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ako každé slavnosti před-
chází příprava, tak i veliko-
nocům – dokonce 40 dní. 

Jsou to všechny dny od Pope-
leční středy do Bílé soboty včet-
ně, bez nedělí v tomto období. 
Těchto 5 nedělí se nepostíme, 
ale slavíme jako každou neděli 
„Voskresenije“ (Vzkříšení). Tato 
příprava obsahuje určitou disci-
plínu, cvičení a 
práci na sobě a 
vrcholí předvelikonoční 
svatou zpovědí – setkáním 
s Boží odpouštějící láskou. 
A poslední týden přípravy je 
Svatý týden, kte-
rý nás doslova 
vtahuje do udá-
lostí naší spásy. 
Květná neděle - 
Ježíšův vjezd do 
svatého města 
Jeruzaléma na 
oslátku nazna-
čuje krále, Mesi-
áše, ale přesto 
jiného člověka než krále se 
zdrcující silou a mocí, ale po-
korného a poníženého Božího 
Služebníka, který jde svým utr-
pením a smrtí zachránit svět. 
Zelený čtvrtek - V posledních 
chvílích svého života nám Ježíš 
dává to nejcennější: Dar eucha-
ristie a kněžství, příklad sloužící 
lásky a svou závěť „Aby všichni 
jedno byli“. 
Velký pátek - s dojemným uctí-
váním svatého kříže, kterému 
se všichni přicházíme poklonit, 
protože si uvědomujeme, že se 
to stalo pro nás, tedy i pro mne. 

Bílá sobota - s krásnou symbo-
lickou liturgií světla a chvalozpě-
vem „Exultet“ s odvážným kon-
statováním „Šťastná Adamova 
vina, pro kterou přišel Kristus“. 
(Na bohoslužbu slova se sedmi 
SZ čteními doporučuji obléci 
svetr a teplé ponožky navíc.) 

Znovuzrozením z vody a 
z Ducha Svatého letoš-

ních katechu-
menů a obno-

vou křtu nás, dříve 
pokřtěných, vrcholí vigi-

lie Slavnosti Zmrtvých-
vstání Páně. Pak už ná-

sleduje eucha-
ristická hosti-
na, na kterou 
nás zve sám 
Zmrtvýchvstalý 
Kristus a dává 
se nám pod 
tajemnými způ-
sobami chleba 

a vína. On, kte-
rý se zjevil Marii 
Magdaléně, apoš-

tolům a na cestě 
Emauzským učed-

níkům, jde také s námi na 
našich životních cestách a my si 
uvědomujeme, že jeho vítězství 
nad smrtí a zlem je nezvratné a 
tuto jistotu potřebujeme pro 
všechny naše životní osobní pe-
ripetie. 
Milostiplné a požehnané svátky 
velikonoční vám všem přejí a 
vyprošují 

+ Josef  
a ostatní duchovní  
z pardubické fary 

www.farnost-pardubice.cz 

J 
ZVEME VÁS K PROŽÍVÁNÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ 
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Pastorační rada (dále jen PR), která vzešla z voleb 
v prosinci loňského roku, se sešla na své v pořadí 
2. setkání ve ČT 11. 3. v 19 hodin ve farním sále. 
 
Setkání uvedl modlitbou a moderoval P. Antonín 
Forbelský. Duchovní slovo (ukázku z přednášky 
Řeč ikon) pronesl P. Radek Martinek. 
 
Historie 
� P. Forbelský stručně shrnul akce, které se udály 

v minulosti. 
� Ples byl pozitivně hodnocen a hojně navštíven 

farníky. 
 
Budoucnost 
� 5. dubna bude mít biskup Dominik poslední ofi-

ciální „rozlučkovou“ mši v nově obnoveném 
chrámu v Kutné Hoře-Sedlci. 

� 13. dubna se otec arcibiskup Karel dožívá 90 
let. V rámci oslav tohoto významného jubilea je 
na sobotu 1. května naplánováno díkůvzdání za 
život této osobnosti naší církve. 

� Kostel sv. Jana si letos připomene 500. výročí o 
první zmínce. Řeší se otázka, jak tuto událost 
připomenout: jako nejlepší se jeví varianta 
v rámci Dne evropského kulturního dědictví 
(koncert, přednáška doc. Hrubého). 

  
Práce ve skupinách 
CHARITA – SENIOŘI (P. Forbelský) 
� Problémy s bezdomovci a paní Krinkovou. Byla 

snaha jí pomoct i ve spolupráci se Střediskem 
křesťanské pomoci (SKP) a Oblastní charitou, 
ale paní Krinková nepřijala podmínky, které jí 
byly nabídnuty v její situaci. Opět bylo zdůraz-
něno, že darování peněz situaci nevyřeší. 

� Petice (proti adopci dětí v registrovaných svaz-
cích): k dispozici v kostelích, nutno odevzdat 
do 31. března. 

 
RODINY – MLÁDEŽ (P. Brhel) 
� Organizace Dne rodin a dětí: propagace (osobní 

přizvání), oživit odpolední program (turnaj 
v pétanque?). 

� Nedělní odpoledne u Salesiánů – výhled do bu-
doucna, možnost setkání rodin (spolupráce 
se salesiány). 

� 11. duben (16-18): předběžný termín farního 
bruslení (100% jistota až týden předtím). 

LITURGIE – HUDBA 
� Cyklus přednášek v rámci Středečních večerů: 

Jan Franc se zaměří na převyprávění 
5 biblických podobenství A. Schillinga (středa 
od 7. dubna do 5. května). 

� M. Beran navrhl otázku do diskuze o finančním 
ohodnocení varhanické služby. 

 
SPOLEČNÉ DISKUZNÍ OKRUHY 
� 12 apoštolů: členové PR i farníci by mohli navr-

hovat jména na role apoštolů při bohoslužbě 
Zeleného čtvrtku. 

� Noc kostelů: V pátek 28. května plánuje pražská 
arcidiecéze akci „Noc kostelů“, která do Čech 
přišla z Rakouska. Záleží na aktivitách našich 
farníků, zdali by se podobná akce mohla usku-
tečnit i v naší farnosti (jednalo by se o zpřístup-
nění kostela sv. Bartoloměje). V pravidelných 
hodinových intervalech by zde mohlo zaznít 
krátké duchovní slovo a minikoncert. 

� Doprovázení novokřtěnců: P. Trochta seznámil 
PR s programem pro lidi nově pokřtěné, který 
probíhá u Salesiánů. P. Martinek seznámil PR s 
aktivitou v Hradci Králové. Ta byla určena pro 
dospělé, kteří se snažili začlenit do církve a po-
třebovali konkrétní vedení. Byla zdůrazněna po-
třeba podobné aktivity také v Pardubicích. 

� Májové pobožnosti: P. Martinek přišel s ná-
vrhem konat májové pobožnosti navíc i po po-
lední mši svaté v kostele sv. Jana Křtitele 
(vzhledem k hojné účasti věřících). 

� Vzešel návrh, aby májové po polední mši svaté 
probíhaly každý den, kdežto májové po večerní 
jen v pevně stanovených dnech (PÁ, NE?). 

� Farní knihovna: P. Forbelský dal podnět 
k zamyšlení členům PR nad ochotou farníků 
vzdělávat se a eventuelně organizačně zaštítit 
provoz farní knihovny. 

� Kostel sv. Jiljí: Na základě určitých hlasů se na-
stínila otázka, jak řešit zajištění bohoslužeb v 
kostele sv. Jiljí (zima, poměrně malá účast farní-
ků, absence varhaníka) a jaký je obecně vztah 
farního společenství k tomuto kostelu. 

 
Příští setkání PR je naplánováno na ČT 13. května 
v 19 h ve farním sále. 
 

zapsal -mb- 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 11. 3. 2010 

Děkuji všem, kteří se zapojili do akce 
„Misijní koláč“ v klášterním kostele. Vy-
bralo se 1974 Kč. Tyto peníze pomohou 
projektům pro chudé děti na celém svě-
tě. 

Zuzana Petrášová 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V sobotu 20. března 2010 se pod vedením P. Jiří-
ho Heblta z nedaleké Chrudimi uskutečnilo 
v Salesiánském středisku mládeže již 2. „Setkání 
pro chlapy“. Tentokrát bylo tématem Adamovo ml-
čení. Přednášky byly zajímavé a podnětné se za-
měřením zejména na Adama v ráji a na nového 
Adama – Krista, v návaznosti na náš praktický ži-
vot. Po nich následovala diskuse a sdělení vlast-
ních zkušeností a pohledů na toto téma. Duchovní 
část byla zakončena mší svatou. 

Po výborném obědě (byl bramborový salát a řízek) 
byl prostor pro rozhovor, svátost smíření i sport – 
hráli jsme florbal v tělocvičně za aktivní účasti asi 
poloviny přítomných. Akce se zúčastnilo cca 20 
chlapů různého věku i bydliště – většina byla 
z Pardubic. Bylo to příjemné a podnětné setkání. 
Děkuji pořadatelům za tuto možnost a těm kdo ne-
přišli, doporučuji aby si toto setkání příště nene-
chali ujít. 

Spokojený účastník Bohuslav Šlégr. 

SETKÁNÍ PRO CHLAPY 20. BŘEZNA 2010 

Jako každoročně proběhla 
v naší farnosti v době postní 
duchovní obnova. Opět jsme 
se sešli v sobotní odpoledne 
na naší faře, oproti loňsku 
však v mnohem hojnějším 
počtu, takže muselo být při-
dáno mnoho židlí z okolních 
místností. 
Otec Karel Moravec rozdělil 
své povídání do tří částí, 

které vždy zahájil citátem z bible, popsal konkrétně 
v lidském životě i s příklady. V přestávkách jsme 
pak mohli adorovat v kostele, rozjímat v parku či 
přijmout svátost smíření. V klášterním kostele se 
v podvečer konala adorace a mše svatá. 
Odcházeli jsme s velmi pěkným pocitem, že jsme 
si mohli uvědomit své chyby a hříchy, odevzdat je 
do rukou Božích a pokračovat na naší cestě, kdy 
se chceme líbit Bohu, ptát se ho jak žít a obnovit 
vztah s ním i s ostatními lidmi, jak jsme slyšeli od 
otce Karla. 

Iva Burešová 

DUCHOVNÍ OBNOVA 2010 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V pátek 12. února se v společenském sále re-
staurace U Kosteleckých v Černé za Bory uskuteč-
nil již 6. Piksla ples. 

Nápad uspořádat tuto akci vznikl při vánočním 
posezení kruhu přátel, ale původní představa o 
malé akci pro uzavřenou společnost se hlavně díky 
aktivitě hlavního tahouna Luboše Sedláka přerodi-
la v uspořádání plnohodnotného plesu se vším, co 
k němu patří. A nebylo to jednoduché, protože 
předchozích pět plesů se uskutečnilo již před ne-
málo lety a za podstatně improvizovanějších pod-
mínek, které ladily s tehdejším mládím pořadatelů 
a zároveň účastníků. 

Letošní ples proběhl pod záštitou pardubické 
farnosti a Salesiánského hnutí mládeže. Bezespo-
ru i díky tomu se podařilo rozšířit povědomí o plese 
mezi širší okruh lidí, což přispělo k hojné účasti a 
úspěchu akce.  

Samotný ples proběhl tak, jak má – hudba pěk-
ně (ne však příliš hlasitě) hrála, tombola byla boha-
tá (dík patří všem sponzorům) a především účast-
níci pilně tančili a bavili se. Možnost setkat se se 
známými tvářemi zase „na jiný způsob“ byla mno-
hými velmi oceňována. Kdo chtěl a našel čas, 
mohl se v neformálním rozhovoru pozdravit i se 
zástupci farnosti a salesiánů, a dámy měly dokon-
ce příležitost obkroužit s nimi taneční sál. Zábava, 
tanec a zpěv se protáhly až přes druhou hodinu 
ranní a účastníci plesu se rozcházeli domů (snad) 
v naprosté spokojenosti. 

Za pomoc s organizací plesu je třeba poděkovat 
i dalším nejmenovaným dámám, slečnám, pánům 
a mládencům, bez jejichž pomoci by se ples ne-
mohl konat. Snad najdou motivaci i sílu - vždyť or-
ganizace plesu přináší nejen práci, ale někdy i zá-
bavu a potěšení - i napřesrok, aby obnovená tradi-
ce měla své pokračování.   P.T. 

6. PIKSLA PLES 

M I N IS T R A NT I  

Tradiční diecézní setkání ministrantů se tentokrát 
uskuteční v sobotu 17. dubna ve Vysokém Mýtě. 
Z Pardubic vyrazíme společně vlakem v 8:01, 
sraz je v 7:45 hod. na hlavním nádraží, návrat 
mezi 18 - 19 hod. večer. S sebou: ministrantské 
oblečení, jídlo na celý den a 20 Kč jako „mýtné“. 
Pití bude zajištěno. Je potřeba se nahlásit do 
4. dubna P. Mílovi Brhelovi. 
Budu se těšit.    P. Míla Brhel 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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TEENAGERS   12. - 14. 3. 2010 

Dneska ráno po snídani,  
teeniáda začala,  
všichni natěšeni na ni,  
dali jsme se do gala. 
Počasí nám nepřeje,  
není vidět na krok,  
všude kolem závěje,  
stojím tu jak otrok. 
Já však nadšená jsem zcela,  
chci získat nepomíjivý věnec,  
zato já mrznu celá,  
a na hlavu bych si nejraději dala 
hrnec. 
K prvnímu úkolu už se ženu,  
do ruky si šipku vemu…  
(vedle jak ta jedle)  
kam to házíš,  
pusť mě na to,  
vždyť čas maříš,  
já nám vybojuji zlato. 
Viktorovy indiánské geny,  
byly rázem probuzeny,  
zajistil nám první ceny,  
oslnil tím krásné ženy. 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
Míček na lžičku beru,  
vnitru se s tím však peru,  
běžet a nebo jít,  
noční můry budu mít. 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
Vojta silně nakop míč,  
kutálí se rázem pryč,  
Lucka za ním běží,  
a cítí se svěží,  
míč je někde v lese,  
těžko se to nese… 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
Teď však jsou tu horší doby,  
musíme jít mezi hroby,  
vůdci svému věřit,  
čas si nechat změřit. 
Kam nás táhneš?  
au, je tu kámen.  

ták a teď zahneš,  
jinak je s tebou ámen. 
Teď jsme stromy trefili,  
kde jsme ještě nebyli? 
Rohlík vidím,  
to si dáme!  
Moc si na něm pochutnáme!  
je to snadné-kousni si,  
však dodržuj předpisy.  
Adam s tím dost zápasí,  
kouše Verču za vlasy.  
Zjistili jsme nakonec,  
že Adam není pitomec,  
rohlík snědl – zvlád to.  
Možná máme zlato. 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
Teď je konec svobody.  
Ty nám nohy svážeš?  
Jde vám přece o body?!  
Už nám zase kážeš?!  
Pravá levá pojďte na to,  
vždyť to přece stojí za to. 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
A teď hurá na sáně.  

Vidíte ty velké pláně? 
Panečku,to je jízda.  
až mi z toho v uších hvízdá. 
Co bych tu víc stál,  
pojďte, jdeme dál. 
A teď Vojta z luku střílí,  
fanynky hned všechny šílí.  
Zasáhnu terč- nebo ne?  
Když ne – nic se nestane. 
Už jen poslední disciplína.  
To bude taky pěkná hlína.  
Nabiju si vzduchovku,  
sestřelím s ní plechovku. 
Venku už to všechno je,  
Vesmír nás teď zahřeje.  
dostali jsme ještě slova,  
z kterých má být báseň nová.  
Skládání bude hrou,  
tato slova tedy jsou:  
mladý-Ježíš-půst-církev-vesmír.  
Tím jsou slova užita.  
neházejme flintu do žita,  
básničku jsme složili,  
úkol jsme tím splnili.  
-a scénka je u konce,  
je nám z toho do tance. 

V pátek 12. 3. jsme v rámci pardubického spolča odjeli na Vesmír, kde jsme se s dalšími mladými lidmi z 
ostatních vikariátů účastnili teeniády-olympiády, která probíhala po celou dobu konání Teenagers. 
V sobotu jsme si mohli vyzkoušet týmovou spolupráci při dopoledních soutěžích. Odpoledne jsme vy-
mýšleli scénku nebo básničku, ve které jsme měli použít zadaná slova. Probudili jsme v sobě tedy umě-
leckého ducha a vznikla z toho divadelní hra, která popisovala veškeré dění teeniády. 

Sobotním večerem tedy teeniáda skončila vítězstvím SpoMPa (společenství mládeže Pardubice). 
V neděli jsme mohli poděkovat za společně strávené dny na Vesmíru při závěrečné mši. Celý víkend 
jsme si moc užili a načerpali z něj odhodlání do dalších akcí. 

Verča 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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� Jak bys charakte-
rizoval sám sebe?  
Jsem takový od vše-
ho trochu, ale sna-
žím se být vnímavý 
vůči okolí a snažím 
se hodně naslouchat. 
 
� Kdy jsi byl pokřtě-
ný?  
Byl jsem pokřtěný 
jako miminko – (to si 

nepamatuju), protože jsem byl nemocný, tak mne 
babička narychlo pokřtila a pak jsem konvertoval 
ve čtrnácti letech a přijal jsem jméno "Jan Křtitel." 
 
� V jaké rodině jsi trávil dětství?  
Mám oba rodiče a staršího bratra Petra. Tatínek 
byl 35 let v činné vojenské službě. Co si pamatuji: 
Vojenské učiliště Košice, pak nynější letecká zá-
kladna NATO v Čáslavi (cca 15 let) a pak až do 
důchodu jako řídící letového provozu na letišti v 
Pardubicích. Maminka pracovala nejprve v Rybitví 
jako laborantka a pak v laboratoři na mechaniku 
zemin v Pardubicích, kde pracuje dodnes. 
 
� Jak jsi se obrátil?  
Jak jsem řekl, k mému obrácení došlo ve čtrnácti 
letech a bylo to náročné, ale zároveň i krásné, pro-
tože jsem byl pokřtěn v porevolučním roce´89, a v 
té době jsem zakoušel sílu a význam společenství, 
které sehrálo nezastupitelnou roli v mém pozděj-
ším životě, z čehož čerpám dodnes. 
 
� Kolik máš sourozenců?  
Jak jsem již zmínil: mám jednoho bratra staršího o 
tři roky. 
 
� Jaká je tvá současná rodina?  
Mamka, taťka a bratr. Ale jak už kdosi přede mnou 
řekl, má současná rodina čítá mnoho bratří a 
sester a za to jsem moc vděčný. 
 
� Jaké je Tvé povolání a jaké zaměstnání?  
V současné době nepracuji, jsem v invalidním dů-
chodu. Před tím hned po škole jsem učil zpěv na 
ZUŠ a před nějakým časem jsem pracoval jako 
balič-skladník na skladu ochranných pomůcek v 
Řempu Holoubek- Partner s.r.o., Pardubice. 
 
� Máš nějaký životní sen, pokud ano, tak jaký?  
Těch životních snů je mnoho. Ale myslím a už 
dlouho se tím zabývám a zároveň jsem to přijal 
jako úkol od Boha, totiž: hledat a plnit Boží vůli. 

 
� Co se ti na sobě nelíbí?  
Občasná sebelítost a sveřepost. Dokážu si jít tvrdě 
za svým, a to mi na sobě vadí, protože občas ne-
vnímám hlasy v okolí. 
 
� Co se ti podle tebe v životě opravdu povedlo?  
Spousta věcí: přesvědčit lékaře o tom, že chci jít 
na Konzervatoř a pak ji vystudovat, to myslím byla 
ta největší radost a pak: "no přece..." že jsem se 
stal dominikánem a to není málo, myslím :-). 
 
� Co tě přivedlo k dominikánskému řádu?  
Není otázka co, ale kdo. Takový první impuls mi 
dal P. Pavel Mayer na turistickém přechodu Orlic-
kých hor. Cestou bylo mnoho příležitostí si povídat 
a modlit se a já jsem pochopil, že mne Pán volá do 
olomouckého konventu dominikánů. Díky za to. A 
fyzicky mne přivedl náš bratr Jan Bartoloměj a také 
mi leccos řekl o místním sdružení. 
 
� Proč chceš být dominikánský terciář?  
Láká mne spiritualita sv. Dominika a hlavně, mám 
druhou rodinu – a to říkám bezvýhradně, protože 
cítím, že tu vlastní mít asi nebudu, ale jsem ne-
smírně šťastný, že to tak je. V tom také mimo jiné 
vidím svůj apoštolát v dominikánském řádu. 
 
� Čím Tě oslovuje světec, jehož řádové jméno 

máš?  
Mé řádové jméno je PAVEL, podle sv. apoštola 
Pavla. Oslovuje mne tento světec právě proto, že 
hlásal svou víru a nebál se následků, které v té 
době byly hodně tvrdé. A jak víme, pro hlásání víry 
také hodně trpěl a také pro ni zemřel mučednickou 
smrtí. Myslím, že máme se sv. Pavlem mnoho spo-
lečného a v tom mne také vyučuje sv. Dominik: 
totiž velké lásce ke Kříži života. Není to lehké, ale 
jsem hrdý na to, že právě sv. Pavel i sv. Dominik 
mi ukazují, že kříž není jenom bolest a utrpení, ale 
je to především 
důkaz veliké lásky a důvěry. 
 
� Co ti dává naše místní sdružení? 
Co očekáváš, že ti bude dávat naše místní sdruže-
ní? Co mi dává? Pocit bezpečí, lásku, jistotu, dů-
věru a také hlavně přátelství, a toho si cením nej-
víc. A co očekávám? Na to není snadná ani jedno-
značná odpověď. Ale sv. Jan v evangeliu říká: "Já 
jsem CESTA, PRAVDA A ŽIVOT..."(Jan 14/6). A 
tím myslím, je řečeno vše. Konec konců, je to i mé 
"řeholní motto", s kterým chci v našem sdružení 
působit na život společenství. 

(Pokračování na stránce 7) 

ROZHOVOR S BRATREM JANEM PAVLEM RADOSTOU 
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D U C H OV N Í  H U D BA  

HUDBA V CHRÁMU  
SV. BARTOLOMĚJE V TRIDUU  

A O SLAVNOSTI  
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. 

 
Pro toto období nastudoval Chrámový sbor kůru 

sv. Bartoloměje díla skladatelů od renesance až po 
současnost. Při liturgii Tridua zazní „Pange lingua“ 
G. Tricarica, krásné postní moteto vynikajícího 
českého skladatele J. B. Foerstera, sbory J. Tra-
noscia „Jenž jsi trpěl za nás“, J. A. Komenského 
„Soudce světa všeho, Bože“, Velkopáteční výčitky 
– „Popule meus“ G. P. da Palestriny a pašije podle 

sv. Jana, zpracované současným skladatelem Z. 
Pololáníkem. Na Boží hod velikonoční pak při farní 
mši svaté v 9 hodin zazní Missa in G pro sóla, sbor 
orchestr a varhany a „Ave verum corpus“ W. A. 
Mozarta a velikonoční sbor „Buď tobě sláva“ G. F. 
Händela. Mozartova mše in G vznikla roku 1768, 
když bylo autorovi 12 let a oslovuje výrazovou 
hloubkou a kompoziční vyspělostí hudebního zpra-
cování liturgického textu mešního ordinaria. Na 
mnoha místech této pozoruhodné skladby již za-
znívá Mozartova hudba, tak jak ji známe z jeho 
ostatních vrcholných skladeb. 

J. Kuchválek 
regenschori 

 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 2/2010 

Scholička při klášterním kostele přijme do svých řad nové zpěváčky ve věku 5 - 7 let.  
Bližší informace a přihlášky u Klárky Traxlerové: klarka.tx@seznam.cz; tel.: 777 94 24 12. 

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

� Co bys chtěl změnit v našem místním sdružení?  
V některých okamžicích cítím, že bychom měli být 
více flexibilnější a hbitější: např. účast na voleb-
ních setkáních či exerciciích, ale i na 
tzv."obyčejných setkáních". Těch není zase tolik a 
myslím, že jako rodina bychom o sobě měli více 
vědět. 
 
� V čem vidíš svůj přínos pro dominikánský řád?  
Zase jedna z těch těžších otázek. Ale myslím, že 
Pán si mne používá tak, jak je třeba a posílá mne 
tam, kde je třeba, abych byl DNES, TEĎ. A to je 
právě ono, čemu mě učí stále sv. Dominik, sv. Pa-
vel a v neposlední řadě Panna Maria stále: totiž 
žít, učit se, naslouchat, milovat, ptát se v PŘÍTOM-
NOSTI. 
 
� Jakou knihu čteš nebo jsi naposledy četl?  
Michael Quoist: "Povídej mi o lásce" Jaký druh 
hudby tě nejlépe charakterizuje? Myslím, že pře-
vážně vážná :-) – tedy klasická. Ale mám rád folk i 
pop, zkrátka mám rád muziku, která je posloucha-
telná. 
 
� Jaká je tvá oblíbená modlitba?  
Myslím, že "ZDRÁVAS MARIA", protože právě 
Panna Maria sehrává zejména v nynějším životě 
nezastupitelnou úlohu. Právě Ona je mi rádcem, 
ochráncem i přímluvcem. Mám k Panně Marii velmi 

(Pokračování ze stránky 6) hluboký, až bych řekl intimní vztah. Od začátku 
mého řádového života má v mém srdci hlavní mís-
to a pomáhá mi řešit nelehké životní situace. 
 
� Kde jsi byl naposledy na pouti?  
Naposledy jsem byl na pouti za svatou Zdislavou v 
Jablonném v Podještědí – úžasné :-). 
 
� Co bys na závěr chtěl říct členům našeho míst-

ního sdružení?  
Veliké díky všem za krásnou rodinu a přátelství 
každého z Vás. Moc si toho vážím a nikdy nepře-
stanu děkovat Pánu a sv. Dominiku, že mne přive-
dl právě sem. Ještě bych chtěl poděkovat zvlášť 
dvěma lidem, a to Zdišce Kvapilové za řeholní pat-
ronát a mému zpovědníkovi P. Pavlu Rouskovi – 
ostatně také kvůli němu jsem přijal řeholní jméno 
PAVEL. 

mailto:klarka.tx@seznam.cz
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  K AT E C H UM E NI  

Tomáš (23) 
Víra je pro mě darem, který nám nemůže nikdo 
dát. Přebývá v srdci každého z nás, a Bůh s neko-
nečnou trpělivostí čeká, jestli ji dokážeme najít a 
vydat se tou správnou cestou. Cestou spasení. 
Dnešní svět je semeništěm zla a pokušení, které 
se jako hustá mlha rozprostírají všude kolem nás a 
činí kroky na této cestě nejisté a vratké. Můžeme si 
však opatřit světlo, které každou mlhou prorazí. 
Tím světlem je Ježíš, světlo světa. Tím světlem je 
křest. Rozhodl jsem se vstoupit do katechumenátu, 
abych blíže poznal Boha, který je nyní mou nadějí, 
oporou, přítelem... Všem, kteří mi na mé cestě po-
mohli ze srdce děkuji. 
 
Michaela (37) 
Bůh je můj přítel. Pomáhá mi vstát, když padám 
k zemi. Svítí mi na cestu, když je kolem tma. Pod-
pírá mě, když mi docházejí síly. Řeší moje drobné i 
velké starosti tím nejlepším možným způsobem. 
Odpovídá na mé modlitby a činí zázraky pro mé 
dobro i dobro mých bližních. 
Bůh je můj otec a vychovatel. Zahrnuje mě svou 
nekonečnou milostí a dává šanci začínat znovu a 
napravovat chyby. Tříbí můj charakter a přeměňuje 
k Jeho obrazu, abych i já mohla předávat tyto dary 
dál a být užitečná světu. Stírá mi slzy z očí, když 
cítím bolest. Těší moje srdce a plní ho štěstím a 
radostí. Bůh je láska. Učí mě milovat tak, jak to 
umí jen on. Dává mi poznat skutečnou hodnotu 
pravé lásky. Učí mě soucitu se všemi živými by-
tostmi této planety. 
Bůh je celý můj život. A křtem se moje pouto s Ním 
spojí navěky. 
 
Petra (37) 
Křest cítím jako příleži-
tost k duchovní obnově 
mé osoby.Tato víra je 
pro mne završením do-
savadního tápání a ne-
jistot. Konečně tedy 
můžu nazývat své du-
chovní pocity pravými 
jmény. 
 
Ondřej (16) 
Přijetí svátosti křtu pro 
mne znamená velikou 
Boží milost. Věřím, že 
můj vztah k Pánu získá 
skutečný smysl. Těší 
mne, že i má nevěřící 
rodina si uvědomuje 

význam mého rozhodnutí stvrdit svoji víru. Myslím, 
že ve společnosti mnoha skvělých lidí, jež jsem v 
souvislosti se svým začleňováním do křesťanské-
ho společenství poznal, se má víra bude jistě na-
dále rozvíjet. 
 
Jitka (51) 
Víra mi dává sílu v těžkých chvílích života, klid a 
pokoj v duši, pocit bezpečí, povznáší mne vědomí, 
že Bůh nás všechny miluje. 
 
Klára (24) 
Víra v Boha mi ukazuje tu pravou cestu mého živo-
ta,pomáhá mi řešit životní situace,určuje ten správ-
ný směr i smysl mých rozhodnutí.Díky Boží milosti 
a lidí okolo mě mohu být i pokřtěná.  
Jsem moc ráda že se mi naskytla tato příležitost,že 
teď budu moci žít plnohodnotný křesťanský život 
který budu nadále předávat svým potomkům. 
 
Milan (39) 
Naše příprava na přijetí křtu mi dala spoustu cen-
ných poznatků, z nichž některé mne oslovili tak, že 
se stali každodenní součástí mého života. Příjem-
ná setkání i rozhovory mi dali možnost poznat i 
moc milé lidi. Krom rozšíření vědomostí si ještě 
více cením otvírání mého srdce. Bůh k nám všem 
hovoří řeči lásky. Abychom na svých cestách ne-
bloudili, poslal nám svého syna Ježíše Krista. Jeho 
slova a činy jsou popsány v Bibli. Tato kniha knih, 
v níž je obsažena nepřeberná moudrost je návo-
dem pro každodenní smysluplný lidský život. 

CESTA KATECHUMENŮ KE KŘTU… 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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NAROZENINY: 
13.04. Mons. Karel Otčenášek 
18.04. Mons. Josef Kajnek 
26.04. Mons. Dominik Duka 

 

Vzhledem k tomu, že se někteří farníci ptali na 
smysl tzv. intencí, rozhodli jsme se věnovat tomuto 
tématu pár řádků. 

Slavení eucharistie je nejvznešenějším jedná-
ním křesťanského společenství, vznešenou modlit-
bou, kde církev naplňuje Kristův příkaz „to konejte 
na mou památku“. Z každého slavení mše svaté – 
zpřítomnění Kalvárské oběti - plynou velké du-
chovní užitky všem přítomným a celé církvi (živým i 
zemřelým). Obětními dary nesenými k oltáři nejsou 
pouze chléb a víno, ale vždy i celý člověk, celé 
společenství s jeho chválami, díky a prosbami. Ce-
lebrantem, který v Kristově osobě může slavit svá-
tost eucharistie, je pouze platně vysvěcený kněz, 
který může určit mešní užitky formou prosby ve 
prospěch kohokoliv, živých i zemřelých 
(vzpomeňme na Kristovo zaslíbení „proste a bude 
vám dáno“). Tento konkrétní úmysl je znám pod 
označením intence (z latinského in-tendó, směřuji, 
obracím pozornost) a obvykle je provázeno meš-
ním stipendiem (lat. stips, příspěvek, dar; pendere, 
zaplatit), tj. darem, který věřící dává prostřednic-
tvím kněze církvi za to, aby užitky mše směřovaly 
k dárcově úmyslu (intenci). Mešní stipendium 
v žádném případě nevyjadřuje cenu mše a není 

ani nezbytné je platit, je však chápáno jako forma 
přijetí závazku k odsloužení mše na daný úmysl. 
Kanonické právo stanoví další podmínky nakládání 
s mešními stipendii. Jedno z důležitých ustanovení 
např. je, že každé mešní stipendium si žádá zvlášt-
ní mši svatou. 

Slavení mše svaté patří k nejdůležitějším du-
chovním „zbraním“, které Kristus svěřil své církvi 
k boji se Zlem ve světě a účinky přímluvné modlit-
by konané touto formou dosvědčují také mnozí vel-
cí světci. 

P. Radek Martinek 
 

CO TO ZNAMENÁ „DÁT NA MŠI?“ 

VĚNEC VÍTĚZSTVÍ 
 

V Novém zákoně je boj za 
víru porovnáván se sportov-
ními hrami. „Oni to podstu-
pují pro pomíjitelný věnec, 
my však pro věnec nepomíji-
telný.“ (1 Kor 9,25). Vavříno-
vý věnec jako předzvěst bu-
doucího života s Kristem se 
často objevuje na raně křes-
ťanských sarkofázích zvláště 

ze 4.století. Velmi často je spojen s Kristovým mo-
nogramem (chrismon), který je do něho vepsán. 
Řecká písmena X (chí) a P (ró) znamenají Christos 
(tj. Kristus, Pomazaný). Po povolení křesťanské 
víry (313) se Kristův monogram ve vavřínovém 
věnci objevuje velmi hojně doplněn o další prvky 
symbolického charakteru. Na sarkofázích nahrazu-
je zmrtvýchvstalého Krista. Věncem vrcholí kříž 
obvykle s holubicemi na břevnech – to jsou duše 
křesťanů toužících po věčném životě s Kristem ví-
tězícím nad smrtí. 

P. Radek Martinek 

KŘESŤANSKÁ SYMBOLIKA 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RŮZ N É  
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Často slýcháme o tom, jak jsou dnešní lidé lhos-
tejní. Jak si každý hrabe na vlastním písečku. Jak 
za dveřmi svých domovů mnoho z nás  před obra-
zovkami televizí i počítačů hltá virtuální 
zážitky, zaujatě s prsty na klávesnici 
sleduje pár barevných, plochých, hýba-
jících se bodů, které jsou vytvarovány 
do podoby člověka a umělé dialogy 
vytvářejí iluzi skutečného života. Života 
bez vztahů, bez „člověčiny“. Možná 
právě to vytlačilo z  našich životů zá-
jem jeden o druhého. A pokud ještě 
zůstal nějaký, často se transformoval 
do pouhé zvědavosti. Slovo zvědavost 
vytváří dojem nehybného stavu, ale 
slovo zájem v sobě nese děj, předzvěst 
pokračování. A právě zájem o souseda pomohl 
v uplynulých dnech tomu, kdo se díky nešťastné 
kombinaci nepříznivých okolností ocitl  v i duševní 
nouzi. Pozorná farnice upozornila Občanské sdru-
žení POMOCNÍK v akci na ženu, která nesmírně 
obětavě pomáhá svému sousedovi, který si mo-
mentálně nedokáže pomoct sám. Tuto nesobec-
kou ženu „v letech“, která by v mnoha ohledech 

sama potřebovala podporu druhých, již tato situace 
zmáhala. Ne proto, že by svých dobrých skutků 
litovala, ale proto, že už nevěděla, jak dál.Uvítala, 

když se o svou starost mohla podělit 
s pracovníky POMOCNÍKA. Ti zajistili 
okamžitou odbornou sociální pomoc. Ve 
spolupráci s lékaři a institucemi učinili 
taková opatření, aby se dotyčný člověk 
již dál nepropadal „na dno“, ale naopak, 
aby mu pomohli začít znovu žít 
v důstojných podmínkách.  
Je reálná šance, že se společnými sila-
mi podaří zabránit tomu, aby se 
z tohoto člověka stal bezdomovec. Ne-
bude to snadné a nebude to hned, ale 
postupnými kroky toho lze dosáhnout. 

Tím spíš, že tento člověk spolupracuje a snaží se.  
Pracovníci POMOCNÍKA doufají, že se najde 

víc „nelhostejných“ lidí, kteří je včas upozorní na ty 
v jejich okolí, kdo pomoc potřebují. Že ta pomoc 
přijde včas. A že už nebudou muset slýchávat slo-
va doprovázená slzami v očích: „kdybyste přišli 
dřív, nemusel bych být tam, kde jsem teď.“  

Bc. Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz) 

ABSENCE LHOSTEJNOSTI JAKO PREVENCE BEZDOMOVECTVÍ 

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

V roce 2006 byl Magistrátem v Pardubicích za-
hájen projekt Komunitní plánování sociálních slu-
žeb (dále jen KPSS). Dne 11. března 2008 byl Za-
stupitelstvu města Pardubic předložen Komunitní 
plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb měs-
ta Pardubic pro období let 2008 - 2011. Komunitní 
plán byl schválen a stal se tak součástí strategic-
kého plánu města v oblasti rozvoje sociální oblasti. 
Nyní probíhá jeho aktualizace. 

O co jde? O komunitním plánování by se dalo 
napsat hodně. My chceme jenom informovat o 
skutečnostech, které z této aktivity vyplývají, a o 
možnostech pro občany. Základem KPSS je tzv. 
triáda. Triádou se rozumí to, že do problematiky 
sociálních služeb mají možnost hovořit zástupci 
třech skupin občanů. Jsou to odborníci z různých 
sociálních oblastí, zejména z řad poskytovatelů 
sociálních služeb, zástupci veřejnosti a zástupci 
zadavatelů sociálních služeb, tzn. pracovníci sa-
mospráv, zástupci města, městských obvodů apod. 
Takto vytvořené útvary občanů se scházejí v sedmi 
pracovních skupinách. 
� Osoby s tělesným postižením, osoby se 

smyslovými post ižením a osoby 
s chronickým onemocněním 

� Cizinci, národnostní a etnické menšiny 

� Osoby v obtížné životní situaci a společensky 
nepřizpůsobení 

� Senioři 
� Rodiny s dětmi a mládež 
� Osoby s mentálním a kombinovaným posti-

žením 
� Osoby s duševním onemocněním 
Občanské sdružení POMOCNÍK v akci je za-

stoupené ve čtyřech pracovních skupinách (1, 3, 4, 
6), kde pomáhá, společně s dalšími uvedenými 
subjekty, řešit problémy daných oblastí. Ve skupi-
ně č. 4 – senioři, jsou do práce zapojeni i někteří 
další občané z naší farnosti a v některých skupi-
nách také zástupci pardubické Charity. Účast 
v pracovních skupinách má dva základní významy. 
Prvním je seznámení se se všemi aktivitami, které 
v jednotlivých oblastech sociálních služeb 
v současnosti v našem městě probíhají, navštěvují 
se i jednotlivá zařízení sociálních služeb. Druhým 
je možnost ovlivnění sociální práce v Pardubicích, 
neboť každý člen pracovní skupiny má hlasovací 
právo a může ovlivnit rozhodování celé skupiny.  
Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se občané, 
kteří se cítí být nelhostejnými k pomoci druhým, do 
KPSS přihlásili. Kdo by se chtěl přihlásit a neví, jak 
na to, rádi mu pomůžeme. 

Bc. Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz) 

VŠICHNI MOHOU OVLIVNIT SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  C H A R I TA  

INFORMACE O ZNÁMKÁCH 
 

Poštovní známky se shromažďují a 
zpracovávají na pardubické faře asi od 
r. 2001. Známky odcházejí do Němec-
ka, kde je benediktini v Münstersch-
warzachu (právě v tomto klášteře žije a 

působí známý Anselm Grün) profesionálně připraví 
na filatelistické burzy po světě, neboť české znám-
ky jsou dost ceněné. Peníze z prodeje těchto zná-
mek se pak posílají do misií. 
     Nejsme schopni ovlivnit, které misie jsou bene-
diktinskými mnichy podporovány, ale to nám neva-
dí. Považujeme je skutečně za důvěryhodné pro-
středníky a těší nás, že i s trochou naší práce se 
děje ve světě mnoho dobrých věcí na pomoc nej-
chudším. 
     Poštovní adresa na faru Pardubice: 

Arciděkanství Pardubice 
Kostelní 92 

530 02 Pardubice 
      

Na balík uveďte: "Známky pro misie", popř. "k ru-
kám pí Jiroutové". Telefon na vedoucí týmu zpra-
covatelů známek paní Jiroutovou  je 737 410 688. 
Je také možné se stavit přímo za ní ve středu od 
9:00 do 11:00 hod. na arciděkanství, kde vám bu-
de vysvětlen postup rozdělování a práce se znám-
kami. 

 
V Hradci Králové 16. března 2010 

 
Vážený pane arciděkane, drazí pardubičtí farníci,  
 
nedávno proběhla mimořádná diecézní sbírka na 
pomoc zemětřesení postiženému Haiti a jeho 
obyvatelům, při níž se  vybralo více než 2.8 mil. 
Kč. Všichni diecézani, kteří přispěli, tím prokázali 
velkou obětavost vůči zemi zbědované přírodní 
katastrofou i sociální a politickou bídou. Děkuji 
zvláště Vaší farnosti, která byla mezi nejštědřejší-
mi, za velmi příkladný přístup a zřetelný projev 
křesťanské lásky a solidarity. Pán Bůh zaplať za 
Vaši štědrou ruku a modlitební úmysly! Přeji Vám 
vše dobré, potřebné usebrání do závěru postní 
doby, vyprošuji Boží požehnání a též prosím o 
modlitbu. 
 
V Kristu Váš 

+ Dominik Duka OP 
jmenovaný arcibiskup pražský 

biskup - administrátor královéhradecké diecéze  

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

V sobotu 10. 4. bude v Praze v katedrále sv.Víta, 
Václava a Vojtěcha slavnostní převzetí úřadu již 
36. pražským arcibiskupem Mons. Dominikem Du-
kou OP. Do katedrály bude vstup volný. Z organi-
začních důvodů je doporučeno dostavit se 
v dostatečném předstihu. Pražská katedrála se 
otevře v 8:00 hodin. Veřejnost bude vstupovat 
hlavním vchodem v průčelí mezi útlými věžemi. 
Nebude-li kapacita chrámu dostačovat je připrave-
na velkoplošná obrazovka, která bude dění uvnitř 
přenášet také pro účastníky mše na třetím hradním 
nádvoří před Zlatou branou. Již od 8:45 hodin bu-
de započat duchovní program. Do pražské ka-
tedrály bude nový pražský arcibiskup Dominik Du-
ka vstupovat za zvuku zvonů celé pražské arci-
diecéze v 10:00 hodin. Převzetí diecéze se usku-
teční obřadem při mši svaté i za přítomnosti vzác-
ných hostů. V odpoledních hodinách se pražský 
arcibiskup Dominik Duka vydá v kočáře 
do Břevnovského kláštera. V klášteře, který sv. 
Vojtěch založil roku 993, se Dominik Duka mimo 
jiné setká také s novináři. 

 
Protože jsme byli mnoho let jeho diecézany, 

chceme se k této slavnosti s radostí připojit 
osobní účastí. Nabízíme těm, kteří by chtěli být 
v Praze také „při tom“, možnost společného 
cestování na tuto slavnost. 

Sraz bude na pardubickém nádraží před pa-
nelem s odjezdy vlaků v 5:55 hod., abychom 
stihli zakoupit společnou jízdenku a poté poje-
deme vlakem v 6:15 hod. 

P. a V. Pecnovi 

Informace o odjezdech vlaků pro ty, kteří chtějí jet 
sami : 

EX 576 Brněnský drak – odjezd z Pardubic 
v 6:15 – příjezd do Prahy hl.n. 7:21hod 

IC 544 Ostravan – odjezd z Pardubic v 6:37 – 
příjezd do Prahy hl.n. 7:51hod 

R 442 Šírava – odjezd z Pardubic v 6:58 – pří-
jezd do Prahy hl.n. 8:15 hod 

 
V Praze z hlavního nádraží metrem na stanici Ma-
lostranskou a odtud tramvají č. 22 (je hned při vý-
chodu z metra) do stanice Pražský Hrad 
 
Zpáteční odjezdy :  

IC 543 Leoš Janáček – odjezd z Prahy hl.n. 
v 14:11 – příjezd do Pardubic 15:19hod 

EC 79 Gustav Klimt – odjezd z Prahy hl.n. 
v 14:39 – příjezd do Pardubic 15:39hod 

EC 129 Hradčany – odjezd z Prahy hl.n.  
v 15:11 – příjezd do Pardubic 16:19hod 

EC 175 Jan Jesenius – odjezd z Prahy hl.n. 
v 15:39 – příjezd do Pardubic 16:39hod 

------------------------------------------- 
Biskupství královéhradecké vypravuje na tuto slav-
nost autobus. Odjezd 6:45 hod z terminálu F3 
z autobus.nádraží v HK. Předpokládaný odjezd 
zpět v 15 hod. Cena: 250 Kč 
Informace, přihlášky a platby: tel.495 063 661 mo-
bil: 737 215 328  e-mail:dcs@diecezehk.cz 
Uzávěrka přihlášek a plateb je 31.3. 

V E L I KO N O CE  2 01 0  

SVÁTOST SMÍŘENÍ - SVATÝ TÝDEN 

PONDĚLÍ 29. března  

08:00 - 10:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín SOKOL 

10:00 - 12:00 kostel sv. Bartoloměje P. Oldřich ŠMERAL 

12:00 - 14:00 kostel sv. Bartoloměje Mons. Antonín DUDA 

14:00 - 16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Jaromír BARTOŠ 

16:00 - 17:00 kostel sv. Bartoloměje Mons. Josef KAJNEK 

17:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín FORBELSKÝ 

STŘEDA 31. března 16:00 - 18:00  kostel sv. Bartoloměje P. Vladimír SLÁMEČKA 

PÁTEK 2. dubna od 14:00 kostel sv. Václava P. Josef TROCHTA SDB 

(ZMĚNA ZPOVĚDNÍKA VYHRAZENA) 

SLAVNOSTNÍ PŘEVZETÍ ÚŘADU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA 
MONS. DOMINIKEM DUKOU OP 

mailto:e-mail:dcs@diecezehk.cz
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Kostel  
sv. Bartoloměje 

Kostel  
sv. Jana Křtitele 

Kostel sv. Václava 
(salesiánské  

středisko) 

Kostel Zvěstování 
Panny Marie 

Kostelíček (řeckokatolické  
bohoslužby) 

Kostel sv. Václava  
(Rosice n. L.) 

Kostel sv. Jiljí 
(Pardubičky) 

Kaple Narození 
P. Marie (Svítkov) 

Kostel sv. Václava 
(Mikulovice) 

Kostel Povýšení  
sv. Kříže  

(Třebosice) 
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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 28.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

Obřady SVATÉHO TÝDNE DLE ROZPISU  
Po 29.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 18:00 
Út 30.03. Loučení kněží s biskupem Dominikem Hradec Králové - katedrála 9:30 hod. 
St 31.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
  Předáním Modlitby Páně katechumen. kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Pá 02.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 
  Výročí úmrtí papeže Jana Pavla II.   

  Zpovědní den - Salesiáni kostel sv. Václava 14:00 hod. 
So 03.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:30 hod. 

  Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00 - 18:00 
  Vigilie - křest kostel sv. Bartoloměje 19:00 hod. 
  Vigilie kostel sv. Jana 22:00 hod. 

Ne 04.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
Pá 09.04. Večer mladých Sezemice 17:00 hod. 
So 10.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Převzetí úřadu - arcibiskup D. Duka Praha - katedrála 10:00 hod. 
St 14.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 15.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 16.04. Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00 hod. 
So 17.04. Diecézní setkání ministrantů Vysoké Mýto 9:15 hod. 
Po 19.04. Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.  (2005)   
Pá 23.04. Skautská mše svatá kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 24.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchu  Libice  
Ne 25.04. Sbírka na bohoslovce   
Čt 29.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 30.04. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 01.05. Mše svatá kostel sv. Jana  06:30 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Den díkůvzdání arcib. Karla Otčenáška Hradec Králové - katedrála  
  1. májová pobožnost kostel sv. Jana 17:30 

  Mše svatá kostel sv. Jana 18:00 
St 05.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 06.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 07.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Ne 09.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Svátek matek   


