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stupujeme do postní do-
by. K čemu vlastně 
slouží půst? Je to obdo-

bí, kdy se snažíme změnit svůj 
život k lepšímu. „Čiňte pokání, 
přiblížilo se Boží království“ vy-
zývá Ježíš, a to platí i pro nás. V 
této době si ukládáme nějaký 
půst: dobrovolně si něco odřek-
neme (maso, cukrovinky, televi-
zi...), snažíme se mít čas pro 
Boha (modlitba) i pro druhé lidi 
(pomoc, návštěva ne-
m o c n é h o ) . 
Proč to dělá-
me? Aby-
chom se učili 
p ř e m á h a t 
zlo a konat 
dobro a tak 
v sobě bu-
dovali sklo-
ny k pravdi-
vosti svých 
postojů a tím 
i ke stateč-
nosti. 
Být vinen je 
těžká, nepří-
jemná věc. 
Když jsem vi-
nen, cítím se být osamocený a 
často také jsem. Vina izoluje. 
Jako provinilec jsem ponížený, 
nespolehlivý, slabý – jako ten, 
kdo stojí na dešti, a ostatní se 
vyhřívají na slunci. Proto tak 
těžce přijímáme svou vinu. 
Jsem zranitelný, vina mě dělá 
slabým a nedokonalým, poskvr-
ňuje mě. Jaký div, že pomyšlení 
na vinu je tak těžké. 
Postní doba nám nabízí pomoc, 
chce nás povzbudit na cestu, 

chce ukázat, že nejsme se svou 
vinou sami. Jdeme všichni touto 
cestou, ale ne abychom se za ty 
druhé schovávali, na ně ukazo-
vali, přesouvali na ně odpověd-
nost za své chyby, ale abychom 
jim pomohli nést i jejich vlastní 
poklesky. Toto nás učí Ježíš. 
On přichází s odpuštěním bez 
soudu, on se ve vině nešťourá, 
nerozebírá, nepoučuje, ale od-
pouští: „Jdi a už nehřeš!“. To je 

výsledek jeho pří-
stupu. Kdo však 

nechce tuto 
cestu při-
jmout, ne-
chce sám 
sebe obvi-
nit z hříchu, 
nemá dů-
vod čeho-

kol iv ve 
svém životě lito-

vat a také 
napravovat, 
ten musí 

počkat do 
svého soudu, 

kde mu bude 
vina jasně pro-

kázána a viník bude nucen při-
znat vinu a být odsouzen. Jestli-
že sami sebe odsuzujeme, 
vlastně tomuto soudu předchá-
zíme a už v tomto životě proží-
váme své obrácení. Přeji vám i 
sobě, abychom tuto cestu k při-
znání svých vin nastoupili s ra-
dostí, protože nás na konci čeká 
Ježíš se svým odpuštěním.  

P. Josef 

www.farnost-pardubice.cz 
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Nově zvolená Pastorační rada (PR) se poprvé se-
šla 21. ledna. Na začátku po modlitbě následoval 
přípitek a krátké představení všech členů. Otec 
Antonín poté všechny seznámil s hlavními body 
Stanov PR. 
A protože jsme se sešli nově, byla připravena jed-
na novinka, kterou už před časem navrhovali ně-
kteří členové minulé PR. Nejdřív se otec Antonín 
stručně poohlédnul po pastoračních aktivitách, kte-
ré se uskutečnily od minulého setkání PR. A potom 
už jsme se rozdělili do tří skupin podle zájmu kaž-
dého: 
1) senioři, charita, spolupráce se Salesiány 
2) sportovní aktivity, mládež, rodiny 
3) hudba, liturgie, pondělní a středeční večery 
V každé skupině jsme se pozastavili nad aktivitami, 
které se uskutečnili a které se plánují, každá skupi-
na s důrazem na akce jí vlastní. Pak jsme se opět 
setkali společně a dali jsme dohromady různé ná-
pady, nejdůležitější z nich uvádíme. Společné se-
tkání jsme zakončili modlitbou. 
 
Historie 
ó Současní organizátoři Farního adventního dne, 

manželé Matyášovi, by rádi předali organizaci 
této akce někomu jinému. 

ó Chození Mikuláše po rodinách se zdá být lepší, 
než dělat společné setkání. 

ó Paní Hubálková pozitivně hodnotila Tříkrálovou 
dílnu a přislíbila za charitu na příští rok spolu-
účast na přípravě. 

ó Naše farnost darovala 40 vánočních balíčků 
pardubickým vězňům, za celou pardubickou 
ekumenu se sešlo dohromady 350 balíčků (jen 
pro informaci – vězňů je 700). 

ó Počet účastnic na setkání pro ženy a dívky za-
čátkem ledna vzrostl na 60 (minulý rok bylo 40). 

ó Ekumenická setkání v rámci Týdne modliteb za 
jednotu křesťanů se uskutečnila 13. 1. v Arše a 
18. 1. v kostele sv. Jana. 

Budoucnost 
ó Pozitivně byl hodnocen nápad plesu za podpory 

farnosti. Někteří členové se nabízeli, že by příští 
rok mohli pomoct s organizací. 

ó Byl prezentován Národní týden manželství (více 
informací nejdete na jiném místě Zpravodaje). 

ó Navrhovali jsme různé skupinky, které by vedly 
křížové cesty v pátek v kostele sv. Bartoloměje. 

ó Postní nedělní setkání byla navštěvovaná čím 
dál méně, proto tento rok od nich upustíme a 
dáme větší důraz na Postní duchovní obnovu, 
křížové cesty a Středeční večery, které se bu-
dou zabývat postní tématikou. 

ó Také padaly návrhy na termíny Velikonočních 
vigilií, časy ještě budou upřesněny. 

ó Zamýšleli jsme se nad zapojováním nově po-
křtěných do života farnosti a nad možnostmi 
jejich většího kontaktu s farníky. 

ó Příprava na 1. svaté přijímání se uskuteční 
v Pardubicích a bude zároveň i pro děti 
z Třebosic a okolí. Samotná slavnost bude 
v Třebosicích 30. května a v Pardubicích 
v kostele sv. Bartoloměje 6. června. 

ó Jeden nejmenovaný sponzor nabídnul pronájem 
ledové plochy, kde by se mohli sejít nejen chlapi 
na hokej, ale i ostatní, kteří by si chtěli v klidu 
zabruslit. 

ó Členové PR se shodli na přibrání dalšího dítěte 
v rámci Adopce srdce, protože podpora sirotka 
Angeliky skončila (více informací na jiném místě 
Zpravodaje). 

ó Bude se také řešit a přeorganizovávat zapojení 
varhaníků při mších svatých, protože pan Fibich 
má zdravotní komplikace. 

ó Ve spolupráci s charitou se hledá řešení složité 
otázky s bezdomovci. 

 
Další termín setkání PR bude 11. března. 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 21. 1. 2010 

V sobotu 19.12. krátce před devátou hodinou 
ranní přivezli brněnští skauti i do našeho 
města světlo z dalekého Betléma. Zapálili 
jsme naše lucerny, někteří řekli i pár slov 
do pardubického rozhlasu a pak už hurá 
předávat světlo dál. Již se stalo naší milou 
tradicí, že v této předvánoční době navštěvu-
jeme staré, nemocné a mnohdy opuštěné lidi, 
kteří jsou klienty pardubické Charity. A tak jsme se 
i letos rozdělili do dvou skupin a vyrazili za nimi, 
abychom do jejich domovů vnesli trošku předvá-

noční atmosféry. Předali jsme jim betlémské 
světlo, popřáli krásné Vánoce, zazpívali 
společně koledy a snad i potěšili jejich 
srdce. Přitom jsme se dozvěděli, že i ně-
kteří z nich bývali skauty. Odměnou nám 

byla jejich neskrývaná radost, někdy i drob-
ná sladkost. Chtěla bych poděkovat všem 

malým hudebníkům za účast a doufám, že i je 
v tom mrazivém dni hřál pocit z dobře prožitého 
dne.  

Suk 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V postní době jsme pozváni k horlivější účasti na 
liturgii a různých pobožnostech. V naší farnosti bu-
deme mít kromě účasti na mše svaté několik dal-
ších možností, jak se společně přiblížit Božímu Sy-
nu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne byl 
slavně vzkříšen. I letošní postní dobu chceme pro-
žít ve snaze o obnovu našeho nitra: ta není dílem 
naším, ale může se uskutečnit tehdy, když Bohu 
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. Bartoloměje  
bude pobožnost Křížové cesty. 

————— 
STŘEDEČNÍ VEČERY 

 
24.2.   Věra Novotná - Zastavení křížové cesty v 
Jeruzalémě 
 
P. Radek Martinek, Řeč ikon 
Duchovní reflexe významných epizod z Kristova 
života zobrazených na svátkové řadě ikonostasu 
(výklad ikon) 

  3.3. Proměnění Páně na hoře Tábor 
10.3. Vzkříšení Lazara 
17.3. Vjezd Krista do Jeruzaléma 
24.3. Kristovo sestoupení do předpeklí (sestoupení 

mezi mrtvé) 
Začátek vždy v 18:45 ve farním sále. 

————— 
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

FARNOSTI 
 
V sobotu 13. března od 13:00 hod. na faře se 
uskuteční Postní duchovní obnova naší farnosti, 
kterou povede P. Karel MORAVEC. V rámci pro-
gramu bude příležitost 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. Miloslav a P. Radek 

POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI - 2010 

V pondělí 18. ledna o památ-
ce Panny Marie, Matky jedno-
ty křesťanů jsme se společně 
sešli v kostele sv. Jana Křtite-
le k ekumenickému setkání 
s křesťany jiných církví, kteří 
žijí a působí v Pardubicích, 
abychom se společně modlili 

za dar jednoty mezi křesťany. Letošní evangelijní 
motto modlitebního týdne znělo: „Vy jste toho 
svědky“ (Lk 24,48). 

Po úvodním přivítání otcem Antonínem jsme za-
zpívali píseň „Život Kristův oslavujme“ a žalm 104 
„Veleb duše má Hospodina“. Zvoláním „Jeden 
Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec 
všech, který je nade všemi, skrze všechny působí 
a je ve všech“ jsme vyjádřili naši touhu po jednotě 
křesťanů. Bohoslužba slova pokračovala evangeli-
em podle svatého Lukáše. Jáhen Karel četl 
z kapitoly 24 „Proč hledáte živého mezi mrtvými? 
Není tady, byl vzkříšen.“ Výklad k tomuto čtení po-
tom přednesl farář církve Československé husitské 

Jan Rokyta. Pak jsme všichni společně přednesli 
Nicejsko-cařihradské vyznání víry, na nějž naváza-
ly přímluvné modlitby v podání přítomných předsta-
vitelů všech církví. Po modlitbě Páně následovalo 
vzájemné pozdravení pokoje. 

Po starobylé písni ze 13. století „Jezu Kriste, 
štědrý kněže“ jsme obdrželi závěrečné požehnání 
s výzvou „Jděte ve jménu Páně! Bohu díky!“ 
V průběhu bohoslužby bylo také vzpomenuto obětí 
zemětřesení na Haiti. Pod kůrem kostela pak ná-
sledovalo malé pohoštění - agapé, při němž se pří-
tomní navzájem srdečně pobavili. 

K. Zakopal 

ABY VŠICHNI JEDNO BYLI 
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Tento rok se na přijetí svátosti biřmování připra-
vuje více než dvacetičlenná skupina, kterou má na 
starosti otec Antonín Forbelský. V rámci přípravy 
jsme se také rozhodli strávit spolu s katechumeny 
a kmotry jeden víkend v Diecézním centru mládeže 
Vesmír. Volba padla na víkend 5.-7.2.2010. Jet 
bohužel nemohli všichni, ale i tak se nás tam vyda-
lo okolo dvaceti. 

V pátek večer se většina účastníků sešla na fa-
ře, protože větší množina nás jela autem. Zdrželi 
jsme se asi půl hodiny nandáváním „rakve“ na au-
to, aby bylo do čeho dát lyže. Nicméně s lítostí 
oznamujeme, že nakonec z rakve sešlo, jelikož  
rakev na tento typ auta přidělat nejde. Po dlouhé 
cestě jsme se přece jenom všichni sešli na Vesmí-
ru, kam dorazila i podmnožina, která jela autobu-
sem. Večerní program byl v režii týmáků, připravili 
si pro nás mírně diskutovací hru. Unavení, ale spo-
kojení jsme si šli lehnout - tedy až na sáňkovací 
četu, která se ještě šla věnovat sáňkařské činnosti. 

 V sobotu, po krutém probuzení milou písnič-
kou a příjemné snídani, dorazil náš dopolední lek-
tor Vláďa Brokeš. Měl připravený program na téma 
5 chyb Pána Ježíše, které se „chybami“ ovšem jen 
nazývají a ve skutečnosti chybami nejsou. Na tyto 
„chyby“ jsme pak připravovali i scénky, a jelikož 

většina přítomných je už ve scénkách zběhlá, do-
padly výborně. Po obědě nás Vláďa opustil a my 
zlákáni tlustou vrstvou sněhu a přemírou suchého 
oblečení jsme vyrazili bobovat, sáňkovat a část 
osazenstva si vybrala běžky. Při bobování a sáň-
kování jsme si užívali nesčetných pádů, a tak není 
divu, že následkem byl jeden „naražený“ kotník. Z 
„naraženého“ kotníku se po hodině vyklubal 
„rozřízlý“ kotník a osm stehů! Přesto jsme po této 
události ještě chvíli bobovali. Před večeří následo-
vala mše a během večeře proběhlo uvítání skautů 
z Prahy, kteří přijeli během odpoledne. Večerní 
program tvořila hra mírně fyzicky náročná. Společ-
ný večer jsme ukončili několika písničkami, potom 
se každý věnoval tomu, co uznal za vhodné. 

Neděle nás zastihla mírným sněžením a přemí-
rou větru. Ale i tak jsme se vydali dolů do Deštné 
na ranní mši. Zbytek času do oběda byl věnován 
uklízení a po obědě zušlechťování Vesmíru. Ještě 
před odjezdem jsme se posilnili kafem, a pak už 
nezbývalo nic jiného než vyrazit směr Pardubice. 
Jeli jsme po etapách všemi možnými dopravními 
prostředky, vyjma letadla, lodě, balónu, raketoplá-
nu, ponorky… Takže pevně doufám, že všichni 
dojeli dobře domů. 

Klára Burešová 

BIŘMOVANCI A KATECHUMENI NA VESMÍRU 
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V letošním roce se opět pokračovalo v opravách 
stavebních objektů pardubické farnosti. Bylo opra-
veno kamenné zdivo zvonice u kostela sv. Bartolo-
měje za přispění Ministerstva kultury a magistrátu 
města Pardubice. Na farní zahradě se podařilo re-
staurovat sochu Krista, opravit vrata a namontovat 
zařízení na jejich automatické  otvíraní. Nová bran-
ka v ohradní zdi umožní odkládat kola do stojanu 
na  zahradu při návštěvě fary nebo kostela. Na tyto 
opravy se nám podařilo získat sponzora díky Ing. 
Romanu Línkovi.  Omítky zdi a další drobné úpravy 
v okolí arciděkanství nás čekají v roce 2010.  
V kostele sv. Jiljí v Pardubičkách byly dokončeny 

stavební práce na kůru, vyměněno okno v sakristii 
a opravují se varhany. Ještě je třeba vybavit sa-
kristii nábytkem, osadit topení do lavic a odvést 
dešťové vody z východní části kostela od objektu. 
V presbytáři kostela sv. Jana jsou nové svícny a 
stojany na misál a vázu.   
Opravy dožilých omítek, vyčistění a naladění var-
han v kostele Panny Marie Sedmibolestné hradil 
Exarchát církve řeckokatolické. Pokud získáme 
další finanční prostředky, ještě bychom rádi vyma-
lovali interiér kostela.  Velké díky za finanční po-
moc i jiné přispění. Upřímné Pán Bůh zaplať. 

Vypracoval: Helena Kosová  

OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2009 

PŘEHLED VÝDAJŮ NA STAVEBNÍ ÚPRAVY  
A ZDROJE FINANCOVÁNÍ V ROCE 2009 

č. objekt Ministerstvo 
kultury 

Magistrát 
města vlastník Řeckokatol. 

církev celkem Kč 

1 zvonice u kostela sv. Bartoloměje 14 000 14 000 42 000   70 000 
2 budova arciděkanství     59 454   59 454 
3 kostel sv. Jiljí     26 000   26 000 
4 kostel sv. Jana     32 700   32 700 
5 kostel Panny Marie Sedmibolestné     4 786 30 000 34 786 
  celkem 14 000 14 000 164 940 30 000 222 940 

KOSTELNÍ SBÍRKY V ROCE 2010 
 
Kněžská rada dne 5. 10. 2009 schválila následující 
celodiecézní kostelní sbírky, které se budou v příš-
tím roce konat v těchto termínech: 
 
Svatopetrský haléř ...... 28. února 2010 
Plošné pojištění (1) ..... 28. března 2010  
Kněžský seminář ........ 25. dubna 2010 
Potřeby diecéze ........... 23. května 2010 
Církevní školství ........1 9. září 2010  
Misie .......................... 17. října 2010 
Plošné pojištění (2) ..... 14. listopadu 2010 
Charita ....................... 5. prosince 2010 

POJĎTE S NÁMI DO VEČEŘADLA  
P. MARIE. 

 
První soboty jsou zasvěceny na smír Neposkvr-

něnému Srdci P. Marie. O modlitby v tyto dny už 
žádala P. Maria Lucii při fatimských zjeveních. Ta-
ké Ježíš skrze sestru Marii Alacoque a ctihodnou 
Consolátu Bertone žádal o novénu devíti po sobě 
jdoucích prvních sobot v měsíci k uctění Srdce Ne-
poskvrněné Matky. („Toto Srdce je pramenem 
mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení 
světa.“) 

Při splnění určitých podmínek se i na tyto sobo-
ty vztahují podobná zaslíbení jako na první pátky. 
Jednou z nich je modlitba růžence s rozjímáním o 
jeho tajemstvích. A to je hlavní náplní Večeřadel. 
Scházíme se pravidelně na první sobotu v měsíci 
po ranní mši sv. v kostele sv. Jana Křtitele v Par-
dubicích už od roku 1997. Přijďte se modlit s námi. 

Za členy Večeřadla J. Krejčová. 

PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří 
se podíleli na přípravě oslav mého daru života 
- 75 let, zvláště paní Huškové, Procházkové, 
Vlastě Polákové a dalším, jakož i všem gratu-
lantům. Nesmírný dík patří i Charitě, která po-
máhá klientům se zdravotním problémem. 
Pánbůh zaplať. Karel Jiránek. 
P.S. Vzpomínka: 25. ledna by se dožil 81 let 
oblíbený dětský lékař MUDr. Karel Špilar, který 
zemřel v roce 2008. Čest jeho památce. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V sobotu 6. února 
se nás sešlo na par-
dubickém nádraží 
10 matek (mladších i 
starších), abychom 
společně putovaly 
do Šternberka u 
Olomouce na Hrom-
niční pouť matek. 
Protože kostel ve 
Šternberku prochází 
rekonstrukcí, byla 
pouť letos v sále kul-
turního domu. Tento 
velký sál byl do po-
sledního místečka 
zaplněn matkami 
z celé republiky a 
pódium bylo provi-
zorním presbytářem 
s obětním stolem a sochou Šternberské Madony, 
která sem byla přinesena. Pouť začala společným 
růžencem a poté mší svatou. Hlavním celebrantem 
(a odpoledne i přednášejícím) byl otec Karel Voj-
těch Koukal z komunity Blahoslavenství z Dolan. 
Koncelebrovalo s ním dalších 5 kněží, kteří připu-
tovali na pouť s matkami ze svých farností. 
V homilii vyzdvihl o. Karel poslání matky, ale zdů-
raznil, že každá jsme na prvém místě Boží dcerou, 
potom manželkou a na třetím místě matkou. Násle-
doval průvod dvou místných matek, které nesly 
velkou obětní svíci před sochu Šternberské Mado-
ny, aby s rozžatou svící prosili jménem všech pří-
tomných matek Matku Boží za ochranu a dar víry 
pro své děti a odvrácení zla od svých rodin. Po 
přestávce na oběd byla promluva paní Růženy Fia-
lové, koordinátorky hnutí Modlitby matek, o tomto 
hnutí, na kterou navázala přednáška o. Karla na 
téma „Osobní modlitba v životě ženy a matky“ 
s mnoha myšlenkami týkajícími se modlitby : 
ó osobní vnitřní modlitba – je to naše osobní přá-

telství s Bohem, před kterého přicházíme takoví, 
jací jsme a odevzdáváme mu vše, co v nás je. 
On těší, dává pokoj a sílu. 

ó manželská modlitba – společná a velmi důležitá 
chvíle s manželem, kdy přicházíme před Pána 
společně 

ó modlitba rodinná – je důležitá pro děti, aby viděli 
rodiče se společně modlit, protože to uvádí  děti 
do „vztahu“ s Pánem Ježíšem 

ó modlitba společenství – je důležitá v širší rovině, 
protože to znamená vizi církve jako rodiny, ne 
jako instituce 
Následovala adorace před Eucharistií 

s modlitbou odevzdání a svěření dětí Panu Ježíši a 
zakončení pouti  slavnostním požehnáním. 

Vracely jsme se domů naplněné nadšením i 
vděčností z prožitého dne s Pánem, s radostí, že 
jsme svěřily naše děti Tomu, u kterého jsou 
v bezpečí. 

 
„Pane, dej mi oči, 
které uvidí ve svých dětech Tebe, 
tvoje milující srdce, abych je milovala 
a tvoji něžnou pomoc při jejich růstu. 
Dej mi tvou moudrost při jejich vedení 
a tvoji sílu, když odcházejí z domu. Amen.“ 
 
Ženy a matky ve Šternberku obnovily starobylý 

zvyk z první poloviny 18.století obětování svíce 
Matce Boží. V roce 2005  poprvé připutovaly matky 
z Hnutí modlitby matek. Hromniční pouť ve Štern-
berku se stala jedinečnou poutí v naší zemi, na 
kterou dnes přichází již stovky matek modlit se za 
své děti. 

Pavla Pecnová 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 

1. Potřebuje, aby ji muž miloval 
2. Potřebuje prostor k diskusi 
3. Očekává otevřenost a poctivost 

 
4. Potřebuje, aby muž převzal odpovědnost 

za zajištění rodiny 
5. Touží, aby muž byl dobrým otcem 

1. potřebuje sexuální naplnění 
2. potřebuje nalézt v ženě kamaráda 
3. potřebuje vedle sebe příjemnou a krás-

nou ženu 
4. očekává, že žena vytvoří příjemný domov 

 
5. potřebuje od ženy pocítit obdiv a úctu 

POTŘEBY ŽEN - POTŘEBY MUŽŮ 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Teologové důrazně trvají na skutečnosti, že 
svátost manželství si udělují snoubenci. Ale když 
se to tak zdůrazňuje, klademe si nakonec otázku, 
jestli je na svatbu pozván Bůh!  

I když nevysloví žádná slova slyšitelná lidským 
uším, uzavírá Bůh ten den s novomanžely smlou-
vu. Prostřednictvím kněze žehná Bůh tomuto sňat-
ku a manželé dostanou všechny milosti, které po-
třebují, aby mohli přijmout poslání manželů a rodi-
čů. 

Samozřejmě že to nefunguje jako nějaký kou-
zelný lektvar, svátost manželství není pojištění pro-
ti rozvodům, všichni známe křesťany, kteří se roz-
vádějí. Skrze víru však víme, že i když my Boha 
opustíme, Bůh nikdy neopustí manžele, s nimiž 
uzavřel smlouvu. Bůh je věrný, nikdy nebere své 
slovo zpět. Tato jistota ať je nám oporou v obtížích. 

Abychom uznali, že Bůh je přítomen, že je nám 
nablízku, máme k tomu jednoduchý a okamžitě 
dostupný prostředek, a to modlitbu. Jak řekla Mat-
ka Tereza: „Rodina, která se modlí, je nezničitel-
ná!“ 

*** 
Zpracováno podle knihy: Hugues Dollié - „Ženy, 
milujte své muže!“, kterou vydalo Karmelitánské 

nakladatelství.  

RODINA, KTERÁ SE MODLÍ, JE NEZNIČITELNÁ  

„Bůh si tě zamilo-
val dříve než jsi 
přišla na tento 
svět. Bůh tě milu-
je takovou, jaká 
jsi, se všemi tvý-
mi chybami. Bůh 
je ten, kdo je 
vždy po ruce, v 
každé situaci tě 
očekává s otevře-
nou náručí. Jsi 
milována, abys 
mohla lásku roz-
dávat. Stačí Bohu 

otevřít své srdce a nechat se vést.“ 
To jsou jen některé myšlenky z přednášky 

sestřičky Lucie z Komunity Blahoslavenství, která 
byla součástí již 2. setkání žen a dívek, které se 
konalo 9. ledna v saleziánském středisku mládeže, 
a jejímž tématem byla “Krása a důstojnost ženy”. 

Po přednášce jsme se sešly u dobrého oběda. 
Posíleny na duchu i na těle jsme si s chutí zatanči-
ly židovské tance, abychom modlitbou tancem vy-
jádřily Bohu vděčnost za všechny dary, kterými nás 
neustále zahrnuje. 

Poté všechny přítomné pozdravila paní Růžen-
ka Fialová, zakladatelka hnutí Modlitby matek v 
naší zemi, a seznámila všechny přítomné s poslá-
ním tohoto hnutí. 

Hovořila o naději, kterou je pro nás Ježíš. On je 
s námi, i když se cítíme jakkoliv opuštěné, dává 
nám sílu, když se jí nedostává, raduje se s námi, 

když se smějeme; utírá slzy, když pláčeme. On je 
naším útočištěm v každém soužení. 

Nikdy nezapomeňte, že jste Boží děti - byla její 
poslední slova. 

Vyvrcholením krásného dne byla mše svatá, 
kterou pro nás sloužil P. Antonín. 

Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o hladký 
průběh setkání, ale i všem zúčastněným za krásné 
společenství s Ježíšem uprostřed nás.  

(M. C.) 

SETKÁNÍ PRO ŽENY A DÍVKY 

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

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ


8 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  C H A R I TA  

V neděli 10. ledna 2010 oficiálně skončilo třikrá-
lové koledování v Pardubicích a okolí, přispívat na 
konto Tříkrálové sbírky však bylo možné do 14. 1. 
2010. K rozpečetění pokladniček za dohledu za-
městnanců Magistrátu města Pardubic došlo 19. 
ledna 2010  a i přes hospodářskou krizi se podařilo 
na Pardubicku, Holicku, v Luži a Chrasti shromáž-
dit celkem 456 076,- Kč. Výtěžek sbírky bude vě-
nován na rozvoj a nákup pří-
strojů do domácí hospicové 
péče a k financování sociál-
ních služeb OCHP. Část bu-
de dána na projekt stavby 
Domu pokojného stáří a ca. 
10 % půjde na účet Charity 
ČR, která organizuje humanitární pomoc 
při katastrofách v ČR i zahraničí. Dalších 
10% je již nyní vyhrazeno na pomoc Haiti.  

Oblastní charita Pardubice (OCHPa) dě-
kuje všem dárcům, kteří jakoukoli 
částkou do sbírky přispěli. Velký 
dík však patří všem koledujícím - dětem, do-
spělým, rodinám, školám, skautským oddílům i jed-
notlivcům, kteří se ochotně zapojili do přípravy i 
vlastní realizace sbírky nebo jejího doprovodného 
programu v Domě techniky v Pardubicích. 

Neradi bychom zapomněli na politiky, vice-
hejtmana Pardubického kraje Ing. R. Línka, pri-
mátora města Pardubic Ing. J. Demla a radního 
Pardubického kraje Mgr. M. Macelu, kteří již tra-
dičně převzali nad sbírkou svoji záštitu, na staros-

ty zúčastněných obcí a městských obvodů a na 
farnosti, které poskytly koledníkům zázemí a po-
moc.  

Zvláštní dík patří farnosti Pardubice; biskupu 
Mons. J. Kajnekovi, vikáři P. A. Forbelskému a 
všem duchovním a farníkům, kteří se jakkoli zapoji-
li do sbírky či doprovodného programu. Dík by-
chom chtěli vyjádřit i všem členům přípravného 

týmu - paní V. Novotné a 
H. Demlové a pánům Z. 
Nejezchlebovi a J. Roh-
líkovi, kteří se s rodinami 
ujali přípravy dárků do 

Tříkrálového obchůdku 
v Domě techniky. 

Velkou zásluhu na zdaru sbírky mají 
také sponzoři, kteří nám dle svých 
možností pomohli finančním příspěv-
kem, věcnými dárky pro koledníky či 

bezplatnou mediální podporou 
apod. 

Děkujeme i všem, kteří se zúčastnili doprovod-
ného programu, a při té příležitosti přispěli do sbír-
ky přímo v Domě techniky nebo při závěrečnému 
koncertu chrámového sboru v kostele sv. Bartolo-
měje.  

Bližší informace o výsledku sbírky naleznete na 
www.charitapardubice.cz. 

Rok plný požehnání a pokoje přejí zaměstnanci 
Oblastní charity Pardubice  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010 

INFORMACE O ADOPCI SRDCE 
 

Už od roku 1998 podporuje i 
naše farnost projekt pomoci 
sirotkům z africké Rwandy 
zvaný Adopce srdce. Přispí-
vali jsme na tři děti. Z nich 
Jean Pierre Twagirumukiza 
byl vyřazen z programu v r. 
2006, Angelique Uwamaliya 

ke konci 2009 a tak nám zůstal Pacifique Bizima-
na. Proto bylo na jednání pastorační rady rozhod-
nuto o zažádání dalšího dítěte. Na tento účel bylo 
a bývá použito jednorázových darů, příspěvků z 
Hodiny pro chudé a především z výnosu sbírky z 
Farního adventního dne. Jen pro zajímavost za 2 
sirotky jsme vloni zaplatili 11.000,- Kč, letos za jed-
noho 5.500,- Kč. Děkujeme všem dárcům. 

Pokud má někdo zájem o individuální podporu, 
obraťte se na jáhna K. Kylara (tel. 466 769 260), 
který vám poskytne další informace. 

SBÍRKA NA HAITI 
 

V rámci celostátní kostelní  
 

sbírky na pomoc obětem  
zemětřesení na Haiti  

 
se v naší farnosti celkem vybralo  

73. 920 ,- Kč.  
 

Díky za Vaši štědrost  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.charitapardubice.cz
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V poslední době se v našem městě, zejména u 
chrámových dveří, někdy i přímo ve vnitřních pro-
storách chrámu sv. Bartoloměje, setkáváme 
s větším množstvím žebrajících lidí. Většinou v nás 
vyvolávají soucit, neboť si uvědomujeme, že v kru-
tých mrazech my, na rozdíl od nich, můžeme jít do 
svých teplých domovů. I historický fakt, že žebrák 
ke chrámovým dveřím od nepaměti i biblicky patří, 
nás vede k tomu dát každému žebrákovi almužnu. 
Pokud nás žebrající osoby osloví i ve chvíli, kdy se 
připravujeme v lavici na bohoslužbu nebo si dají do 
vnitřního prostoru svoji kasičku na vybírání peněz, 
začínáme se ptát, zda tento způsob žebrání již ne-
hraničí s drzostí. Ve snaze zjistit, co se pro tyto 
občany v našem městě dělá, a případně vyvinout 
nějakou organizovanou pomocnou činnost, vydali 
jsme se na příslušné instituce, které se touto pro-
blematikou zabývají. Nejzasvěcenější informace 
nám předal sociální kurátor magistrátu 
v Pardubicích, který se touto problematikou profes-
ně zabývá. Citujeme z jeho vyjádření: 

„Základním stavebním kamenem při práci s 
„bezdomovci“ jsou v Pardubicích městské azylové 
domy. Azylový dům pro muže sídlí na adrese 
Milheimova 694, Pardubice, Městský azylový dům 
pro ženy a matky s dětmi na adrese Na Spravedl-
nosti 803, Pardubice. 

Oba azylové domy nabízejí vedle dlouhodoběj-
šího ubytování i jednorázový nocleh na „nocležně“, 
jenž vyjde na 50,- Kč. V Azylovém domě pro muže 
současně funguje denní centrum Portus. Zde se 
mohou klienti ohřát, sledovat TV, osprchovat se. 
Za minimální poplatek mohou denně dostat polév-
ku. V případě zájmu se po dohodě se sociální pra-
covnicí mohou též zapojit do prodeje časopisu No-
vý prostor. Ten pak prodávají na určeném stano-
višti, přičemž polovina z ceny časopisu jde rovnou 
prodejci, menší část získaného zbylého výnosu 
pak na úložné konto, které je dotyčnému vždy jed-
nou na konci měsíce proplaceno. 

Při plné kapacitě některého z azylových domů 
má pro případ extrémních klimatických podmínek 
(zejména tuhé mrazy) Magistrát města Pardubic 
zpracovanou směrnici, na základě níž může oka-
mžitě otevřít kryt na Dubině a za dohledu strážníku 
Městské policie v něm potřebné ubytovat. 

Skutečnost, že někteří lidé postiženi bezdomo-
vectvím služeb azylových domů nevyužívají, spočí-
vá zejména v tom, že se jedná o zařízení režimo-
vá, tedy že je zde zakázána konzumace alkoholu 
či jiných omamných látek. Stejně tak není možné 
využívat služeb „nocležny“ či denního centra 
v podnapilém stavu. 

Vedle možnosti obrátit se na sociální pracovnice 

azylových domů mohou osoby bez přístřeší řešit 
svoji sociální situaci i na Magistrátu města Pardu-
bic, kde je jim poskytnuto poradenství a sociální 
kurátor může poskytnout i případnou jednorázovou 
okamžitou finanční pomoc. Jím je pro Pardubice 
Bc. Radek Flosman, k zastižení v budově magis-
trátu na náměstí Republiky 12, v kanceláři č. 132. 

V případě, že se třeba i Vy setkáte s osobou, 
která dle Vašeho názoru potřebuje pomoc, 
zvažte, zda je pro ni lepší pár drobných z Vaší 
peněženky, nebo odkaz na výše uvedené fun-
dované odborníky. Žebrat zbývá pouze těm, 
kteří z vlastní lenosti nechtějí ani prodávat ča-
sopis, a kteří o žádnou pomoc ve skutečnosti 
nestojí.“ 

Co dodat k vyjádření odborníka? Určitě všichni 
uznáme, že situace v dobách, kdy bibličtí pisatelé 
vytvářeli biblické texty jsou oproti dnešní době na-
prosto rozdílné. Dnes funguje záchranná sociální 
síť, která umožňuje lidem v tíživých sociálních situ-
acích přežití. 

Přesto však jako křesťané cítíme, že bychom se 
měli také zapojit do pomoci. Pomoc by však měla 
být doplňkem zavedeného systému. Napadá nás 
např. zřízení speciálního fondu na pomoc bezdo-
movcům. Peníze z tohoto fondu by byly určeny na 
zaplacení poplatku v azylových domech pro ty, kte-
ří na zaplacení nemají a hrozí jim vážná újma. Pe-
níze by však místo do rukou bezdomovců byly pře-
dávány přímo pracovníkům azylových domů. Po-
tom bychom již od žebrajících neměli slyšet: „Dejte 
nám na úhradu poplatku v azyláku“. Před kostelem 
bychom je tak časem neměli vídat. 

Možná s tím mnoho lidí nebude souhlasit. Ale je 
nutno si uvědomit, že neexistují pouze zdravotní 
postižení, která jsou viditelná a vyvolávají v nás 
soucit, ale rovněž i postižení sociální. Žijí mezi ná-
mi lidé, kteří si ani 50,- Kč na nocleh z nejrůz-
nějších důvodů nedokáží nebo ani nechtějí obsta-
rat, a přitom pomoc potřebují. Ale v některých pří-
padech paradoxně přímá pomoc spočívá v 
„nepomoci“. V takové situaci je potřeba nabídnout 
podporu promyšlenou a organizovanou. 

V případě, že by někoho napadlo jiné vhodné 
řešení uvedené problematiky, rádi se zapojíme do 
spolupráce. Kontaktovat nás můžete na interneto-
vých stránkách: www.pomocnikvakci.estranky.cz. 

Za Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 
  

Karel Tajovský  
e-mail: pomocvakci@seznam.cz 

————— 
Tento článek vychází s vědomím a plnou  
podporou duchovních naší farnosti. 

NEŽ DÁME ALMUŽNU 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.pomocnikvakci.estranky.cz
mailto:pomocvakci@seznam.cz
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HLEDÁME PAMĚTNÍKY 
Archivář Králové-
hradeckého bis-
kupství, Mgr. 
Martin Rechtorik 
hledá pro svou 
práci: "Likvidace 
Salesiánů v Par-
dubicích Na Skři-
vánku v období 
let 1948-51" pa-
mětníky, kteří si ještě na tuto situaci vzpomínají. 
Nejde o žádná velká fakta, ale spíše o vzpomínku 
na tehdejší dobu, jakýsi kolorit doby. Pokud někdo 
z vás je pamětníkem této doby, rád by s vámi výše 
uvedený pan magistr pohovořil. Přihlaste se pardu-
bickým salesiánům na telefon 466 335 178. Děku-
jeme za vstřícnost a pokud víte o nějakém člověku, 
který by k danému tématu mohl něco říci, budeme 
vděčni za zprostředkování adresy. 

Za salesiány, P. Josef Trochta. 

RŮZ N É  

České velkopřevorství 
Suverénního řádu 
maltézských rytířů 

 
pořádá 

 
ve dnech 29. 4. – 3. 5. 2010 

 

pouť do Lurd 
 

srdečně vás zveme ke společné účasti 
doprava letecky, vhodné i pro  

těžce nemocné poutníky 
 

více informací na www.lurdy.eu 

V bohatství  
i chudobě 

 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD MANŽELSKÝCH 

NEBO SNOUBENECKÝCH PÁRŮ, RODIČŮ 
S DĚTMI I ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI 
Neděle - 14. února v 17:30 hodin 

a začátek průvodu – v 17.30 h před Východočes-
kým divadlem na nám. Republiky 

a trasa průvodu – třída Míru 
a zakončení průvodu – ve vstupním vestibulu AFI 

Palace 
 
PROGRAM VE VSTUPNÍM VESTIBULU AFI 
PALACE (18 – 19 hodin): 
Dva manželské páry ze všech přítomných, jejichž 
manželství trvá nejdéle a které to doloží na místě 
oddacím listem (nebo jiným průkazným způso-
bem), dostanou jako vzpomínku na letošní týden 
manželství - velké perníkové srdce pardubické-
ho perníkáře Pavla Janoše. 
Perníkovou chaloupku dostane přítomný snou-
benecký pár, který bude nejblíže dni své připravo-
vané svatby a doloží to svatebním oznámením. Ne-
bude-li takový pár, tak potom pár, který je sezdaný 
nejkratší dobu a doloží to oddacím listem. 
Ostatní přítomné páry se můžou účastnit slosování 
dalších věcných cen. 

PODĚKOVÁNÍ 
V úterý 9. února 2010 byla 
na věčnost povolána paní 
ing. Marie Endlerová. 
Chceme ji moc poděkovat 
za její obětavou službu 
kostelnice v kapli narození 
Panny Marie ve Svítkově, 
tak i angažovanost v eko-
nomické radě. Velmi pečli-
vě pomáhala profesně 
v oblasti evidence pozem-
ků nejen našemu farnímu 
obvodu, ale celému vikari-
átu. 

Zádušní mše svatá bude v úterý 16. 2. v 13:00 
hod v kapli ve Svítkově. 
 
Život věčný dej ji Pane! 

P. Antonín Forbelský 
a ostatní duchovní farnosti 

http://www.lurdy.eu
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D U C H OV N Í  H U D BA  

Vážení čtenáři, 
dnes pokračuji v článku Latinský zpěv v liturgii, je-
hož 1.část vyšla v listopadovém Zpravodaji 
(Občasník č.3/2009). 

 
2. část 
Po Tridentském koncilu (1545-1563), který sjed-

notil církev a potvrdil používání latiny v liturgii, po-
tažmo liturgické hudbě, byl gregoriánský chorál 
nadále hlavním druhem liturgické hudby katolické 
církve. Musel však v následujícím období mohut-
ného rozmachu hudebního vývoje a myšlení soutě-
žit s novými formami barokní figurální hudby. To 
neznamená, že by před koncilem figurální hudba 
neexistovala paralelně s chorálem, vždyť vícehlas 
z chorální monodie vyšel a vícehlasé skladby se 
vyvíjely a byly provozovány paralelně s ním. Zlo-
mový okamžik vzdálení obou forem byl vznik men-
zurální notace, stanovující přesnou délku not a 
umožňující používání hudebních nástrojů. Postup-
ně se tak začíná provozovat meš-
ní ordinarium komponované více-
hlasou technikou, dlužno po-
dotknout, že obdobnou jako 
světská hudba, což bylo v 
církvi kritizováno.  

Rozkvět vícehlasých tech-
nik po celé Evropě souvisí v 
prvé řadě s tzv.vlámskou ško-
lou, která překlenula  hudební 
epochu až do 17. století. Prakticky všichni 
mistři, z obrovské plejády jmenujme alespoň 
J.Ockeghema, J. Obrechta, Josquina des Prés a 
především O.di Lasso zhudebňovali v prvé řadě 
latinské liturgické texty a rozsah jejich tvorby je ob-
rovský. Od 16. století se již nazývá tento směr kla-
sickou polyfonií s vrcholným díle G. P. da Palestri-
ny a T. L. de Victorii. Původním záměrem Trident-
ského koncilu bylo figurální hudbu úplně vyloučit, 
ale místo toho vytknul jako hlavní požadavek sro-
zumitelnost a nedotknutelnost liturgických textů.  

S nástupem barokní epochy vstupují do hudeb-
ního řádu nové výrazové prvky s důrazem na věr-
né a emotivní vyjadřování obsahu textu. To bylo v 
přímém protikladu ke staršímu – polyfonnímu stylu, 
jehož základem byl kontrapunkt, pokládaný za 
hlavní součást katolické hudby, a který byl právě v 
tomto období dílem J. S. Bacha doveden k nejvyš-
ší dokonalosti. Nový způsob vyjadřování vedl ke 
vzniku opery a zvláště v Itálii byla světskými prvky 
brzy duchovní hudba ovlivňována. V čem konkrét-
ně ono nové vyjadřování spočívalo? Jednak se v 
baroku můžeme setkat častěji s básnickými texty, 
již ne přísně latinskými a nepřejímanými z Písma - 
například náš A. Michna, které byly využívány jako 

části propria (graduale či offertoria), jednak se jed-
ná, třeba v textech mešního ordinaria o přímé se-
pětí hudebního výrazu s textem. Asi nejvýstižnější 
je rozdíl hudební složky v Credu – jiný charakter 
hudby na slovech - Et incarnatus est - než na ná-
sledujících – Et resurrexit nebo výrazová odlišnost 
ztvárnění textu – Gloria in excelsis Deo oproti textu 
- vivos et mortuos v Credu. Souvisí to se slohovou 
odlišností renesanční uměřenosti a ladnosti oproti 
barokní výrazové rozevlátosti až teatrálnosti, jež se 
projevila ve všech oborech umělecké tvorby. Bez 
těchto atributů, které se jako tradice přenesly až do 
romantismu v 19. století, bychom neměli výrazo-
vou hloubku skladeb Mozartových, Dvořákových či 
Verdiových, i když se zde, jak je zřejmé ostatně již 
od baroka, výrazně oddělují kompozice duchovní a 
liturgické. 

(dokončení příště) 
————— 

Aktualita 
V sobotu 23. ledna 2010 se v 
kostele sv. Vojtěcha v Praze 

Dejvicích konal z iniciativy 
Společnosti pro duchovní 

hudbu a Liturgické komise praž-
ské arcidiecéze a plzeňské 

diecéze studijní den na téma Hudba v 
liturgii, který otevřel širokou diskusi nad 

tímto velmi citlivým, ale v současné době 
krize společenského chápání uměleckých 

hodnot a kritérií určování priorit nejen v duchovní a 
liturgické hudbě, nesmírně důležitým tématem. Za 
naši farnost jsem se zúčastnil spolu s M. Beranem, 
a jakmile budou k dispozici písemné verze předná-
šek, neboť obsah mých osobních poznámek a pa-
měti nepovažuji za dostačující, přijdu s podrobněj-
šími sděleními. Základní informace pak najdete v 
Katolickém týdeníku č. 5. 

Jiří Kuchválek  regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 1/2010 
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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. 
 Mše sv. v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Středeční večery fara 18:45 hod. 
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 14.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Přijetí mezi čekatele křtu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 
Po 15.02. Přijímání intencí na měsíc březen od 08:00 hod. 
St 17.02. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu   
Čt 18.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 19.02. 1. Křížová cesta (vedou kněží) kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
Ne 21.02. 1. NEDĚLE POSTNÍ   
Ne 28.02. Sbírka: "Svatopetrský haléř"   
St 03.03. Katechumeni - svěření vyznání víry kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Čt 04.03. Zpovědní den (dle aktuálního rozpisu)  

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 06.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 07.03. 1. setkání - příprava na 1. sv. přijímání farní sál 15:30 hod. 
St 10.03. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 11.03. Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 
So 13.03. Postní obnova farnosti  (P. Moravec) fara 13:00 hod. 
Po 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00 hod. 
Čt 18.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA   
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 20.03. Setkání pro chlapy (P. Heblt) Salesiánské středisko 09:30 hod. 
Ne 21.03. Představení  dětí - 1.  sv. přijímání klášterní kostel 10:00 hod. 

  Začíná Týden modliteb za mládež   
Čt 25.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   
So 27.03. Diecézní setkání mládeže Hradec Králové  
Ne 28.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná Svatý týden   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Sbírka: Pološné pojištějí (I.)   

 

Pá 05.03. Večer mladých Přelouč 18:00 hod. 

NAROZENINY A JMENINY: 
13.03. P. Antonín Forbelský 
19.03. Josef 
 Mons. Josef Kajnek 

 Josef Trochta 

 


