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edávno jsem slyšel slova: 
„...doba adventní je ra-
dostná, tu mám rád, ale 

postní? Je moc dlouhá a smut-
ná!..." Zkusme se zamyslet nad 
tímto pohledem a obnovit svůj 
osobní pohled na veliké tajemství 
Kristovy oběti. 

V našich uších zní slovo půst - 
díky nesprávnému chápání – jako 
něco nepopulárního, co bolí, něco 
to stojí a výsledek jsme zatím 
tak znatelně nepocí-
tili…  

Můžeme však tu-
to dobu prožít 
tak, jak nás 
k tomu vede 
vlastní liturgie: 
jako přípravu 
na obnovení 
křestních zá-
vazků – jinými 
slovy: prožít 
radost 
z přítomnosti 
Ježíše Krista v mém životě, jak ji 
např. prožívali apoštolé na hoře 
Tábor, domyslet hodnotu těch da-
rů, které přijímám skrze svátosti, 
modlitbu, četbu Písma svatého. 
Jak velkou osobní láskou se snaží-
me Krista milovat, s takovou pečli-
vostí, pravdivostí i radostí se při-
pravujeme na setkání se Vzkříše-
ným. Doba postní se pro nás stane 
skutečnou dobou tiché, očekávající 
a rodící se radosti z Kristovy lásky 
dokázané na kříži. A i když kříž bo-
lí, naděje a jistota rozkvétá o tři dny 
později v nedělním ránu. Každá 
neděle je pro nás aktuální připo-
mínkou a prožitím této jistoty. 

Co tedy vykonat pro to, aby tato 
jistota byla vlastní každému z nás a 

pomohla prožít tuto dobu milosti? 
Smyslem je posílení svobody od 
všeho, co mi brání ve vytváření 
skutečného vztahu ke Kristu i k li-
dem, poznat sám sebe, své nedo-
statky, ale i hřivny.  

Prorok Izaiáš jasně ukazuje na 
podstatu postu: „Či není půst, jaký 
si přeji toto: rozvázat nespravedlivá 
pouta, uvolnit uzly jha, utiskované 

propustit na svobodu, zlomit 
každé jařmo?“ (Iz 
58,6-8) 

Vidí půst ne v 
uzavřenosti, 
samotě, sklí-
čenosti, ale 

otevření se, 
aby vše nedo-

konalé mohlo z 
nás vyjít a byl 

prostor v srdci 
pouze pro Jedi-
ného. Je proto 
vhodné udělat si 

chvíli času, aby-
chom se zastavili před Bohem a 
poznali:  
ó kde jsem „zavázal nespravedli-

vá pouta“ – abych je rozvázal… 
ó kde jsou „uzly“ s mým podpi-

sem – abych je měl odvahu 
uvolňovat…  

Potom Velikonoce, jako největší 
slavnost církevního roku, budou 
pro nás radostí a příležitostí, aby-
chom UPEVNILI SVŮJ ŽIVOT V 
BOHU. Stejně nás, jako Korinťany 
sv. Pavel vybízí:" Hle, teď je ta do-
ba příhodná, hle, teď je ten den 
spásy!" (2Kor 6,2) 

K aktivnímu přijetí této nabídky 
ze strany samotného Vzkříšeného 
Vám všem žehná  

P. Antonín 

www.farnost-pardubice.cz 

N 
NADĚJE ROZKVÉTÁ  

O TŘI DNY POZDĚJI - V NEDĚLNÍM RÁNU… 

http://www.farnost-pardubice.cz
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI - ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 
Ve čtvrtek 5. února 2009 se na faře sešla pasto-
rační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil 
P. Antonín Forbelský. 
V rámci setkání bylo mimo jiné projednáno násle-
dující: 
 
Exkurs do historie: 
ó Tříkrálová dílna dětí – se zástupci Charity bylo 

předběžně projednáno, že zbývající výrobky 
dětí budou dále používány Charitou jako drobné 
dárky při návštěvách u klientů. Pokud se tato 
praxe osvědčí, pokusili bychom se zavést to, že 
by děti na dětské bohoslužbě v Klášterním kos-
tele mohly přinášet drobné výrobky právě pro 
potřeby Charity při jejich návštěvách nemoc-
ných. 

ó Betlémské světlo – v Pardubicích fungovaly 3 
skupinky. Betlémské světlo bylo roznášeno 
zejména ke starším lidem. Dále bylo betlémské 
světlo k dispozici v kostele sv. Bartoloměje na 
Štědrý den dopoledne – zájem z řad veřejnosti 
byl veliký. Velké poděkování patří skautům. 

ó Štědrovečerní večeře na faře – jako již poněkoli-
káté se večeře účastnili bezdomovci (4). P. For-
belský na jednání opět otevřel myšlenku, aby 
byla také organizována večeře pro „osamělé“ – 
především bylo zdůrazněno, že by bylo nutné 
obě akce oddělit (nelze je konat v jeden mo-
ment na faře) – tj. pokud by byl o toto zájem, je 
nutno hledat kdy a kde. K tomuto pan Tajovský 
ještě upozornil, že Charita měla snahu takovou-
to akci dříve organizovat, nakonec se ale tako-
váto akce nesetkala s dostatečným zájmem. 

ó Štědrovečerní bohoslužby – poděkování patří 
všem, kteří se podíleli na průběhu štědrovečer-
ních bohoslužeb (hudebníci, pořádková služba 
….) 

ó Tříkrálová sbírka – krátké zhodnocení provedl 
pan Tajovský 

ó Z hlediska programu proběhl tříkrálový týden 
v intencích se záměry, které Charita měla – toto 
celkově hodnoceno kladně. 

ó Z hlediska finanční stránky se výtěžek sbírky 
pohybuje mírně nad skutečností v roce 2008. 

ó V porovnání s ostatními menšími městy v kraji 
(Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod) – koledníků je 
relativně málo – snaha, aby do každé obce při-
šla minimálně jedna skupinka koledníků (pokud 
možno místní...). Samozřejmě by byla přivítána 
větší angažovanost „koledníčků“ z katolických 
rodin v rámci Pardubic. 

ó Ekumenická setkání – uskutečnila se dvě setká-
ní – první u baptistů, druhé pak v rámci ponděl-
ních večerů v kostele sv. Jana – průběh setkání 
hodnocen kladně. 

ó Setkání pro ženy a dívky u Salesiánů – děkuje-
me Salesiánům za velice precizní přípravu celé-
ho setkání, které rozhodně znamenalo velice 
dobré obohacení života církve v Pardubicích. 
S ohledem na kladné ohlasy budeme hledat 
možnosti uspořádání setkání zaměřeného na 
muže. 

Připravované záležitosti, aktuální život farnosti: 
ó Kalendář akcí – na webových stránkách farnosti 

se rozběhl projekt „kalendáře akcí“ – jedná se o 
dlouhodobý kalendář připravovaných akcí, které 
by se mohly týkat farnosti. Smyslem je zejména 
celková koordinace aktivit. Správcem kalendáře 
je zatím p. Forbelský, jemuž je možné posílat 
informace o jednotlivých připravovaných akcích 
či aktivitách tak, aby do kalendáře mohly být 
zachyceny. 

ó Příprava na první sv. přijímání – bude pokračo-
vat loňský model. Ten zdůrazňuje individuální 
práci s aktivním zapojením rodin. Prvotně se 
uskutečňuje vstupní popovídání si v rámci rodi-
ny, následují pak 4 setkání. První svaté přijímá-
ní by pak mělo proběhnout dne 24. 5.  Předběž-
ně se počítá se zhruba 20 dětmi. 

ó Příprava na křest dospělých – proběhlo zařaze-
ní mezi čekatele křtu – zatím je 9 kandidátů. 

ó Popeleční středou dne 25. února začíná postní 
doba. Nabídka duchovních akcí bude podobná 
jako v minulých letech. 

ó V týdnu před Květnou nedělí proběhne týden 
modliteb za mládež (tento týden vyvrcholí 
v rámci diecézních setkání mládeže). Zvažuje 
se setkání mládeže vikariátu na začátku tohoto 
týdne. 

Ostatní 
ó svátost biřmování – předpokládá se zachování 

frekvence „po dvou letech“ – tj. další začátek 
přípravy podzim 2009 

ó pokud se týká zpravodaje – námět ke zhodno-
cení, zda nevychází příliš ve velkém množství. 
Dále ještě připomínka k tomu, že pokud by bylo 
možné uvádět celé autory příspěvků. 

ó hledá se další kostelník 

Další setkání Pastorační rady proběhne dne 23. 4. 
v 19 hod. na faře. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI - 2009 

 V postní době jsme pozváni k horlivější účas-
ti na liturgii a různých pobožnostech. V naší far-
nosti budeme mít kromě účasti na mše 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 budou mít následující náplň: 
a) bohoslužba slova s postní promluvou, b) kon-
krétní pobožnost. 
 
01. března v 17.30 hod. (neděle) - kostel sv. Ja-

na Křtitele – promluva: P. Antonín Sokol - 
Křížová cesta, 

29. března v 17.00 hod. (neděle) - kostel sv. Bar-
toloměje - promluva: P. Josef Trochta, SDB - 
Adorace a zpěvy Taizé, 

30. března v 18.00 hod. (pondělí) - kostel sv. Ja-
na Křtitele – promluva: P. Petr Stejskal - Kají-
cí bohoslužba. 

 
Postní duchovní obnova farnosti 
 
V sobotu 14. března od 13.00 hod. na faře se 
uskuteční Postní duchovní obnova naší farnosti 
na téma: „Kříž – znamení spásy“, kterou povede 
P. Vladislav Brokeš. V rámci programu bude pří-
ležitost k přijetí svátosti smíření. Na závěr bude 
mše svatá 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 P. Miloslav 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 
 

Sobota 14. března 2009 farní sál v Pardubicích 

začátek ve 13 hod. 

 
TÉMA: KŘÍŽ – ZNAMENÍ SPÁSY 

 
Bc. Th. Vladislav BROKEŠ 

 
PROGRAM 

 
3 společná zamyšlení 

ticho k osobnímu rozjímání 

možnost adorace v kostele 

příležitost ke svátosti smíření 

 
V 17.00 hod mše svatá  

v kostele Zvěstování Panny Marie (klášterní) 
předpokládaný konec kolem 18. hod. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V neděli navečer 18. ledna přicházeli na pozvá-
ní našeho faráře otce Antonína do farního sálu na-
ši farníci, sestry i bratři, kteří ochotně pomáhají při 
zajišťování dobrého chodu naší rozsáhlé farnosti, 
při všech kostelích, které ve městě máme. Bez je-
jich dobrovolné spolupráce by se mnohé nepodaři-
lo uskutečnit. 

Otec Antonín všechny zúčastněné – a bylo jich 
asi padesát – srdečně přivítal a pozdravil. Násled-
ně promítl některé fotografie z loňských i dřívějších 
stavebních akcí kolem kostelů i fary, zvláště opra-
vy vnitřních prostor našeho nejstaršího kostela sv. 
Jiljí v Pardubičkách, ambitů a fasády u Kostelíčka, 
a potom největší slavnostní událost, která proběhla 
kolem úpravy zvonice, aby v ní mohly být zavěše-
ny nové zvony „Arnošt“ a „Vilém“. Celé město 
s námi tuto radost spoluprožívalo. 

Ale nyní se vraťme do všedních dnů. Mezi nej-
častější a velmi potřebné práce lze zařadit úklid 
kostelů, péči o květinovou výzdobu, praní a žehlení 
kostelního prádla, v zimě pak úklid sněhu na při-
lehlých chodnících. V létě se pak po mnoha letech 
znovu otevřela a aspoň v nejnutnějším upravila 
kaple sv. Anny  a nejbližší okolí, abychom mohli 
radostně oslavit svátek sv. Anny. 

Každou neděli po „deváté“ mši sv. probíhá na 
faře malé „agapé“, kde dobrovolnice připravují po-
hoštění s přátelským posezením pro všechny 
účastníky bohoslužby, kteří následně na faru zaví-

tají. 
K služebnosti při bohoslužbě lze přičíst i lektor-

skou službu a ovšem i zpěv chrámového sboru 
s jeho častými zkouškami. Animátoři oblíbených 
schůzek seniorů mají také práci s přípravou a říze-
ním těchto měsíčních akcí. Ale baví je to a jsme 
jim rovněž vděčni. Velkou energii dobrovolných 
služebníků od těch malých školáčků až po dospě-
láky vyžadovala každoroční Tříkrálová sbírka, kte-
rá přináší radost  i mnohým občanům města a 
okolních vesnic. 

Určitě zde nebylo vyjmenováno všechno. Dob-
rovolnou službu vykonává dle svých zdravotních a 
rodinných možností jistě mnohem více farníků než 
kolik se jich ve farním sále sešlo. Omlouvám se 
všem, na které se ve výčtu prací a služeb nedosta-
lo. 

Na závěr shromáždění každý přítomný povstal, 
představil se  a ve stručnosti uvedl, čím přispívá ke 
zdárnému chodu naší farnosti. 

Otec Antonín nakonec všem služebníkům vyslo-
vil srdečné Pán Bůh zaplať s přáním, aby se i 
v budoucnu našlo dost ochotných rukou i srdcí, 
které svou dobrovolnou činností  přispějí „Ad maio-
rem gloriam Dei“. 

A co nakonec? Jak zpíval Jan Werich: Ten dělá 
to a ten zas tohle - a všichni dohromady udělají 
moc! A to platí i v naší farnosti. 

Karel Zakopal 

RADOSTNÉ SETKÁNÍ SLUŽEBNÍKŮ FARNOSTI 

Již 6. ročník pěvecké soutěže 
dětí prvního stupně ZŠ s názvem 
„Cantate Bimbi“ proběhl koncem 
ledna v prostorách salesiánského 
střediska na Skřivánku. Letošního 
ročníku se zúčastnilo 11 dětí, ně-
kteří poprvé, jiní už jako staří ma-
záci.  

Příjemným sobotním podveče-
rem provázel Josef Pejchal, který 
se úspěšně snažil zbavovat vystu-
pující děti trémy. Součástí podve-
čera byla bohatá tombola i pestré 
občerstvení. 

Všechny děti na závěr dostaly 
medaile a určitě se mnohé z nich 
již nyní těší na další ročník. 

Děkujeme salesiánům a všem 
organizátorům za tuto perfektně 
připravenou akci, která potěšila 
nejen děti, ale i nás rodiče a další 
diváky. 

Jiří Petráš 

CANTATE BIMBI 2009 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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NA SVATÉHO VALENTÝNA - CHVÁLA MANŽELSTVÍ 

Bohu díky - v době, kdy mnoho lidí spolu žije je-
nom takzvaně „na hromádce“, bez uzavření man-
želství, se v týdnu od 9. - 14. února 2009 konaly 
akce k podpoře této velmi důležité instituce, která 
je základem dobře fungující rodiny a následně celé 
společnosti. 
Vyvrcholením propagace manželství bylo sobotní 
shromáždění snoubenců a manželů na náměstíčku 
před kostelem sv. Jana Křtitele, a to o svátku sv. 
Valentýna, patrona zamilovaných. 
Pořadatelem této pěkné akce byla zdejší Baptistic-
ká církev a podporu doporučila i naše farnost. Zval 
na ni Pardubický rozhlas i další zdejší media, ale 
slyšet jsme o ní mohli i z našeho rádia Proglas. 
Do průvodu, který se následně ubíral přes Třídu 
Míru na prostranství před Městským divadlem se 
seřadilo přes 250 lidí; mladých s dětmi i kočárky, s 
rozsvícenými lampiony, přes střední věk, až po 
seniory, mnohdy se opírající o francouzské hole. 
Podle výzvy pořadatelů, měli s sebou oddací listy, 
podle nichž se před divadlem soutěžilo o nejdéle 
trvající manželství. Zvítězili manželé, kteří to už 

spolu v lásce a svornosti „táhnou“ 58 dlouhých 
roků. Po zásluze byli odměněni potleskem, kyticí 
růží a sladkou bonboniérou. Samozřejmě se 
všechno fotografovalo. 
Dále se mezi účastníky shromáždění hledal pár 
mladých snoubenců, kteří v nejbližší době, třeba 
hned příští týden, uzavřou spolu manželství atd. 
Mezi tím zazněly písničky na téma zamilovaných a 
byly pronášeny chvály na manželství na přednosti 
této velice staré a osvědčené instituce, která nejlé-
pe vyhovuje mužům i ženám ke spokojené rodině, 
ke zdravé výchově dětí a je základem každé spo-
lečnosti. 
V průběhu oslav nechyběla ani tombola, kde děti z 
klobouku vytahovaly losy a šťastní výherci obdrželi 
pěkné dárky od různých sponzorů, kteří akci 
„národní týden manželství“ podpořili. 
V Pardubicích proběhla také anketa na téma 
„manželství“, kterou vyhodnocovali, a tedy o ní pře-
mýšleli mladí studenti zdejší elektrotechnické prů-
myslovky. 
Z ní jednoznačně vyplynulo, že ke spokojenému 
manželství je třeba mnoho lásky, vzájemné úcty a 
pomoci a oboustranné tolerance. A takové vyjádře-
ní jistě platí. 
Přestože bylo citelné chladno a před divadlem fou-
kal studený vítr, pěkná akce na podporu uzavírání 
šťastného manželství se napoprvé vydařila, zú-
častněným se líbila a byl učiněn příslib, že příští 
rok se zopakuje. 
Před odchodem domů, do teplíčka, každý obdržel 
od pořadatelů kytičku karafiátů a jak jinak v Pardu-
bicích: perníkové srdíčko! 
Ať žijí šťastně zamilovaní a milující se manželé! 

Karel Zakopal 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 
V sobotu 7. 2. 
jsme se spolu s 
P. Antonínem 
zúčastnili Hrom-
niční pouti matek 
v Chrámu Zjeve-
ní Panny Marie 
ve Šternber-
ku.Tato znovu-
obnovená tradi-
ce má své koře-
ny v r. 1741, kdy 
dvě ženy přines-
ly do kostela sví-

ci jako oběť Matce Boží s prosbou o ochranu před 
pruskými nepřáteli. 
I dnešní doba přináší spoustu nebezpečí a ná-
strah, a proto opět přicházejí matky (letos jich bylo 
na 800), aby prosily Pannu Marii o ochranu a 
přímluvu pro své děti a vnoučata. 
Při mši svaté s darováním svíce a ofěrou matek 
kolem oltáře hovořil hlavní celebrant P. Adam 

Rucki o lásce, kterou musíme přijmout z Božích 
rukou, abychom ji mohly rozdávat dál. 
Po dobrém obědě v místním kulturním zařízení 
pokračoval P. Adam v duchovním programu za-
myšlením o Panně Marii jako Matce naděje. Fran-
couzký básník Péguy nazývá Naději malým děv-
čátkem navenek bezmocným a přesto se v něm 
skrývá mocná síla. Ježíš nám k ní dodává odvahu 
svými slovy a činy. V listě Židům (Žid 6,18-20) se 
hovoří o naději jako kotvě pro duši. 
Poté paní Růženka Fialová, zakladatelka hnutí 
Modlitby matek v České republice, které bylo spo-
lupořadatelem pouti, seznámila všechny přítomné 
s posláním tohoto hnutí. Následovala adorace s 
modlitbou odevzdání dětí Ježíši. 
Prožili jsme krásný den plný hlubokých duchovních 
zážitků, na který budeme dlouho vzpomínat a z něj 
čerpat sílu do dalších všedních dní. 
Vložme i my život svůj a život svých dětí do rukou 
Ježíšových a On jej promění svou láskou. 

Marie Capková 
marie_capkova@seznam.cz 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RO D I N Y  

ŽENA – BOHEM STVOŘENÁ (DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ŽENY) 
Čtvrtá sobota v lednu zlákala nejednu ženu. 

Mladé i starší jsme se sešly, abychom o krůček 
blíž k Bohu došly. Sestry z komunity Blahoslaven-
ství až do Pardubic přijely, aby s námi krásné téma 
sdílely: „Žena – Bohem stvořená“. A věřte, 
z celodenního zážitku se nám podlamovala kolena. 

Dvěma blokům přednášek téměř bez dechu 
jsme naslouchaly a naše poslání v tomto světě lé-
pe pochopily. Neposuzujme se podle své role, ať je 
to matka, manželka, učitelka ve škole. Mějme se 
rády, protože jsme ženy a vždy máme od Pána 
úkoly svěřeny. I o mužích slůvka padla a sestřička 
nám na srdce kladla: „Muž musí budovat mimo se-
be, i když ho to na ruce zebe. Žena naopak žije 
pro vztahy a nitro, ať už je 
poledne, večer či jitro.“ Toť 
hlavní myšlenka, kterou já si 
nesu, zeptejte se však i ji-
ných, všechno v hlavě neu-
nesu. 

Nasytily jsme nejen du-
cha, ale také naše břicha. U 
Salesiánů v baru čekala nás 
spousta darů: preso, vídeň 
nebo čaj, i vínečko vám rádi 
daj. K tomu zákusek, který 
sněhuláka připomínal, a jak 
chutnal! Snad každý si ho 
dal. K obědu řízeček a 
bramsalát jsme dostaly a 

rovněž si pochutnaly. 
Odpoledne do tělocvičny jsme zamířily a čtyři 

biblické tance se naučily. Modlit se tancem je 
vskutku prožitek, pro každou z nás to byl výjimečný 
zážitek. Takovou radost jsme z tance měly, že 
jsme se jedním otci Antonínovi pochlubily. 

Společným slavením odpolední mše jsme za-
končili vše. Bylo to prima, díky všem, kteří přispěli 
k tomuto „dni žen“. 

 
A pánové, těšte se! I pro vás téma a den najde 

se. A pokud pro tanec nemáte vlohy, při fotbálku 
protáhnete nohy J. 

IVI 

mailto:marie_capkova@seznam.cz
http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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C H A R I TA -  M I S I E  
SENIOŘI A JEJICH BLÍZCÍ MOHOU VYUŽÍVAT ODLEHČOVACÍ 

SLUŽBY LEVNĚJI  
Oblastní charita Pardubice poskytuje v ambulant-
ním odlehčovacím zařízení „Červánky“ v Třebosi-
cích (5 km od Pardubic) péči seniorům, kteří 
z důvodu věku, chronického onemocnění (např. 
demence) nebo omezené pohyblivosti potřebují 
soustavný dohled. Tato služba pomáhá i rodinám, 
které se o svého blízkého běžně starají a potřebují 
z důvodu svého zaměstnání nebo odpočinku pře-
nést péči o svého blízkého na jinou osobu 
a přitom vědět, že je o něj dobře postará-
no. K úhradě nákladů na pobyt bude těm-
to lidem slouží především příspěvek na 
péči podle zákona č. 108/2006 o sociál-
ních službách. 

Středisko funguje každý všední den od 
7.00 do 18.00 hodin. Klientům, kteří využí-
vají minimálně osmihodinový pobyt, zajiš-
ťujeme dopravu vlastním mikrobusem. 
Vašim blízkým nabízíme nepřetržitý do-
hled po dobu pobytu, klidné venkovské 
prostředí a tvůrčí naplnění volného času. 
Kritériem pro přijetí jsou kapacitní podmín-
ky a určitá míra soběstačnosti. Zájemci o 
odlehčovací službu mohou kontaktovat 
přímo zařízení Červánky v Třebosicích, 
případně využít telefonních linek 

466 970 227 nebo 775 296 833. 

Aby tyto služby byly co nejdostupnější, snížili jsme 
cenu za tuto sociální službu. Nyní se tato cena po-
hybuje od 260,-- do 350,-- Kč za den, a to podle 
náročnosti péče. 

Marika Peciarová 
peciarova@charitapardubice.cz 

MODLITBA RODIN S RÁDIEM PROGLAS 

INZERÁT 
 

„Prodám družstevní byt v Pardubicích - Polabinách, 3. podlaží; 1 + k k, 30 m², 
zasklená lodžie, komora, sklep.“ 

tel. 737 389 117 

O důležitosti osobní mod-
litby všichni víme. Kromě 
ní je také v rodinách důle-
žitá modlitba společná 
s dětmi. Ráda bych dopo-
ručila jednu možnost, kte-
rou naše rodina „využívá“ 

už léta. Je to nedělní Modlitba rodin s rádiem Pro-
glas. Modlitba začíná v 18 hodin a vede ji vždy jed-
na rodina, většinou z Brna a okolí. Nejprve přečtou 
kousek z evangelia na tu neděli a jeden z rodičů 
k tomuto úryvku řekne krátkou myšlenku. Následují 
prosby za odpuštění, díky a prosby, kde je po kaž-
dé části prostor i pro rodiny doma. Navazuje desá-

tek růžence a po něm závěrečná modlitba. Celé to 
trvá asi 20 minut. 

Je to pěkné ukončení uplynulého týdne a zapo-
četí týdne následujícího. Naše děti se na tuto spo-
lečnou chvíli vždy těší. Zapálí se svíce (tedy u nás 
několik, aby potom bylo dostatek na sfouknutí J) a 
celá rodina prožije radostné chvíle pospolu 
s Pánem uprostřed. Moc bych přála takové chvíle i 
vám všem. 

 
Frekvence rádia Prohlas :  97,9 MHz 
 

Pavla Pecnová 
ppecnova@seznam.cz 

RO D I N Y  

mailto:peciarova@charitapardubice.cz
mailto:ppecnova@seznam.cz
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C H A R I TA -  M I S I E  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 

V minulém Farním zpravodaji jsme psali o tom, 
že v letošní Tříkrálové sbírce jsme na Pardubicku 
vybrali díky obětavým koledníkům 240 968,- Kč. 
Nyní oznamujeme čtenářům celkový výsledek i s 
připočítáním Farních charit v Chrasti u Chrudimě a 
Luži, které pro naši Charitu také koledovaly a jejich 
výsledek nebyl do uzávěrky minulého zpravodaje 
ještě znám. Potvrdila se předpokládaná částka a 
celkový výsledek činí 418 487,- Kč. V Chrasti u 
Chrudimě vykoledovali 98 808,- Kč a v Luži 
78 711,- Kč. 

 
 Kolik se nasbíralo v naší diecézi a v celé 

České republice?  
Uvádíme části tiskových zpráv: 
 
(HRADEC KRÁLOVÉ) Téměř o milión korun více 

než loni vynesla Tříkrálová sbírka 2009 v Králové-
hradecké diecézi. Letos 
darovali lidé do tříkrálo-
vých kasiček rekordních 
8,9 mil. korun českých, 
přesně 8 889 272,- Kč. 
Výtěžek sbírky použijí 
charity na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi 
v tísni a dalším potřeb-
ným, a to zejména v regio-
nech, kde se sbírka kona-
la. Část výnosu sbírky je 
tradičně určena na huma-
nitární pomoc do zahrani-
čí. „Děkujeme všem, kdo 
sbírky přispěli. Díky patří 
také koledníkům a organizátorům akce. Letos cha-
rity vyslaly do ulic rekordních přes 2000 skupinek 
tří králů. Bez jejich pomoci by nebylo možné sbírku 
zrealizovat“, uvedla Bc. Alena Lorencová 
z Diecézní charity Hradec Králové, koordinátorka 
Tříkrálové sbírky. 

Stejně jako v předchozích letech se pokladničky 
nejvíce naplnily koledníkům Oblastní charity Ústí 
nad Orlicí (1 767 805,50 Kč) a Oblastní charity 
Havlíčkův Brod (1 262 099,00 Kč). Velmi štědří byli 
i obyvatelé Náchodska, Chrudimska, Rychnovska, 
Litomyšlska a Poličska. Také v krajských městech 
darovali lidé do tříkrálových kasiček více než loni, v 
Hradci Králové a okolí 333 000,- Kč, v Pardubicích 
a okolních obcích 418 487,- Kč. 

„Dobrý pocit a radost, že jsme udělali něco pro 
potřebné, byly tím, co nás hřálo v mrazivém počasí 
na koledě. Ale také čaj, podaný od hodných lidí. A 
vědomí, že hodných a vstřícných lidí od loňska ne-
ubylo, spíš naopak. Ani varovná hospodářská kri-

ze, epidemie chřipky a teploměr hluboko pod nulou 
neovlivnily výsledek. Jsme potěšeni“, komentovala 
průběh letošní Tříkrálové sbírky Jitka Holcová 
z Oblastní charity Červený Kostelec, která použije 
výtěžek sbírky na podporu Hospice Anežky České 
v Červeném Kostelci a Domova sv. Josefa pro ne-
mocné roztroušenou sklerózou v Žirči. 

 
(Charita Česká republika, Vladislavova 12, 

110 00 Praha 1, tiskové oddělení, tel. 296243341)  
Charita hlásí rekordní výnos letošní Tříkrálové 
sbírky    
(Tisková zpráva Charity ČR z úterý 3. února 2009) 

 
Předběžný výsledek letošní Tříkrálové koledy je 

znám - do více než čtrnácti a půl tisíce zapečetě-
ných pokladniček vybrali koledníci téměř šedesát 
čtyři miliony korun českých. Výnos letošní celostát-

ní Tříkrálové sbírky je tak 
nejvyšší v její devítileté 
historii. 
Koledníci letos nasbírali do 
14 727 pokladniček od 
dárců částku ve výši 63 
774 919,-- Kč. Spolu s dár-
covskými SMS, které přišly 
od diváků televizního 
Tříkrálového koncertu 4. 
ledna (celkem 393 552 
Kč), činí prozatímní výnos 
letošní koledy celkem 64 
168 471,-- Kč. 
Letošní vykoledovaná 
částka tak předčila i dopo-
sud rekordní výsledek sbír-

ky z roku 2005, kdy se na sbírkovém kontě sešlo 
přes šedesát dva milionů korun (bylo to krátce po 
úderu vln tsunami v jihovýchodní Asii, kam poté 
část výnosu sbírka směřovala). 

 
Na závěr opakovaně vyjadřujeme poděkování 

všem dárcům a znovu připomínáme, že chceme, 
aby výtěžek ze sbírky na Pardubicku byl použit na 
konkrétní aktivity, které pomohou našim občanům 
řešit tíživé zdravotní nebo sociální situace. Zde 
vyzýváme zejména naše farníky k tomu, aby, po-
kud zjistí, že se v jejich blízkosti nachází občan ve 
svízelné životní situaci, nám o něm dali vědět. Tým 
odborných zdravotnických nebo sociálních pracov-
níků Oblastní charity Pardubice se mu bude snažit 
pomoci. Stačí zatelefonovat na číslo 466 335 026 
nebo 775 296 845. 

 
Za Oblastní charitu Pardubice Karel Tajovský - 

tajovsky@charitapardubice.cz 

mailto:tajovsky@charitapardubice.cz
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BLAHOPŘEJEME 

Dnes si povíme něco o poslední svátosti, o svátos-
ti manželství. 
Přímý důkaz v Písmu svatém není. Usuzovat mů-
žeme pouze z toho, že Bůh, jak čteme v knize Ge-
nesis, stvořil muže a ženu, potom z evangelií, kdy 
Kristus říká farizeům: „Co Bůh spojil, člověk neroz-
lučuj!“ 
Svátost manželství si ve skutečnosti udělují snou-
benci svým souhlasem a slibem sami. Kněz nebo 
jáhen zde konají vlastně službu svědků před Bo-
hem. Materií této svátosti je vzájemné odevzdání 
se snoubenců jeden druhému, formou je, že ten 
druhého přijímá. 
Řádně, tedy platně 
uzavřené manžel-
ství není možno 
zrušit. Takové 
manželství se ruší 
pouze smrtí jedno-
ho z manželů. Dru-
hý, žijící, může 
uzavřít nové man-
želství. 
Tato svátost ne-
vtiskuje nezrušitel-
né znamení a pro-
to může být přijí-
mána několikrát za život. 
Účelem svátosti manželství je vytvoření společen-
ství lásky k plození a výchově dětí a ke vzájemné 
pomoci. Podstatnými vlastnostmi manželství je je-
dinost (monogamie) a nerozlučitelnost.  Křesťanům 
není božským zákonem dovoleno mít více manže-
lek. Monogamní manželství ustanovil Bůh již v ráji. 
Svátost manželství dává těm, kdo ji přijímají, po-
svěcující milost. K platnému přijetí této svátosti se 
vyžaduje: 
ó aby oba nebo alespoň jeden ze snoubenců, byli 

pokřtěni 
ó svobodné rozhodnutí svátost přijmout a úmysl 
činit to, co činí církev 

ó nejsou žádné rušící překážky 
ó zachování formy, která je předepsaná církví 

(před knězem nebo jáhnem a dvěma svědky). 

Je třeba působit na mládež, aby svátost manžel-
ství brala vážně a důkladně se na ni připravila. Bůh 
jistě skrze tuto svátost dá manželům potřebné mi-
losti, aby těžkosti a krize, které v manželství někdy 
přicházejí, překonali. Snoubenci si musí uvědomit, 
jaké závazky a povinnosti na sebe berou. Manželé 
si musí dokázat vždy odpustit. Stále musí platit: 
„Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem!“ Kristus 
by měl být středem každého manželství a vzorem 
by měla být Nazaretská rodina. 
 
Ještě trochu informací o olejích, které se používají 
při udílení některých svátostí a o podmínkách kmo-

trovství. Oleje světí 
biskup na Zelený 
čtvrtek dopoledne 
při mši svaté zvané 
Missa chrismatis 
(mše křižma). 
Olej katechumenů a 
olej nemocných je 
olej olivový, křižmo 
je olej olivový smí-
šený s balzámem. 
Balzám je pryskyři-
ce cizokrajných 
stromů. 

Podmínky pro kmotrovství 
Aby byl někdo připuštěn jako kmotr, je třeba: 
ó aby byl ustanoven křtěncem nebo jeho rodiči 
ó dovršil šestnáctý rok svého věku, pokud 

diecézní biskup nestanoví jiný věk 
ó musí být katolík, biřmovaný, přijal již svaté při-

jímání, vedl život odpovídající víře a převzaté-
mu kmotrovství 

ó nebyl stižen žádným církevním trestem 
ó nebyl otcem nebo matkou dítěte. 

Při udílení svátosti biřmování je vhodné, aby kmo-
trem, pokud je to možné, byl kmotr, který byl biř-
movanci kmotrem při jeho křtu. 
Snad naše úvahy o svátostech přinesou vám něja-
ký užitek a poučení. 

Váš jáhen František 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ 

K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  

Narozeniny: 
13. 03. P. Antonín Forbelský 
Svátek: 
19. 03. sv. Josef 
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S A L ES I Á NI  
ASPOŇ PŮLROK SE SV. PAVLEM 

statečnými bojovníky, a řetěz (resp. řetízek - ve 
vězení jsme nesháněli) za všechny trpící. Aby-
chom se nerýpali jen ve vlastní zahrádce, ale uvě-
domili si, že jsme součástí světové církve, modlíme 

se až do konce června Otčenáš latinsky. A 
nakonec jsme se ucházeli i Pavlovu přízeň 

následující modlitbou: 
Teď v masopustu byla každou středu 
při večerní mši sv. katecheze o životě 
a poslání sv. Pavla. Vždy poslední ne-
děli v měsíci při obou nedělních bo-
hoslužbách se pokusíme slavit svatá 
tajemství tak trochu „pavlovsky“. A tak 
jste všichni zváni a vítáni. Papež Bene-

dikt XVI. zahájil tento Rok slovy: „Ptáme 
se nejenom: Kdo byl Pavel? Ptáme se 

především: Kdo je Pavel? Co mně říká?“ 
Např. letošní dobou postní se můžeme nechat 

„protáhnout“ sv. Pavlem osobně: „Smiřte se 
s Bohem! ... Teď je ta doba příhodná!“ (2Kor 5,20-
6,2) 

P. Jiří Veselý, salesián 
nibowaka@quick.cz 

V letošním roce zcela očekávaně povýšil sv. 
Pavel se svým Obrácením na nedělní slavnost. 
Zdálo se totiž, že osobnost tohoto apoštola 
v našich myšlenkách nějak usnula a tak konec týd-
ne modliteb za jednotu křesťanů se stal 
vhodnou příležitostí se v Roce sv. Pavla 
pokusit alespoň o jakýsi Půlrok se sv. 
Pavlem. Byla přinesena Rublevova iko-
na světce a u ní zapálena svíce podob-
ně jako hoří nepřetržitě celý rok oheň 
v atriu baziliky sv. Pavla za hradbami 
v Římě. Na začátku bohoslužby jsme 
zaklekli ke kající litanii a na přímluvu 
sv. Štěpána jsme prosili o odpuštění a o 
lásku. V homilii o „metanoiete“ jsme si 
chvíli zahráli na řecky mluvící křesťany a 
nechali se šokovat originální verzí 
„bezcenného braku“ z Pavlova dopisu Filipanům. 
S obětními dary jsme nabídli k proměnění i pár in-
grediencí z loga letošních oslav: hořící olejovou 
lampu, aby hořela lidská srdce touhou po Bohu, 
kříž - znamení křesťanů, knihu Nového zákona za 
rodiče, kněze a vychovatele, meč, aby mladí byli 

RŮZ N É  

Před nějakým časem jsem ležel v nemocnici. Se 
žlučníkem a spolupacientem na sousední posteli. 
Jmenoval se Jaroslav Foglar, bydlel v Polici nad 
Metují, byl barvířem a myslivcem a se svým jme-
novcem měl společné to, že uměl krásně vyprávět. 
A vyprávěl moc rád. Od té doby vím, jak těžké je 
ručně barvit látky, trefit ten správný odstín, a že 
nejtěžší je dát látce černou barvu. 

Vyprávěl ale také o tom, jak se toulá s puškou 
na rameni Broumovskem, o svých cestách lesy, 
roklemi a skalami. Mluvil o hodinách strávených na 
posedech, a také o tom, co vše lze z takového po-
sedu vidět. 

Jednou jsem se ho zeptal na jezevce. Pro mě je 
jezevec tajemné zvíře. Učil jsem se o něm, viděl 
jsem ho v televizi i v ZOO, ale v přírodě jsem ho na 
vlastní oči nespatřil nikdy. Pan Foglar se zamyslel 
a řekl, že jezevců potkal mnoho. Že u nás žijí je-
zevci v každém větším lese. Vyprávěl, jak je pozo-

roval v nastávajícím soumraku z posedů. Jak funí, 
dupou, jak se chodí pást do polí se zrajícím obilím, 
a taky někdy vybírají ptačí hnízda. A ještě mnoho 
dalších věcí. A já jsem o tom po návratu 
z nemocnice vypravoval doma a v práci a kde jsem 
mohl. Uvědomil jsem si, že jsem „uvěřil na jezev-
ce“, kterého jsem nikdy neviděl, neslyšel dupat ani 
funět. Uvěřil jsem na něj díky panu Jaroslavu Fo-
glarovi. 

A pak mi to došlo. 
Děkuji Ti Pane za všechny „pány Foglary“, kteří 

sedíce na „Posedech Božích“ viděli mnoho a nene-
chali si to pro sebe, ať už se jmenují Jan, Tomáš, 
Josef, Antonín, Václav nebo Květa… 

Vím, že nebýt jich, nebyl bych ani tam, kde jsem 
teď…. 

Štěpán  
jyryk@seznam.cz 

VĚŘÍM NA JEZEVCE. 

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI ZA SVATÝM PAVLEM 
 

Ve sobotu 18. dubna se uskuteční pouť naší farnosti na Pouchov (Hradec Králové)  
do kostela sv. Pavla.  

Bližší informace budou zavčasu oznámeny. 

mailto:nibowaka@quick.cz
mailto:jyryk@seznam.cz
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RO K  S V.  PAVL A  
 
 
„Ptáme se nejenom: Kdo byl Pa-
vel? Ptáme se především: Kdo 
je Pavel? Co mně říká?“ 

(Benedikt XVI.) 
 
 

LOGO: 
 

Řetěz: V bazilice sv. Pavla za hradbami je 
uchovávána relikvie řetězu, kterým byl vězněn. 
Skládá se z 9 článků spojených do oválu, symbolu 
bratrského společenství. 

Meč: Platnost poselství sv. Pavla - věrného 
vojáka a velvyslance Kristova - trvajícího až 
dodnes. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než 
jakýkoli dvousečný meč. 

Kniha: Pavel nejen mluvil s lidmi z různých 
měst, ve kterých kázal. Psal i dopisy všem křes-
ťanským komunitám tehdejší doby. Tyto listy tvoří 
zásadní část Nového zákona. 

Kříž: Nechtěl znát nic, než Krista Ukřižované-
ho a proto jej následoval celým životem. Kříž pro 
něj nebyl jen symbolem smrti, ale i záchrany a pří-
slibem vzkříšení. 

Plamen: Oheň lásky a milosrdenství uvolnil 
Pavlovo srdce k tomu, aby stále se zápalem předal 
každému z nás dobrou zprávu evangelia. 
 
STRUČNÝ ŽIVOTOPIS 
 

Pavel pocházel z židovské rodiny v Tarsu. Pů-
vodně se jmenoval Šavel, měl římské občanství a 
byl žákem rabína Gamaliela. Jako horlivý farizeus 
byl u kamenování jáhna Štěpána a pronásledoval 
křesťany. V Damašku však prožil obrácení a stal 
se Kristovým učedníkem. Na svých cestách založil 
mnoho křesťanských obcí. V Římě byl sťat me-
čem. 
 
MODLITBA KE SV. PAVLOVI 
 

(úvodní výzvu začíná předsedající) 
„Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Ježíšova 
slova zaznívají na cestách celého světa, slova, jež 
proměnila Šavla v Pavla a apelují také na naše 
svědomí. 

(dále pokračujíc všichni) 
Pavle, Ježíšův apoštole, - byl jsi násilník a stal 
ses mírným - natolik, jak dokládá tvá velepíseň 
na lásku. - Byl jsi pyšný  a stal ses pokorným, - 
že jsi bránil i chudého otroka. - Pronásledoval 
jsi druhé a stal ses - pronásledovaným, pro lás-
ku k Ježíši mučedníkem. - Pavle, apoštole plný 

horlivosti - vypros nám hlubokou víru, - ne-
zlomnou naději a planoucí lásku k Pánu, - aby-
chom mohli spolu s tebou říci: - „Nežiji už já, 
ale žije ve mně Kristus.“ - Pomoz nám stát se 
svědky lásky a pravdy - a šiřiteli světla a krásy 
uprostřed temnot naší doby. - Pavle, nebojácný 
apoštole, přimlouvej se za nás, - aby se otevře-
ly naše oči a spatřily opravdový poklad života. - 
Přimlouvej se, - aby se v nás rozdrobila hradba 
kompromisů a průměrnosti, - a spolu s druhými 
jsme se tak stali Ježíšovými hlasateli, - vždy a 
všude, životem i slovem. - Amen. 
 
ČASOVÁ OSA APOŠTOLOVA ŽIVOTA 
 

Životopis v podání doc. Dr. Petra Marečka, 
Th.D. vycházel v Katechetickém věstníku škol. 
roku 2007/8, který je nyní k nalezení na  
http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla. 
 
5-10 Narození Šavla z Tarsu 
27-33 Ježíšova smrt 
34 Obrácení Šavla u Damašku 
34-36 Pavel v Arábii 
36 Pavlova první návštěva Jeruzaléma 
46-49 I. misijní cesta (1800 km) 
49 Apoštolský sněm v Jeruzalémě 
49-52 II. misijní cesta (50-51 v Korintu; 3375 km): 
53-58 III. misijní cesta (4000 km) 
59 Vystřídání prokurátorů Felixe a Festa 
60-61 Cesta do Říma 
61-63 Římská vazba, tzv. první 
64-67 Pavlova smrt 
 
ČASOVÝ VZNIK LISTŮ APOŠTOLA 
PAVLA 
 

Pavel psal mnoho tzv. listů křesťanským obcím 
nebo jednotlivým věřícím. Z těch, které jsou 
v kánonu Písma sv., je jich 13 (dopis - lat. epistu-
la). List Židům mezi ně nepatří. 
 
50  => 1Sol 

(zároveň nejstarší křesťanský dokument, asi 
z Korintu) 

55-58 => 1Kor, 2Kor, Gal, Řím, Flp, Flm 
(ostatní nesporné Pavlovy listy) 

70-100 => 2Sol, Kol, Ef, 1Tim, 2Tim, Tit 
(zbývající listy, ve kterých figuruje jméno Pavla 
jako odesilatele, napsány až po jeho smrti žáky 
k uchování dědictví tohoto apoštola a rozvinutí 
jeho myšlení) 

 
Tyto materiály o sv. Pavlu jsou na kartičce, která byla 
vytvořena k výročí sv. Pavla v Salesiánském středisku. 

http://www.biskupstvi.cz/roksvatehopavla
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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 22.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 25.02. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu   
Ne 01.03. 1. neděle postní   
  Postní setkání kostel sv. Jana 17:30 hod. 
St 04.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 05.03. 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 

Pá 06.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 07.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 08.03. 2. neděle postní   
  Latinská mše sv. kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
St 11.03. Seniorklub fara 14:30 hod. 
So 14.03. Postní duchovní obnova farnosti fara 13:00 - 18:00 
Ne 15.03. 3. neděle postní   
Po 16.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00 hod. 
Čt 19.03. Slavnost sv. Josefa kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 21.03. Setkání pro chlapy fara 09:30 hod. 
Ne 22.03. 4. neděle postní   
St 25.03. Slavnost Zvěstování Páně   

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 29.03. 5. neděle postní   
  Pavlovská neděle - Salesiáni kostel sv. Václava 08:30 - 10:00 

  Začíná Týden modliteb za mládež   
  Postní setkání  kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Po 30.03. Kající bohoslužba kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 01.04. 75. výročí povýšení farnosti na arciděkanství   

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 02.04. 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 

Pá 03.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16.00 - 18.00 
So 04.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Diecézní setkání mládeže Hradec Králové  
Ne 05.04. KVĚTNÁ NEDĚLE - žehnání ratolestí   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Přednáška a koncert k výročí 75. povýš. farnosti  kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 


