Odpoledne jsme vyrazili na procházku po okolí, 
kterou jsme zakončili fotbalovým utkáním. Toho se 
účastnili už i Demlovi. Byli jsme tedy kompletní a 
pravé silvestrovské oslavy mohly začít. Program 
připravily Terka s Verčou a byl opravdu skvělý - 
scénky, kvízy, soutěže,… vše na téma pohádek. 
Čas kolem půlnoci jsme strávili modlitbou a až 

2 minuty po dvanácté jsme zjistili, že už je nový 
rok. Co se dalo dělat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
Následoval přípitek a pozorování ohňostroje. Pro-
tože se ještě nikomu nechtělo spát, hráli jsme měs-
tečko Palermo. Vše vyvrcholilo novoročním požeh-
náním, po kterém se už většina z nás odebrala do 
hajan. 
Na Nový rok se nevstávalo moc dobře. Nicméně 
kluci měli opět nachystanou snídani dříve, než 
jsme se my, holky, vůbec vyhrabaly ze spacáků. 
Děkujeme J. Následovala mše svatá, oběd, zmrz-
lina. Vše se začalo blížit ke konci. Bylo potřeba 
celou faru pořádně uklidit, uvést do původního sta-
vu. Ale písničky na neděli jsme nacvičit stihli! 
Chtěla bych moc poděkovat všem lidem, kteří se 
této akce účastnili. Já na to budu určitě dlouho 
vzpomínat. 

Klára Bednářová 

SILVESTR MLÁDEŽE 

M L ÁD E Ž  

Deváťácké a středoškolácké 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fara Pardubice, Kostelní 92 
17:30 - 19:00 h., sudé čtvrtky  

(5.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6.) 
kontakt: P. Míla Brhel (728 147 722) 
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C H A R I TA -  M I S I E  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 

V letošní Tříkrálové sbírce jsme na Pardubicku 
díky obětavým koledníkům vybrali 240 968 Kč. 
Jedná se o něco více, než v loňském roce, kdy by-
lo vybráno 238 888 Kč . Tak, jako v minulém roce, 
bude k tomuto výsledku připočítán i výtěžek z Far-
ních charit v Chrasti a Luži, který není do uzávěrky 
tohoto zpravodaje ještě znám. Předpokládáme 
však, že se bude jednat o částku podobnou, jako 
byla v minulem roce, tzn., že celkový výtěžek sbír-
ky bude větší, než 400 000 Kč. 

Kolik se nasbíralo v jednotlivých městech a ob-
cích? 

 
Pardubice  118 668,- Kč,  
Holicko  29 943,- Kč,  
Sezemicko  25 121,- Kč,  
Horní Jelení  17 324,- Kč,  
Srch  14 879,- Kč,  
Lázně Bohdaneč  6 564,- Kč,  
Moravany  5 776,- Kč,  
Slepotice  5 683,- Kč,  
Starý Máteřov   5 141,- Kč,  
Staré Ždánice  4 686,- Kč,  
Třebosice  3 960,- Kč,  
Dřenice  3 223,- Kč.  
 
Některé menší obce s nižšími výtěžky jsou zahr-

nuty do výše jmenovaných oblastí. 
Příspěvky do Tříkrálové sbírky z kostelních sbí-

rek byly ve výši 7 809 Kč v Pardubicích a 8 080 Kč 
z kostelů na Holicku. 

Výnos z kasičky u Tříkrálového obchůdku, kde 
byly prodávány dárkové předměty vyrobenými dět-
mi z pardubické farnosti, byl 3 382 Kč. 

 
Výše získaných příspěvků po jednotlivých po-

kladničkách jsou zveřejněny na internetu: 
www.charitapardubice.cz 

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 rovněž Všeobecné zdravotní 
pojišťovně ČR - pobočce Pardubice za hlavní 
sponzorství uvedených akcí. Za mediální partner-
ství děkujeme Českému rozhlasu Pardubice a Par-
dubickému deníku. 

Výtěžek ze sbírky bude použit na podporu cha-
ritní domácí hospicové péče, na podporu respitní-
ho (odlehčovacího) zařízení ČERVÁNKY v Tře-
bosicích a na podporu přípravných prací stavby 
Domu pokojného stáří sv. Josefa v Rosicích nad 
Labem. Chceme, aby výtěžek ze sbírky byl použit 
na konkrétní aktivity, které pomohou našim obča-
nům řešit tíživé zdravotní nebo sociální situace. 
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 sociálních 
pracovníků Oblastní charity Pardubice se mu bude 
snažit pomoci. Stačí zatelefonovat na číslo 
466 335 026, nebo 775 296 845. 

 
Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský 

Když jsme před pár lety poprvé vyráželi na 
tříkrálovou sbírku, taťka nám vyprávěl, že po té, co 
se tři králové na cestě z Betléma do Jeruzaléma i 
přes daný slib rozhodli nejít za Herodesem a rych-
le se vrátit domů, něco je táhlo ještě jednou se na 
zpáteční cestě poklonit malému Ježíškovi a varo-
vat ho. Co ale měli dělat, když už mu všechny dary 
předali a nechtěli k němu ani podruhé přijít 
s prázdnou? Tak je prý napadlo jít cestou zpátky 
do Betléma od domu k domu a předávat lidem 
dobrou zprávu, že se jim narodil navždy spravedli-

vý král a spasitel a taky že je to malé hodně chudé 
dítě a že potřebuje jejich pomoc. A oni jim ti místní 
obyvatelé dávali všechno možné, nejvíc ale peníze 
– to, aby bylo o drobounkého Mesiáše dobře po-
staráno ... 

 Dneska si sice říkáme, že to tak nejspíše ne-
bylo, ale nám to nevadí - klidně to tak mohlo být, a 
hlavně: chudých a potřebných je kolem nás tolik a 
oni by se bez pomoci ostatních lidí jen těžko obe-
šli. Navíc už taky víme, že když Ježíš dospěl, tak 

(Pokračování na stránce 6) 

„K+M+B+2009 KAM SE PODÍVÁŠ“ (V SRCHU) 

http://www.charitapardubice.cz
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 Oslavu vánočních svátků jsme zahájili vá-
noční besídkou skautek. Světlušky dokonce vyrazi-
ly do Stéblové na krátkou výpravu, na kterou nava-
zovala naše tradiční akce s krycím názvem 
„Babičky“, tzn. návštěva starých a opuštěných lidí, 
při které si s nimi zazpíváme koledy a zapálíme jim 
Betlémské světlo. Tato setkání bývají velmi dojem-
ná, lidé jsou velmi vděční, že za nimi přijdou mladí 
lidé a dokonce i děti. Velmi nás potěšilo, když jsme 

se dozvěděli, že jedna paní nám nechala jako po-
děkování zahrát písničku na Českém rozhlasu Par-
dubice.   
 Letos jsme spolu s P. Antonínem vytvořili 
ještě jednu skupinku, která objížděla mimopardu-
bické farnosti. Byl to první pokus a myslím, že by 
se to do dalších let mohlo stát také tradicí. 
V Ostřešanech se sešlo pár místních farníků, se 
kterými jsme si zazpívali a předali dovezené světlo 
(a skutečně Betlémské, čestně jsme se pro něj vra-
celi do Pardubic, protože  nám cestou zhaslo). Na-
vštívili jsme ještě několik dalších lidí v Třebosicích 
a Starých Jesenčanech. Naší poslední zastávkou 
byla cukrárna na Dukle..., kde jsme se měli velmi 
dobře. 
 A letos byla ještě jedna novinka – na Štědrý 
den dopoledne jsme s dětmi rozdávali Betlémské 
světlo v kostele svatého Bartoloměje. Velmi mile 
mě překvapilo, co lidí míří v tento sváteční den do 
kostela. Bohužel, počasí moc nepřálo zdárnému 
donesení Betlémského světla domů, a tak jsem 
obdivovala vytrvalce, kteří se po neúspěšném po-
kusu vraceli pro nový plamínek. Děkuji všem dě-
tem, které se rozhodly věnovat kousek svých 
prázdnin pro radost druhým lidem, a všem vedou-
cím, že si našli v předvánočním shonu trochu času.  
 

MM 

SKAUTSKÉ VÁNOCE 

S K AU T S K É H N U TÍ  

řekl, že pomocí každému bezmocnému člověku 
pomáháme i jemu a oplácíme mu požehnání, kte-
rým nás pořád zahrnuje. 

 V Srchu jsme za tři krále 
chodili potřetí za sebou a znovu 
jsme se i přes mráz minus 10°C 
setkali se vstřícností a štědros-
tí. Někteří lidé na nás už čekali 
a ptali se, kde jsme se zdrželi, 
jiní pro nás měli dokonce pře-
dem připravené obdarování. 
Nejvíce nás ale bavilo koledo-
vat u našich oblíbených hokejis-
tů – u Sýkorů, Svobodů, Lašáků 
a u Pivků. Z toho jsme měli dru-
hé Vánoce, jak nevěřícně krou-
tili hlavou, když nám přispívali 
do kasičky tak plné, že už byl i 
problém tam nastrkat bankov-
ku. 

 Odměnou pro nás byl 
nejen košík plný sladkostí a 

(Pokračování ze stránky 5) horký voňavý čaj v parádní restauraci, ale i radost, 
že máme v naší vesnici „K+M+B+2009 kam se po-
díváš“. 

        Vašík, Vítek a taťka Koubovi 

C H A R I TA -  M I S I E  
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Pro přípravu dětí na 1. sv. přijímání bude letos 
použitý stejný model, jaký jsme poprvé realizovali 
vloni. Půjde o několik společných setkání rodičů a 
dětí, a to jednak na faře (cca 2 hodiny), a jednak 
při mši svaté o vybraných nedělích v klášterním 
kostele (vždy od 10 hod.).  

Při setkáních na faře bude část programu spo-
lečná pro rodiče a děti a část programu bude pro-
bíhat odděleně. Děti se budou obvykle připravovat 
na společný program. U rodičů si budeme vysvět-
lovat důvody společných činností a možnosti rozví-
jení žádoucích dovedností, znalostí, prožitků, zku-
šeností a postojů dětí v rodinném prostředí. Sou-
částí bude i poskytnutí podnětů a prostoru 
k vlastnímu přemýšlení a ke sdílení zkušeností. 

Setkání při slavení mše svaté v kostele nám 
poslouží k propojení přípravy s farním společen-
stvím. Děti, které se připravují na přijímání Eucha-
ristie, představíme farníkům a poprosíme je o mod-
litbu na podporu jejich přípravy. Zároveň dáme pří-
ležitost dětem aktivně se zapojit do bohoslužby.  

Věříme, že tato forma přípravy najde stejně jako 
v loňském roce u rodičů pochopení. Prosíme také  
celé farní společenství, aby se modlilo za tyto děti. 

Další informace o daném modelu přípravy si 
můžete přečíst ve Zpravodaji 01/2008. 

Těšíme se na setkávání s Vámi i Vašimi dětmi. 
 
Za přípravný tým     

Zuzana Petrášová 

V našem zamýšlení o svátostech jsme se dostali 
k posledním dvěma svátostem, které pro svou spe-
cifičnost (příznačnost pro ně), nemohou být přijaty 
každým pokřtěným. Jedná se o svátost kněžství a 
svátost manželství. Dnes si tedy povíme něco o 
svátosti kněžství. 
Tuto svátost ustanovil Kristus při poslední večeři, 
když po proměnění chleba a vína 
ve své tělo a svou krev, přikázal 
apoštolům: „To konejte na mou 
památku!“ 
Udělovatelem této svátosti je pou-
ze biskup. Materií této svátosti je 
vzkládání rukou, formou jsou mot-
litby pronášené při udělování této 
svátosti. Platně může tuto svátost 
přijmout v západní – římské církvi 
pouze svobodný muž. U řeckoka-
tolíků mohou tuto svátost přijmout i 
ženatí muži. Protože Kristus povo-
lal k této svátosti muže, neuděluje 
církev tuto svátost ženám. Ve večeřadle byli pouze 
apoštolové. Kristus tuto svátost neudělil ani své 
Matce, Panně Marii, i když Maria by měla pro ni 
nejlepší předpoklady. Svátost kněžství má tři stup-
ně: nejnižší je jáhenství s nejmenší mocí, potom 

kněžství s plnější mocí a biskupství s plnou kněž-
skou mocí. Tato svátost vtiskuje nezrušitelné zna-
mení a proto může být přijata pouze jednou za ži-
vot. I když je kněz suspendován, zůstává stále 
knězem. Nesmí pouze vykonávat kněžské funkce. 
Kdyby bylo třeba poskytnout umírajícímu duchovní 
pomoc, může i tento kněz udělit jakoukoli potřeb-

nou svátost. 
K přijetí svátosti kněžství se vyža-
duje dodržení církvi předepsaných 
podmínek: studium na teologické 
fakultě spojené s pobytem 
v semináři, kde jsou bohoslovci 
formováni po duchovní stránce. 
Svátost kněžství je nezbytná pro 
naši spásu. Bez kněží bychom ne-
měli možnost získat odpuštění 
hříchů ve svátosti smíření, nemohli 
bychom přijímat Eucharistii, nebyl 
by nikdo, kdo by proměňoval chléb 
a víno v Tělo a Krev Ježíše Krista, 

nebyla by přinášena oběť mše svaté. Proto je třeba 
prosit Pána, aby nám poslal dostatek svatých kně-
ží. Je důležité za kněze se modlit, pomáhat jim, 
kde je to potřebné, v jejich práci. 

Jáhen František 

SVÁTOST KNĚŽSTVÍ 

K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  

neděle 1. 3. 1. setkání fara - 15:30 hod. 
neděle 8. 3. představení dětí klášter - 10:00 hod. 
neděle 22. 3. 2. setkání fara - 15:30 hod 
velikonoce 9. - 12. 4. účast na obřadech  
neděle 19. 4. 3. setkání fara - 15:30 hod 
neděle 26. 4. dětská bohoslužba klášter - 10:00 hod. 
neděle 17. 5. 4. setkání fara - 15:30 hod 
sobota 23. 5. svátost smíření 17:00 hod. 
neděle 24. 5. Slavnost 1. sv. přijímání sv. Bartoloměj - 10:30 hod. 

KALENDÁŘ PŘÍPRAVY DĚTÍ NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ  

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2009 
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S A L ES I Á NI  
VÍKEND S DON BOSKEM 

sobota 31.1.: zabíjačka 
dopoledne i odpoledne na dvoře areálu 
večer setkání pardubických duchovních 
 
neděle 1.2.: nedělní slavnost 
8:30 a 10:00 slavnostní bohoslužby 
16:00   festival písní Cantate Bimbi 

srdečné pozvání k salesiánům na 

VÍKEND S DON BOSKEM 
 
pátek 30.1.: den otevřených dveří 
13:00 - 16:30 prohlídka prostor a činnosti 
17:00   koncert country „Berušky“ 

RŮZ N É  
ŽEŇ JE SICE HOJNÁ, ALE DĚLNÍKŮ MÁLO... 

i v celé Evropě tolik zapotřebí. 
Naši malou poutní vzpomínku můžeme uzavřít 

tím, že to byl příjemně a duchovně užitečně prožitý 
adventní den v minulém roce. Bohu díky! 

Vřele doporučujeme návštěvu Slatiňan, kde bu-
dete sestřičkami mile přijati. Klášter je vzdálen 
pouze 300 m od nádraží, takže tato pouť je po tě-
lesné stránce opravdu nenáročná. 

Karel Zakopal 

V prosincové sobotě, na svátek sv. Lucie, jsme 
se s přítelem Josefem vydali na malou pouť do 
blízkých Slatiňan do kláštera sester františkánek. 
Zde se pravidelně jedenkrát měsíčně, každou dru-
hou sobotu, konají modlitební setkání „Za kněžská 
a řeholní povolání“ za účasti kněží z chrudimského 
vikariátu. 

Jeli jsme z Pardubic ráno vlakem. Setkání 
v pěkně upravené a příjemně vytopené klášterní 
kapli zasvěcené sv. Rodině započalo 
v 9,30 hod společnou modlitbou sv. růžen-
ce, během níž bylo možno přistoupit ke 
svátosti smíření. 

Před 10. hodinou přivedly sestřičky do 
kaple chovance ústavu, kteří v klášteře 
bydlí a v 10 hod. započala koncelebrova-
ná mše svatá čtyř kněží s homilií na téma: 
kněžská a řeholní povolání. 

Po mši sv. následovala asi půlhodinová 
adorace opět zaměřená prosbami na da-
né téma. Po skončení připravily sestřičky 
malé občerstvení. Krátce před polednem 
jsme se začali modlit Křížovou cestu, 
modlitbami opět zaměřenou na duchovní 
povolání, kterého je nejen v naší zemi, ale 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE 

V rámci oslav Dona Boska si Vás Salesiáni dovolují pozvat na  
Den otevřených dveří  

v pátek 30. ledna 2009 na Zborovském náměstí 2018  
(vstup z hlavní křižovatky Centrum Don Bosco).  

Můžete se těšit na následující program: 

13:00 – 16:30  prohlídka prostor, kde se odehrává činnost pro mládež, fotodokumentace, představe-
ní naší činnosti 

17:00  koncert skupiny „Berušky“ (dívčí kapela – vokál, country...) 

Po programu pozvání na malé občerstvení.  
Předem Vám děkujeme za přízeň a podporu. 
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RŮZ N É  
 

Věk:  13 – 19 let 
Zkoušky:  
ó liché čtvrtky (12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 23.4., 

7.5., 21.5., 4.6., 18.6.), 17:30 - 19:00, ve far-
ním sále 

ó každou neděli v 9h v klášterním kostele 
 
Kontakt:  
ó Tereza Demlová,  
ó P. Míla Brhel (728 147 722) 

Přijďte si s námi zazpívat,  
těšíme se na vás! 

KALENDÁŘ LITURGICKÝCH  
SLAVNOSTÍ A SVÁTKŮ  

1. POLOLETÍ 2009  
    2. 2. Svátek Uvedení Páně  

do chrámu / Hromnice 
    3. 2. svatoblažejské požehnání 
  25. 2. Popeleční středa - začátek postní doby 
    1. 3. 1. neděle postní 
  19. 3. Slavnost sv. Josefa, snoubence P. Marie 
  25. 3. Slavnost Zvěstování P. Marie 
    5. 4. Květná neděle 
    9. 4. Zelený čtvrtek 
  10. 4. Velký pátek 
  11. 4. Bílá sobota 
  12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
  23. 4. Svátek sv. Vojtěcha 
  29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky  

Evropy 
  30. 4. sv. Zikmunda 
  16. 5. Svátek sv.Jana Nepomuckého, hlavního 

patrona Čech 
  21. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně 
  30. 5. Památka sv. Zdislavy 
  31. 5. Slavnost Seslání Ducha sv. 
    6. 6. sv. Norberta 
    7. 6. Slavnost Nejsvětější Trojice 
  11. 6. Slavnost Těla a Krve Páně 
  19. 6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce 
  24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
  29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla 

STŘEDEČNÍ BIBLICKÉ VEČERY 
 

ÚVODY DO LITURGIE  
POSTNÍCH NEDĚLÍ 

 
25. 02.  I. neděle postní: Pokušení 

04. 03.  II. Tajemství proměnění, tajemství kříže 

11. 03.  III. Ukřižovaný Ježíš se stal novým  

chrámem 

18. 03.  IV. Kristus povýšený na kříž 

25. 03.  V. Ježíš dovršuje smlouvu 

01. 04.  Květná neděle 

 

PŘEDNÁŠÍ: P. Tomáš Kvasnička 

MÍSTO: farní sál, Arciděkanství Pardubice,  

Kostelní 92 

ČAS: 18:45 – 19:45 hod. 

 

Srdečně zváni jste všichni  

bez rozdílu věku a znalostí Písma svatého. 

KOLIK ŘEČÍ ZNÁŠ…. 
     Určitě všichni znáte tohle úsloví. Když jsem 
byl malý, bral jsem ho jako nepříliš rafinovanou 
snahu dospělých o to, abych se učil ruštině  - 
povinné a jazyku německému povinnému o něco 
méně. Dlužno podotknout, že jsem vzdoroval 
poměrně úspěšně ( alespoň v té němčině). 
     Ve věku dospělém jsem odmítl možnost zná-
sobit svou maličkost angličtinou a s narůstajícím 
věkem se smiřuji s tím, že už asi budu opravdu 
jen :   Já  krát  čeština = jeden člověk. 
     V záplavě nejrůznějších nabídek jazykových 
škol, v cizojazyčných nápisech na obchodech,  
v otevřených dveřích do Evropy mi ale došlo, že 
přeci existuje jeden jazyk, který je nad všechny 
jazyky lidské… 
      Jazyk, který má pro mě všechna slova, která 
potřebuji slyšet v danou chvíli. Jazyk, který mě 
chválí, ale i napomíná, jazyk který povzbuzuje i 
kárá, který těší a hladí. Jazyk, který jsem třeba já 
v dětství neslyšel nebo mu nerozuměl. 
     Ano, kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem. Ale 
znáš-li  ten jeden, ten nejdůležitější, jsi nejen člo-
věkem, ale jsi dítětem Božím. 

Štěpán 
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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.  
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
 Biblické večery fara 18:45 – 19:45 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara 16:00 – 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 25.01. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Po 26.01. Setkání akolytů a jáhnů fara 19:00 hod. 
Pá 

- 
Ne 

30.1. 
- 

1.02. 
Víkend s Donem Boskem Salesiánské středisko  

Ne 01.02. "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko 16:00 hod. 
Po 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice   
St 04.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 05.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 16:00 - 18:00 
  Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 

Pá 06.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 07.02. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 08.02. Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 11.02. Světový den nemocných   
  Seniorklub fara 14:30 hod. 
Pá 13.02. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 15.02. Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 
Po 
- 

Pá 

16.02. 
- 

20.02. 
Jarní prázdniny   

Po 16.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08.00 hod, 
Čt 19.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 21.02. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 22.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 25.02. POPELEČNÍ STŘEDA   

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2009  
 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2009.  

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2009. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Pardubice stanoveny na 16. 2. - 22. 2. 2009. 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009. 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009. 

Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009. 


