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a pár dní začne čtyřiceti-
denní příprava na velikono-
ce, které tolik znamenají 

pro naši budoucnost. K tomu mj. 
patří odříkání, půst, sebezapření 
apod.. Pro někoho slova nepříjem-
ná, neradostná. A přitom patřící ke 
křesťanství. Ježíš říká: “.. a když se 
postíte, netvařte se utrá-
peně...“ Naopak ten, 
kdo se postí, ten 
se má radovat, 
že ho uzdravuje 
Bůh. Bohužel ta 
radost na nás 
moc vidět není. 
Proč? 

Jsme si vě-
domi vlastních 
hříchů a z toho 
radost nemá-
me. Stydíme 
se, a proto nám 
připadá tvářit 
se radostně v 
tomto stavu ne-
přiměřené. Jistě 
s tím souvisí i 
stud a obava jít 
ke svátosti smíření, 
který u některých lidí trvá delší do-
bu a rok od roku se prodlužuje. 
Obava z toho, že nás někdo uvidí a 
poukáže na to, že jsme už dlouho 
nebyli? Proč se ohlížet na lidi, co 
nám řeknou? Oni snad nás mají 
právo soudit? A copak se nám Bůh 
za naše nedostatky mstí nebo nás 
deptá a ničí?  S jakými představa-
mi přistupujeme ke zpovědi? Co 
očekáváme? Jsme schopni vyznat 
se tak upřímně, že pocítíme po lí-
tosti a rozhřešení naprostou úlevu?       

Uvědomujeme si, že máme od 
Boha úžasný dar - svobodu?  A že 
záleží jen na tom jak se rozhodne-

me?  Bůh nám tu svobodu nebere. 
Naopak, respektuje ji. A proto, 
když se rozhodneme pro hřích ne-
bo pro to neprojevit lítost nad svý-
mi hříchy,  On nám nemůže odpus-
tit. Je to paradox.  Ne že by ne-
chtěl, ale On  nemůže jít proti naší 
svobodné volbě, když nám tu svo-

bodu dal. Ve své všemohouc-
nosti by mohl udělat cokoli. 

Ale tím, že nám dal svo-
bodu, chce abychom 
si také uvědomili dů-

sledek, dopad  a od-
povědnost za své roz-

hodnutí.  
Jsme tedy svobodní. A 
je na nás, zda chce-
me následující dobu 
prožít s vědomím a 
touhou se vnitřně  
proměnit. Obrátit 
svou mysl k oprav-
du hodnotným sku-
tečnostem. Snažit 
se o to dobrými 
skutky, odříkáním 

všeho nadbytečného a nepodstat-
ného nebo projevem solidarity s 
trpícími a potřebnými. Odedávna je 
postní doba charakterizována praxí 
postu. A ten je zbožným cvičením 
dobrovolného osvobozování se od 
potřeb pozemského života  a za-
měřováním a znovu objevováním 
života přicházejícího shůry.  

Ježíš se na své poslání, ale i na 
nejtěžší zkoušku svého života při-
pravoval. Například 40 dní postem  
na poušti nebo modlitbou v Get-
semanské zahradě atd. My se má-
me také připravovat, protože pří-
prava na něco velkého je vždy dů-
ležitá. Ale máme svobodu a za nás 
nikdo nic v tomto smyslu nerozhod-
ne.    KK  

www.farnost-pardubice.cz 

Z 
POSTNÍ DOBA 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Na prvním letošním setkání se Pastorační rada 
(PR) sešla ve farním sále ve čtvrtek 10. února 
2011 v 19 hodin. 
 
Architekt Lukáš Pavlík představil PR prezentaci se 
zamýšleným návrhem nové zpovědnice pro kláš-
terní kostel. PR se vyjádřila pro předkládaný návrh. 
 
PRÁCE VE SKUPINKÁCH 
1 – Charita, senioři 
Postní almužna: viz samostatný článek. 
 
2 – Mládež, děti, rodiny, sport 
PIKSLA ples  
4 pozitivně hodnocený, zazněly 

různé podněty na příště, které 
předáme organizátorům 

Den rodin  
4 sejde se organizační skupinka, 

k te rá  vyhodnot í podně ty 
z loňska a naplánuje letošní ak-
ci. 

„EXIT TOUR“  
4 P. Brhel informoval o této evangelizační aktivi-

tě, která proběhne na začátku května na par-
dubických středních školách, více informací 
bude v dalším čísle Farního Zpravodaje 

Lektoři na přípravu snoubenců  
4 bylo by dobré ve farnosti vybrat vhodné man-

želské páry, které by pomáhaly duchovním při 
přípravě snoubenců na přijetí svátosti manžel-
ství. 

Zahradní slavnost 
4 uskuteční se 19. června na farní zahradě. 
 
3 – Hudba, liturgie 
Kající bohoslužba  
4 během doby postní se plánují dvě: 11. dubna u 

sv. Jana (povede P. Filip Janák), 20. dubna u 

sv. Bartoloměje místo „druhé“ večerní mše 
(výstav Nejsvětější svátosti oltářní, možnost 
sv. zpovědi). 

4 další aktivity postní doby: křížové cesty (podle 
běžného programu) 

Pondělní večery: 
4 21. února – Aleš Roleček: Spiritualita ve výtvar-

ném umění (přednáška s prohlídkou projektu) 
4 28. března – P. Miloš Szabó: téma neurčeno 
4 20. června – P. Vladimír Slámečka: téma neur-

čeno 
Noc kostelů: 

4 P. Martinek navrhl možnost 
„ošahat“ si kostel zevnitř (nejen pro-
hlídka kůru, ale i zpovědnice, sakris-
tie apod.). Částečně se projednávala 
možnost zpřístupnění klášterního 
kostela, event. opraveného Kostelíč-
ka.  
4 sejde se organizační skupinka 
pro tuto akci 
Kandidáti jáhenství  
4 otec biskup Josef vyzval duchov-

ní, aby nezapomínali vychovávat své nástupce 
a s potenciálními uchazeči o studium kněžství 
tuto možnost prodiskutovávali; dále by byla 
vhodná větší informovanost o službě trvalého 
jáhna v církvi a s vhodnými kandidáty nad touto 
možností uvažovat.  

TV NOE  
4 3. dubna je naplánována „pouť“ do ostravského 

kostela sv. Václava poblíž studia TV NOE. 
S regenschorim prof. Kuchválkem se bude řešit 
hudební doprovod, dále se diskutovalo nad 
možností dopravy do Ostravy. 

 
Další setkání PR se uskuteční 7. dubna v 19 hodin 
ve farním sále.  

Zapsal Martin Beran 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 

BLAHOPŘEJEME 
Narozeniny   

13.3. P. Antonín Forbelský 
12.4. Mons. Karel Otčenášek 
17.4. Mons. Josef Kajnek 

Jmeniny:  
19.3. Mons. Josef Kajnek 

 P. Josef Trochta SDB 
20.3. P. Radek Martinek 

SBÍRKY 2011 
Svatopetrský haléř 27. února 
Plošné pojištění (1) 17. dubna 
Kněžský seminář 15. května 
Potřeby diecéze 12. června 
Církevní školství 18. září 
Misie 23. října 
Plošné pojištění (2) 13. listopadu 
Diecézní Charita 4. prosince 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Již třetí rok se uskutečnilo duchovní setkání pro 
ženy a dívky v Saleziánském středisku 
v Pardubicích dne 22. 1. 2011, tentokrát na téma 
Mariina pomoc v životě ženy. V přednášce 
sestřičky z komunity Blahoslavenství jsme slyšely 
o tom jak přijala Marie zvěstování, Boží pomoc, 
Ducha svatého, jak se netrápila, protože věřila a 
jak stála u kříže, který viděla ne jako konec, ale 
jako naději. Konkrétní příklady ze života mnohá 
z nás nejen slyšela, ale i viděla před sebou apliko-
vané na vlastní běžný život. 
V modlitbě růžence jsme se naučily modlit se 
s gesty a mimikou, která pomáhá více přilnout a 

přemýšlet a  tím být v modlitbě celou duší. Po obě-
dě jsme zažily sdílení ve skupinkách, kdy jsme pře-
mýšlely nad slovy evangelia každá dle vlastních 
zkušeností a oslovení těmito slovy. Biblické tance 
nás již tradičně přivedly k radosti z pohybu při myš-
lenkách na Boha, víru i modlitbu.  
Slavnostní zakončení akce bylo mší svatou, kterou 
sloužil náš otec Antonín. Díky všem, kdo se za-
sloužili o krásnou sobotu i všem komu bylo umož-
něno se zúčastnit. Věříme, že se za rok sejdeme 
ve zdraví znovu. K tomu prosíme pannu Marii o 
pomoc, kterou ctíme v jejím vlastním příkladu. 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ŽENY A DÍVKY 2011  

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU 
S BIBLICKÝMI CITÁTY NA KAŽDÝ DEN 

 
Pomůcka ve tvaru malého deníčku (formát A6) je určena všem, kdo 

touží denně alespoň po malém duchovním impulzu, jenž jim po-
slouží k zamyšlení a modlitbě.  

Na každý všední den je vybrán jeden biblický citát z liturgických tex-
tů příslušného dne.  

Ke každé neděli je kromě biblického citátu (podle liturgického cyklu 
A) nabídnuto krátké zamyšlení, které je tentokrát vybráno z po-
selství  Benedikta XVI. k postní době 2011, nebo z jeho homilií.  

Myšlenky z papežova poselství k postní době jsou i obsahem úvod-
níku brožurky.  

1 brožurka stojí 5 Kč.  
Pomůcka je k dostání na Diecézním katechetickém centru v Brně a 

lze ji tam zakoupit (Brno, Petrov 5) nebo objednat lzena adrese: 
kc.brno@biskupstvi.cz (minimální počet výtisků k zaslání poštou 
je 20 kusů).  

mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
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V neděli 3. dubna (4. postní neděle – radostná) 
se vydáme AUTOBUSEM do Ostravy. Po zvážení 
společně vidíme, že oproti vlaku 
bude autobus příhodnější. 

 
Odjíždět z Pardubic budeme 

předběžně v 05:00 hod., abychom 
přijeli do Ostravy v 09:30 hod. V 
10:30 hod. budeme slavit mši sva-
tou v kostele sv. Václava v těsné 
blízkosti Ostravsko-opavského bis-
kupství na Kostelním náměstí. Ná-
sledně si prohlédneme studio TV 
NOE. Předběžný návrat je v 18:00 hod. Cena zá-
jezdu je 450 Kč. 

 

Prosím zájemce, aby se závazně přihlásili 
v kostele v zákristii nebo na faře nejpozději do 

13. března 2011 (neděle). 
V případě, že nebude autobus do-
statečně zaplněn, bude nabídnuta 
tato možnost do okolních farností.  
 
Prosím ty, kteří pojedou svým autem 
nebo vlakem, aby se napsali do se-
znamu též s poznámkou, abychom 
byli schopni informovat studio TV 
NOE o celkovém počtu návštěvníků. 
 

Těším se na společné putování. 
P. Antonín  

MŠE SVATÁ V OSTRAVĚ A NÁVŠTĚVA STUDIA TV NOE 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Oba hokejové celky během základní části sou-
těže nepoznaly hořkou příchuť prohry. Před 
prvním utkáním play-off tedy nikdo nemohl říci, 
který tým je v této sérii hrané na tři utkání favo-
ritem. Ani bookmakeři sázkových kanceláří 
v tomto neměli jasno.  
 
Polička, 12. 2. 2011 
Křesťanský hokejový celek z Pardubic se vydal na 
cestu do Poličky v poněkud nekřesťanskou dobu 
(již po šesté hodině ranní!) v sobotu 12. 2. 2011. 
Mnozí pardubičtí borci se probrali až v útrobách 
zimního stadionu – to když nasáli mrazivou atmo-
sféru a zjistili, že tady půjde do tuhého! Hostující 
celek si pro úvodní utkání vybral bílé slavnostní 
dresy s pardubickým městským znakem na prsou, 
domácí nastoupili v modrém. Úvodní vhazování 
zápasu vykonal starosta Poličky pan Jaroslav Mar-
tinů. Od prvních vteřin utkání se hrálo ve vysokém 
tempu, fanoušci a zvláště fanynky šíleli při každém 
závaru před brankou. Díky početní převaze pardu-
bického fanklubu si hostující hráči připadali jako na 
domácím kluzišti. Úžasná podpora fanoušků je 
hnala kupředu a výsledek se brzy dostavil 
v podobě prvního vstřeleného gólu po nádherné 
individuální akci Libora Wawrzacze. Mnohé polič-
ské šance pochytal skvělý brankář Václav Kouba. 
Když domácí gólman lovil puk z branky podruhé, 
Pardubice se uklidnily a hrály už jen „svou“ hru. 
Utkání nakonec skončilo vítězstvím Pardubic 4:2. 

Po sportovním výkonu všechny účastníky hokejo-
vého klání čekalo na místní faře příjemné pohoště-
ní v podobě vynikajícího guláše, osvěžujícího piva 
a rozličných sladkostí. Všichni vedli bouřlivé deba-

ty o právě odehraném zápase a ještě mnohokrát 
se (slovně) přehrávaly ty nejpovedenější akce.  
Příští zápas se odehraje opět v Poličce – 
13. 3. 2011 v 13:30 hod. Přijeďte naše „zlaté ho-
chy“ podpořit! 

FT KOLOHNÁT POLIČKA – HC PIKSLA  
PARDUBICE 2:4 

 
Branka a nahrávky: vzhledem k nedodaným pod-
kladům od časoměřičů zde můžeme uvést pouze 
vstřelené branky: někdo v modrém, někdo jiný v 
modrém - Wawrzacz, Vitáček, Wawrzacz, Wawr-
zacz. Rozhodčí: pán ve žlutém. Vyloučení: 0:0. 
Bez využití. Diváci: asi 36 nebo 42. Poloviny: 3:1, 
1:1 

FT KOLOHNÁT POLIČKA – HC PIKSLA PARDUBICE 
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7. PIKSLA PLES 4. ÚNORA, ČERNÁ ZA BORY 
Po roce se ve spolupráci s farností Pardubice a 

SHM uskutečnil další, již sedmý Piksla ples – opět 
v prostorách hostince U Kosteleckých v Černé za 
Bory. Program plesu byl zase o něco pestřejší než 
loni. Na začátku své umění předvedla cvičitelka 
zumby, paní Marianna Turociová, spolu se svými 
kolegyněmi. Na jejich výzvu se k nim po chvíli při-
dali dva odvážní tanečníci, a hned bylo na co kou-
kat. Po další taneční sérii, kterou obstarala staro-
nová (obměnila se polovina členů včetně zpěvačky 
– všimli jste si toho?) kapela z Havlíčkova Brodu 
E.M.I.L., následovalo vystoupení známého imitáto-
ra Václava Faltuse. Škoda jen, že bylo neustále 
rušeno šuměním v sále. Ovšem to nejlepší – dle 
mého – nás teprve čekalo. Barmanská 
show! Barman žonglér předváděl ne-
skutečné kousky s lahvemi, které po-
sléze i zapálil a přidal tak k žonglování 
ohňovou show s chrlením ohně. Nej-
hlasitější fanynka (A. S.) byla odměně-
na namíchaným drinkem. Během ve-
čera ještě došlo na slibované překva-
pení. Tím bylo slavnostní udělení pa-
mětní medaile P. Antonínu Forbelské-
mu k významnému jubileu – 2000 dní 
duchovní služby v Pardubicích. Medaili 
předal za Pikslu manažer plesu Luboš 
Sedlák spolu s členem pastorační rady 
Bohoušem Šlégrem, který otci Antoní-
novi poděkoval za nelehkou práci, kte-
rou pro naši farnost vykonává. 

Pak už se jen čekalo na losování 
hlavních cen z tomboly. Ještě před 

půlnocí našly víkend na horách i pánské jízdní kolo 
své nové majitele. Nezřízená zábava pak pokračo-
vala až do třetí hodiny ranní. Kdo tam byl, ten to 
jistě potvrdí, kdo ne, ať nevyzvídá – měl tam být.  

Na závěr mi dovolte poděkovat hlavně vám, kte-
ří jste na ples přišli a tím tuto akci podpořili. Velké 
díky patří samozřejmě manažerovi plesu Luboši 
Sedlákovi (potažmo jeho ženě Míše), který věnoval 
přípravě neskutečné množství času. Děkujeme 
také všem sponzorům a partnerům, bez nichž by 
se ples v takovém rozsahu nemohl uskutečnit. 
Doufám, že se vám ples líbil, a za rok snad na par-
ketu opět na shledanou. 

Vedoucí Piksly LD 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

PROGRAM SETKÁVÁNÍ 
Arciděkanské vysokoškolské společenství  

Pardubice 
 

Každou středu (pouze v semestru) se setkáváme 
na mši svaté v 19:30 v kostele sv. Bartoloměje.  

Po ní následuje program na faře u kostela: 
 

9. 3.  Postní katecheze na faře (P. PhDr. Radek 
Martinek) 

16. 3.  Bioetika (P. ThBc. Mgr. Jiří Bůžek, PhD.) 
23. 3.  Blues o ledasčem i o konverzi (P. Martin 

Sedloň OMI) 
30. 3.  Máš problém se zpovědí? (P. ThBc. Jan Uh-

líř) 

6. 4.  Pallotini- společnost katolického apoštolá-
tu,  P. Slavomír Peklánský SAC 

8. - 10. 4. Salaš cup 
13. 4.  Neverbální komunikace (Bc. Marie Nejma-

nová) 
20. 4.  Kající pobožnost aneb duchovní příprava na 

Velikonoce 
27. 4. Zábavný podvečer 
4. 5.  Etiketa (o vybraném chování), P. Mgr. Anto-

nín Forbelský 
11. 5.  Medicína a víra (P. MUDr. Mgr. Jiří Korda) 
18. 5.  Sportovní večer (P. Mgr. Miloslav Brhel) 
25. 5.  Máme pod čepicí (P. PhDr. Radek Martinek) 

V YS O KO Š KO L Á CI  
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K AT E C H UM E NÁ T 

Renáta (24 let) 
Co mě přivedlo k životu s vírou,  
Během posledních let jsem se setkala s několika 
lidmi, kteří v mnohém obohatili můj život a ukázali 
mi mimo jiné život s Ježíšem, víru, naději a lásku. I 
díky nim jsem dospěla k rozhodnutí nastoupit  na 
jistě strastiplnou, ale jsem si jistá, že zároveň i ne-
skonale radostnou cestu. Chtěla bych se dát po-
křtít a jít dospělým životem v souladu s Bohem. 
Přála bych si být dobrou křesťankou a nechat se 
vést boží vůlí a boží láskou. 
 
Dagmar (24 let) 
Proč chci být pokřtěná … 
Říká se, že „věřit znamená 
vidět.“ Když někomu řeknu, 
že v současnosti chodím do 
kostela a věřím, první reak-
ce bývá, kde je důkaz mé 
víry, jak vím, že mě někdo po-
slouchá, když  jej nevidím. Já 
jim odpovídám, že nepotřebuješ vi-
dět, že Tě někdo poslouchá, stačí vě-
dět, že Ti někdo naslouchá. Věřit, ne-
znamená vidět, věřit, znamená vědět. A já 
vím. 
 
Blanka (31 let) 
Až nyní jsem pochopila, že Bůh 
mne provází celým mým dosa-
vadním životem. Před touto do-
bou byl můj život prázdný vyplně-
ný jen pomíjivým materiálnem, kte-
ré sice chvíli obohatí, ale záhy vy-
čerpá. Také dramatické a zásadní 
události mi pomohly pochopit, že v tom nejsem sa-
ma a že Bůh mi je vždy nablízku i když to občas 
nevidím. Mohu jen konstatovat, že je to nesmírné 
bohatství, ale také zodpovědnost žít ve víře. 
 
Lucie (25 let) 
K víře mě přivedla má babička. Ne však poučová-
ním, domlouváním nebo přikazováním, ale svým 
příkladem. Dnes už je víra součástí mého života a 
křest je stvrzením hodnot a cesty, kterou se chci 
ubírat.  
 
Olga (31 let) 
Mému rozhodnutí přijmout křest předcházela pře-
devším touha vnitřně se spojit s Bohem a s ostat-
ními křesťany. Křest vnímám hlavně jako oslavu 
Stvořitele a jeho lásky. 

Michaela (26 let)  
Má cesta k víře započala v den, kdy mě přítel po-
žádal o ruku. Společně jsme se rozhodli pro cír-
kevní sňatek, který v současné době připravujeme. 
Od našeho zasnoubení jsem stále více přemýšlela 
o církvi a víře a také o tom, co vše se pojí 
s církevním sňatkem. V tomtéž čase jsem v práci 
poznala srdečné a laskavé lidi, kteří mi na této 
cestě za poznáním velmi pomáhají. Zasnoubení 
bylo pouze prvním impulsem. Postupem času zjiš-

ťuji kolik věcí mi bylo již dříve blízkých, 
jen jsem je nedokázala správně pojme-
novat. Zatím ještě nejsem plně rozhod-
nuta dojít již tento rok ke křtu, nerada 
bych takto důležitou událost uspěchala. 
Ale jsem ráda za vše, co mi to do dneš-
ního dne již dalo.  
 
Bořivoj 
Rodiče mě učili, že věci by se měli, po-
kud je to možné, dotáhnout do konce. 
Prarodiče byly pokřtěni, oba rodiče jsou 
pokřtěni, ale pak se tato tradice přeruši-
la, i když téma křesťanství je u nás i na-
dále stále otevřené. Rozhodl jsem se na 

tuto tradici opět navázat a posu-
nout ji zas o krok dál. A jak jsem 
řekl na začátku, dotáhnout věci do 
konce, i když vím, že v tomto přípa-
dě se jedná spíš o začátek či první 

krok. 
 
Lucie 
Proč chci být pokřtěna ... 
Rozhodla jsem se jít touto cestou 

na kterou mě nasměrovali moji rodiče a teď,  když 
jsem si jistá tímto způsobem žít, tak jsem připrave-
na přijmout svátost křtu a vše ostatní, co k tomu 
patří. Křest je pro mě tím správným ukazatelem a 
pomocníkem na této životní cestě. Stejným smě-
rem chci vést i svojí roční dcerku, kterou chci na 
Velikonoce nechat pokřtít. 
 
Blanka 
Moje cesta se ke křtu začala stáčet zhruba před 
dvěma lety. Díky zajímavým debatám s kamarády 
katolíky jsem tehdy pochopila, že křesťanství, o 
kterém jsem slýchala (a které jsem si do té doby 
bláhově spojovala jen s popíráním evoluce a odří-
káváním zvláštních textů v kostele), má vlastně až 
nečekaně blízko k tomu, co cítím a v co věřím já. 

(Pokračování na stránce 7) 

MOJE CESTA KE KŘTU 
ZAMYŠLENÍ NAŠICH KATCHUMENŮ 
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KANDIDATURA JÁHENSTVÍ A KNĚŽSTVÍ 

K AT E C H UM E NÁ T 

Začala jsem hledat. Přišlo jedno moc milé pozvání 
na kurzy Alfa, kurzy zaměřené na poznání křesťan-
ství, přijala jsem. Bylo to objevné a zároveň něčím 
dobře známé, našla jsem tu odpovědi na mnoho 
svých otázek, získala nové kamarády, začala jsem 
se modlit a číst Písmo.  
V lednu roku 2010 jsem uvěřila (vím, zní to dost 
suše, ale jsou věci, které těžko popsat pár slovy…) 
Dál? Mládežnické spolčo, večery chval a další ak-
ce, zjištění, jak moc je kolem mě a na světě křes-
ťanů☺ Přichomýtla jsem se ke zrodu křesťanské 
skupinky na naší koleji a konečně jsem taky, i přes 
nesnáze způsobené mým studiem v Praze, vstou-
pila do katechumenátu☺ A tak mi nezbývá, než 

(Pokračování ze stránky 6) říct: „Děkuju Ti, Pane, za ten obrovský dar víry a 
za to, žes mě dovedl až sem. Že teď vím, že chci 
jít s Tebou a za Tebou.“ 
 
Patrik 
Začnem tak, že niesom s tých ludi ktorý boli celý 
život dobrý a viedli svoj život tým správnym sme-
rom. Práve týmto smerom sa ďalej nechcem 
uberať a zlepšiť sa pre mna znamená aj pobrať sa 
iným smerom a tým smerom je pre mna Boh. Ľudia 
sa naraz okolo mna menia beriem život krajšim, 
lepším a menej stresujúcim. Krst pre mna bude 
znamenať nie odpustenie ale pochopenie a chcem 
viesť aj mokách potomkov k viere k Bohu a za túto 
možnosť Vám chcem poďakovať. 

„V obřadu přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněž-
ství kandidát veřejně projeví vůli obětovat se vyko-
náváním této služby Bohu a církvi a také veřejně 
vyjádři vůli přijmout svátostné svěcení – (duchovní 
zasnoubení)“ 
(Apoštolský list papeže Pavla VI. - Ad pascendum) 

 
Každá cesta má své milníky. I putování za Božím 
hlasem ke kněžskému svěcení takové „sloupy“ bi-
lancující zdolaný úsek trati a poskytující výhled do 
nadcházejících mil nabízí. Jedním z nich, dost 
možná nejvýznamnějším, je i obřad přijetí mezi 
kandidáty jáhenství a 
kněžství. Při něm se 
bohoslovci před spo-
lečenstvím církve při-
hlásí ke svému roz-
hodnutí přijmout svá-
tost svěcení a biskup 
jménem církve jejich 
rozhodnutí přijímá. 

*  *  * 
Jsem moc rád, že 
jsme tento obřad 
mohli spolu 
s Tomášem Ender-
lem prožít 30. ledna 
při farní mši svaté. To 
totiž nebývá pravi-
dlem. Rád bych po-
děkoval všem, kteří se na přípravě a průběhu této 
slavnosti podíleli, zvláště o. Antonínovi a dvornímu 
fotografu panu Pecnovi. Dovolím si prozradit, že 
po skončení bohoslužby nás čekalo ve farním sále 
bohaté a výborné pohoštění, za což patří dík pře-
devším paní Pecnové. Po krátké procházce, jejímž 

cílem byl pardubický zámek následoval oběd 
v jedné z místních pizzerií – zde se sluší poděko-
vat o.biskupu Josefovi. 

*  *  * 
Slova: „Zde jsem!“, kterými kandidáti odpovídají na 
výzvu, aby předstoupili před biskupa a stvrdili tak 
své rozhodnutí vytrvat na cestě ke kněžství, patří 
proroku Izaiášovi. Ten jimi odpovídá na Boží volání 
a hlásí se do Hospodinových služeb: „Pošli mě!“ (Iz 
6,8)  
Stejnými slovy se také prorok Samuel třikrát hlásí u 

kněze Elího, aby na 
počtvrté, poté, co 
opět zaslechne Boží 
hlas volat své jméno, 
odvětil: „Mluv, Pane 
tvůj služebník poslou-
chá.“ (1 Sam 3,10)  
Proto jsou oba na 
cestě za Božím volá-
ním průvodci 
z nejpovolanějších. 
Jejich příklad odhalu-
je potřebnou cestovní 
výbavu: otevřené uši 
a odvahu podle za-
slechnutého slova 
jednat.  
Abychom obojímu 
dostáli, svěřujeme se 

do vašich modliteb a děkujeme za ně. Že jsme 
mohli dojít na své dosavadní cestě za Božím hla-
sem až k přijetí mezi kandidáty jáhenství a kněž-
ství, je také díky nim.  
Každá cesta má svůj milník, ale rozhodující je cíl. 

Jiří Jakoubek 
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MISIJNÍ KOLÁČ 

M O D LI T B Y M ATE K 

 Misijní koláč je jeden ze způsobů, jak 
pomoci potřebným lidem. Jeho pod-
stata spočívá v prodeji doma upeče-
ných koláčů, buchet, zákusků nebo 
něčeho jiného, dobrého pro bříško. 
 

Prosím všechny ochotné maminky, babičky, tetič-
ky, děti a muže, jestli by s myšlenkou na chudé, 
upekli koláče nebo nějaké dobroty a přinesli je na 
dětskou mši svatou do klášterního kostela Zvěsto-

vání Panně Marii na 10. hod. dne 27. 3. 2011. Ko-
láče by se nesly v obětním průvodu a pak po mši 
za symbolickou cenu by se prodávaly před koste-
lem. U každého koláče je dobré mít i pokladničku, 
aby si je lidé mohli rovnou kupovat za symbolickou 
cenu. 
Dopředu děkuji všem za ochotné ruce a také 
všem, kteří si koláče koupí, a tím přispěji na pomoc 
chudým a trpícím dětem. 

Zuzana Petrášová 

POSTNÍ ALMUŽNA - DOBROVOLNÁ DUCHOVNÍ FORMACE 
Postní almužna je akce duchovní formace, která 
navazuje na starobylou postní tradici. Věřící, kteří 
se během postní doby zřeknou některých požitků, 
můžou částku v hodnotě odřeknutého požitku vě-
novat na pomoc druhým lidem. 
 Jde o již o třetí ročník této akce, která se v roce 
2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké 
diecézi (na území obou diecézí činila almužna více 
než 3,4 miliony korun).  Biskupové 
Čech, Moravy a Slezska tuto akci 
podpořili na svém loňském plenár-
ním zasedání, konaném v lednu 
2010.  
Lidé tak mohou (bez rozdílu věku) 
peníze za požitky, které si během 
postu odřekli, vložit do pokladniček 
tzv. „postniček“. Letos se tato akce 
uskuteční v době od 9. března do 
24. dubna 2011. Sběr schránek proběhne 1. květ-
na o 2. neděli velikonoční. Papírové pokladničky 
budou k dispozici v kostele i na faře, je možné si ji 
též vytvořit vlastní.  
 
Pastorační rada využila možnosti nabídnuté králo-
véhradeckým biskupstvím a na základě hlasování 

rozhodla takto:  
ó na aktivitu Charity sanace rodin - posláním so-

ciálně aktivizačních služeb je poskytovat po-
moc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je 
ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní si-
tuace, kterou rodiče nedokážou sami bez po-
moci překonat, a u kterých existují další rizika 
ohrožení jejich vývoje 

ó druhá polovina vybraných peněz 
bude v rámci sociálního farního pro-
gramu věnována na podporu cesty 
naší mládeže na Světové setkání 
mládeže s Benediktem XVI. 
v Madridu v srpnu tohoto roku. 
 
Pro celé území ČR bylo letos vytiš-
těno celkem 80 000 papírových po-
kladniček a rozesláno do všech 

diecézí. Obdobné akce duchovní formace a dopro-
vodného prožívání duchovní obnovy prostřednic-
tvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v 
Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v 
Polsku a na Ukrajině. 

Zdroj. http://www.postnialmuzna.cz/ 

Skupinky Modliteb matek zvou na Modlitební triduum – tři setkání při modlitbě, 
které se v tyto dny konají po celém světě. Jednotlivá setkání nejsou delší než  
hodinu a jsou otevřená pro všechny farníky. 
25.3. pátek 19 hod.  – kostel Zvěstování Panny Marie  

-  modlitba za vlastní hříchy  
26.3. sobota 18 hod.  – kostel Zvěstování Panny Marie  

- zástupné pokání za hříchy světa 
27.3. neděle 16 hod.  – kostel sv.Bartoloměje  

- chvály a díky za dobra, kterými nás Bůh obdaroval 

C H A R I TA 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 

http://www.postnialmuzna.cz/
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SETKÁVÁNÍ OBČANŮ S POSTIŽENÍM SLUCHU 

C H A R I TA 

Jak jsme již informovali v minulém Farním zpra-
vodaji, Občanské sdružení POMOCNÍK v akci spo-
lu s Českým klubem nedoslýchavých HELP, pora-
denským centrem, pořádá setkávání občanů 
s postižením sluchu. V minulém roce proběhlo 9 
setkání, na kterých jsme besedovali např. se spe-
cialistou na techniku pomáhající při nedoslýcha-
vosti s MUDr. Jaroslavem Praislerem ne-
bo Mgr. Evou Holubovou, vedoucí odděle-
ní dávek státní sociální podpory na Magis-
trátu města Pardubice. Od ní jsme se 
dozvěděli více o současných možnostech 
v oblasti sociálního zabezpečení, zejména 
o připravovaných změnách v dávkovém 
systému pro občany, kteří potřebují po-
moc z důvodu nepříznivé sociální situace. Zvláštní 
pozornost byla věnována možnostem využití pří-
spěvku na bydlení. 

22. února proběhlo první setkání v tomto roce. 
Navštívily nás pracovnice městské policie a dozvě-
děli jsme se o tom, jak se můžeme bránit případ-
ným útokům podvodníků, kteří nás mohou ohrožo-

vat v každodenním životě a poškodit i v našem do-
mácím prostředí. 

V úterý 19. dubna – připravujeme velikonoční 
posezení u kávy s ukázkou projekce na plátno, ve 
které budou prezentovány možnosti využití interne-
tu. Tentokrát budeme navštěvovat zajímavá místa 
na světě, která může jen těžko každý z nás navští-

vit osobně.  
Pokud někdo trpí vadou sluchu, je zván 
mezi nás v uvedeném termínu do Centra 
pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje, Bělehradská 389, Pardubice, a to 
ve 14.00 hod. Místnost je opatřená speci-
ální „smyčkou“ pro příjem zvuku 
z mikrofonu do sluchadel. 

Fotografie z besed v minulosti lze shlédnout na 
internetových stránkách: 
www.pomocnikvakci.estranky.cz  

 
Bc. Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz)  
Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

PROSBA O POMOC 
Pro maminku z naší farnosti, která se celodenně 

stará o svojí dceru s postižením, hledáme pomoc-
nici, která by občasně vypomohla s dohledem nad 
dcerou ve chvílích, kdy si její maminka potřebuje 

něco zařídit. Finanční situace této maminky 
s dcerou nedovoluje pro tuto pomoc využívání  

poskytovatelů sociálních služeb.  Předpokládá se 
forma vzájemné výpomoci.  

Bližší údaje a kontakt pro nabídky pomoci: 
(pomocvakci@seznam.cz)   
nebo mobil: 723 244 979 

 

INZERÁT 
Adoptujeme si milující a akční babičku nebo tetič-
ku, která má ráda děti . Ozvěte se, těšíme se na 

Vás. Tel. č. 608426852. 

Pro laiky, kteří se modlí breviář neboli Denní 
modlitbu církve, začalo Karmelitánské nakla-
datelství vydávat čtvrtletně bezplatný přehled 
četby laického breviáře.  
Je několik možností:  
1.  Zájemci o pravidelné zasílání si přehled 

mohou objednat na adrese: 
Karmelitánské nakladatelství 

marketing a reklama 
Thákurova 3 

160 00 Praha 6 
info@kna.cz 

tel.: 220181245 

2.  Je možné si přehled stahovat přes webo-
vé stránky Karmelitánského nakladatel-
ství. 

3. Nebo se zájemci o pravidelné zasílání  
mohou přihlásit na faře arciděkanství s 
tím, že si budou přehled vyzvedávat osob-
ně v kanceláři arciděkanství. 

NABÍDKA 

http://www.pomocnikvakci.estranky.cz
mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
mailto:info@kna.cz
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MONS. JAN VOKÁL NOVÝM BISKUPEM KRÁLOVÉHRADECKÝM 
Dne 3. března 2011 byl papežem Benediktem 

XVI. jmenován Mons. Jan Vokál novým biskupem 
královéhradeckým. Nově jmenovaný královéhra-
decký biskup se ve smyslu příslušných ustanovení 
Kodexu kanonického práva ujme svého úřadu 
nejpozději do čtyř měsíců. 
 
Životopis Mons. Jana Vokála 

Jan Vokál se narodil 25. 
září 1958 v Hlinsku jako druhé 
ze tří dětí Jana a Anny Vokálo-
vých. Vyrůstal v křesťanské 
rodině, první svátosti přijal v 
místní farnosti Narození Panny 
Marie. Po studiu Střední prů-
myslové školy elektrotechnické 
v Pardubicích absolvoval Fa-
kultu elektrotechnickou ČVUT 
v Praze, kde v oboru technická 
kybernetika získal titul inženýra 
(Ing.). 

V září roku 1983 odešel do 
Říma, kde nastoupil do Papež-
ské koleje Nepomucenum. 
Studoval filosofii a teologii na 
Papežské Lateránské univerzi-
tě. Dne 5. července 1988 byl v 
Ellwangenu (diecéze Rot-
tenburg-Stuttgart, Německo) vysvěcen biskupem 
Jaroslavem Škarvadou na jáhna a inkardinován do 
královéhradecké diecéze, z níž pochází. Pokračo-
val roční jáhenskou praxí v St. Dominic Parish 
(Northfield) a na St. Thomas University 
(arcidiecéze St. Paul-Minneapolis, USA). Na kněze 
byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. dne 28. 
května 1989 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. 

V letech 1989 – 1990 sloužil jako farní vikář 

v Epiphany Church (diecéze Peoria, USA) a 1. říj-
na 1991 nastoupil do služeb Státního sekretariátu 
(Sekce pro obecné záležitosti) ve Vatikánu, kde 
pracoval dodnes. Vystudoval Utroque Jure na Pa-
pežské Lateránské univerzitě v Římě, kde získal 
roku 2005 licenciát a roku 2008 doktorát (JU.D.). 

Je držitelem diplomu Kon-
gregace pro bohoslužbu a svá-
tosti (studium manželských 
kauz, 1991 – 1992) a diplomu 
Kongregace pro blahořečení 
a svatořečení (studium postulá-
tů kauz, 2004 – 2005). Roku 
2009 absolvoval na Univerzitě 
Karlově v Praze rigorózní řízení 
v oboru ústavního práva a zís-
kal doktorát práv (JUDr.). 
V letech 1992 – 2005 byl osob-
ním sekretářem Kardinála 
Corrado Bafile. Roku 2005 byl 
papežem Benediktem XVI. 
jmenován koadjutorem kanov-
nické kapituly při Papežské ba-
zilice Panny Marie Větší 
v Římě, kde dosud vykonává 
kněžskou službu. Roku 1995, 
1997 a 2009 byl členem papež-
ského doprovodu při pastorač-

ních návštěvách Svatého otce v České republice. 
Roku 1997 mu byl udělen titul kaplana Jeho Sva-
tosti a roku 2007 titul papežského preláta. Dne 28. 
září 2005 jej biskup Dominik Duka OP zařadil mezi 
čestné kanovníky Katedrální kapituly Svatého Du-
cha v Hradci Králové. Dne 3. března 2011 jej Svatý 
otec Benedikt XVI. jmenoval 25. biskupem králové-
hradeckým. 

Více informací na www.diecezehk.cz 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

Na konci března se uskuteční sčítání 
lidu v naší zemi. Jistě se vyskytnou 
názory, že otázka po naší víře, či ne-
víře je otázkou státu nepříslušnou. Že 
ji tedy můžeme ignorovat, neboť jde o 
nepatřičnou zvědavost. Jsem toho 
názoru, že tak tomu nyní není. Na jed-
né straně jde určitým způsobem o vy-

znání naší víry, našich nejhlubších postojů, za kte-
ré bychom se neměli stydět ani se obávat násled-
ků z vyznání. Na druhé straně jde i o praktické dů-
sledky tohoto přihlášení se k víře či církvi. Může se 
nám stát, že kvůli své lhostejnosti budeme víc chá-

páni jako nedůležitá menšina, jejíž oprávněné po-
žadavky a práva jsou jen kdesi na okraji společ-
nosti. Nejen že do této společnosti patříme, nejen 
že jsme její integrální součástí, ale máme ne prá-
vo, ale přímo povinnost využít prostor v této spo-
lečnosti, který momentálně stále ještě máme. Jsme 
totiž za ni odpovědní, protože máme být solí země, 
v níž žijeme. 

 
P. Milan Badal  

(část článku „Sčítání lidu a náš údajný ateismus“, 
Katolický týdeník 05/2011) 

 

SČÍTÁNÍ LIDÍ – PROČ SE PŘIZNAT KE SVÉ VÍŘE 

http://www.diecezehk.cz
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PRACOVNÍK PRO DOPROVÁZENÍ. 
CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mláde-
že, zabývající se integrací dětí z ústavní výchovy 
do společnosti, příjme pracovníka/pracovnici na 
pozici 

 
PRACOVNÍK PRO DOPROVÁZENÍ. 

 
Stručná charakteristika náplně práce:  
• navazování a udržování kontaktu s mladými vy-

růstajícími v ústavní výchově – jeho cílem je 
jejich doprovázení a podpora při osamostatňo-
vání se a začleňování se do společnosti 

• kontakt se udržuje prostřednictvím: výjezdů za 
klienty, telefonátů, mailů, naší bezplatné Zelené 
linky,  osobních setkání během pobytových akcí 

• iniciativní hledání cest řešení krizových situací 
klientů, spolupráce s vedoucím kurzů a dopro-
vázení, psychoterapeutem, právníkem 

• jednání se zainteresovanými institucemi: dětské 
domovy, výchovné ústavy, kurátoři, rodiny klien-
tů, sociální odbor, úřad práce, Domy na půli 
cesty ... 

• technická koordinace víkendových Kurzů přípra-
vy na život (cca 2x měsíčně!) 

• vedení agendy spojené s doprovázením a kurzy 
• aktivní účast na dalších pobytových akcích 
 
Požadujeme: 
ó samostatnost a iniciativní přístup, dobré komu-

nikační schopnosti, osobní zralost (laskavý pří-
stup a zároveň schopnost jednoznačně vyme-
zovat) a trestní bezúhonnost 

ó schopnost týmové spolupráce 
ó silnou motivaci k práci s cílovou skupinou 
ó ochotu k dalšímu vzdělávání a rozvoji 
ó řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na PC 
ó výhodou: vzdělání v oboru soc. práce, spec. 

pedagogika, pedagogika, psychologie 
ó velkou výhodou je praxe s cílovou skupinou 
Nabízíme: 
ó možnost  seberealizace  a  dalšího  profesního 

růstu 
ó flexibilní pracovní dobu 
ó samostatnou, zodpovědnou a kreativní práci 
ó vstřícnou personální politiku a kulturu organiza-

ce a příjemné pracovní prostředí 
ó práci v  profesionálním týmu 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 
ó motivační dopis,  
ó strukturovaný životopis s uvedením profesních 

předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů 
o odborných znalostech a dovednostech, 

ó prohlášení uchazeče v následujícím znění: 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu 
podkladů pro přihlášku do výběrového řízení 
dávám, ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpra-
cování. 

 
Termín uzavření přijímání přihlášek: výběrové říze-
ní bude probíhat průběžně a bude ukončeno obsa-
zením poptávané pozice. 
Nástup možný ihned nebo dohodou. 
 
Strukturovaný životopis doplněný motivačním dopi-
sem mohou zájemci zasílat na níže uvedený email/
adresu. Další informace o naší organizaci a posky-
tovaných službách naleznete na www.dozivota.cz. 
 
Kontakt: Radek Červinka 

mobil: 731405545,  
e-mail: cervinka@dozivota.cz 
CENTRUM DON BOSCO  
Salesiánský klub mládeže  
Zborovské nám.  
2018, 530 02 Pardubice 

S A L EZ I Á NS K É  S TŘE D I S KO 

INZERÁT 
 

Občanské sdružení  
CENTRUM DON BOSCO  

Salesiánský klub mládeže Pardubice, 
které pomáhá mladým lidem z ústavní výchovy 
připravit se na samostatný život a zapojit se do 

něj, nabízí nepravidelnou, ale dlouhodobou a dle 
odpracovaných hodin oceněnou práci na pozici  

 
SPRÁVCE MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA.  

 
Hledáme ideálně aktivního důchodce schopného 

úklidu i technického zajištění akcí.  
Své nabídky s uvedením zkušeností posílejte na: 

cervinka@dozivota.cz.  
S dotazy se obracejte  
na tel.: 774 545 010.  

 
Mgr. Alžběta Melkusová  

manažerka PR a fundraisingu 
CENTRUM DON BOSCO SKM 

Zborovské nám. 2018 
530 02 Pardubice 

mobil: +420 774 545 010 
e-mail: melkusova@dozivota.cz 

www.dozivota.cz 

http://www.dozivota.cz
mailto:cervinka@dozivota.cz
mailto:cervinka@dozivota.cz
mailto:melkusova@dozivota.cz
http://www.dozivota.cz
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V Z P OM Í N ÁM E 

 V roce 1970 přišel sloužit do Pardubic jako 
kaplan novokněz Jan Pazdera. Na novokněze vy-
padal starší, ale svým duchem a otevřeností na 
nás zapůsobil tak, že jsme jej velmi brzy považova-
li za mladíka, který v době nastupující komunistic-
ké „normalizace“ byl pozoruhodným příkladem 
pevnosti postojů, doplněným klidnou a vyrovnanou 
povahou. Brzy se stal přítelem a oporou pro kaž-
dého, kdo o to požádal nebo nějak projevil zájem. 
Pochopitelně nebyl příliš milován ze strany stát-
ních orgánů a ani tehdejší církevní představení z 
něj nebyli nadšeni, protože příliš přitahoval lidi, kte-
ří jen kolem kostela prošli. Proto byl také hned po 
roce z Pardubic přeložen, na místa, kde nebyl tolik 
nebezpečný - ateistům ani věřícím zmítanými po-
chybnostmi. Tito lidé totiž často svoje pochybnosti 
v kontaktu s Janem Pazderou vyměňovali za ocho-
tu znovu začít hledat svůj vztah k Pánu Bohu. Jeho 
přeložení jsme pociťovali jako velkou ztrátu, ale 
Jenda se nenechal na své nové faře zavřít. Ani 
trudné myšlenky spojené s pohledem na rozpadají-
cí se farní stavby ve svém novém působišti ho ne-
stlačily k zemi. Začal tyto kostely i faru opravovat s 
vervou sobě vlastní. A vedle toho si nalezl dost 
času i pro nás, své staré přátele z Pardubic, napříč 
generacemi. Pravidelně jezdil potajmu do Pardubic 
a navštěvoval rodinná společenství,  kde sloužil, 
tak jak od kněze očekáváte. Především výklad Bo-
žího slova, který vždy pečlivě pro tato setkání při-
pravoval, doma slavená eucharistie v případě po-
třeby a osobní příklad odvahy a pevnosti charakte-
ru byly hodnoty, které nám předával neokázale a 
bez strachu z možného pronásledování. Jak cenná 
byla tato jeho služba, jsme si začali uvědomovat 
až později, když jsme s věkem porozuměli jeho 
ochotě dát svou kůži na trh. Po léta nám byl vzo-
rem a příkladem, oporou a přítelem. 

 Jan Pazdera byl osobností. Jeho velikost ne-
byla založena na nějaké lidské moudrosti či uče-
nosti, ale byla zde patrná vnitřní hloubka, založená 
na víře a osobní zkušenosti s Bohem. Možná jeho 
minulá léta, kdy pracoval jako horník a vstupoval 
do hlubin země, ho přivedla k porozumění hlubi-
nám lidské bytosti, ve které je setkání s Bohem 
možné na té nejvnitřnější rovině. Nebo to byl jeho 
zájem o krásu světa a přírody, který ho vedl ke 
kontaktu s jejím původcem – to vše pro nás zůstá-
vá tajemstvím. Je ale jisté, že onen hluboký vnitřní 
vztah mezi ním a naším Pánem existoval, protože 
z Jana Pazdery vyzařoval silně a v každém oka-
mžiku, kdy jste se s ním setkali. Jak říká žalm 42,8: 
“Propastná tůň (hlubina lidského nitra) na tůni volá 
(Boží bytí)“. Kdyby se Jan Pazdera takovému volá-
ní neotevřel a spoléhal jen sám na sebe a na svoje 
lidské síly, platilo by slovo žalmisty (Ž 69,3), že se 
„noří do bahna propasti, kde není nic pevného“. 
Pevnost jeho osobnosti spočívala na pevném zá-
kladu - vztahu s Bohem. Proto nám Jan Pazdra 
stále zůstává příkladem.  

Jan Franc 

BYL POZORUHODNÝM PŘÍKLADEM 
(VZPOMÍNÁME NA JANA PAZDERU) 

Se vzpomínkou na  

Dr. Seidla  
děkujeme mu za jeho pravidelnou  

a obětavou lektorskou  
a ministrantskou službu  

při ranních mší svatých u sv. Jana  
i nedělních u sv. Bartoloměje. 

 
Pardubičtí duchovní 
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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 kafe farní kavárna po mši sv. v 9:00 
 Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv. 
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 - 19:30 

Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 
M. Michová (777 022 882) 09:30 hod. 

 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Mše s biblickou katechezí Salesiánské středisko 18:30 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara 16:00 - 17:45 

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 
PARDUBICE 

 

pátek - 17:15 hod.  

p.č. termín skupina vedení 
1 11.března  Vincentýnky + senioři Ludmila Moriová 

2 18. března rodiny Pavla Pecnová 

3 25. března ministranti Václav Metelka 

4 1. dubna skautky Marie Metelková 

5 8. dubna akoljáh Karel Kylar 

6 15. dubna mládež Terka Demlová 

RŮZ N É 

KŘÍŽOVÉ CESTY - 2011 

Farnost sv. Václava a Mikuláše v Praze-
Vršovicích v loňském roce uspořádala poutní zá-
jezd do Arménie, který pro úspěch hodlá opako-
vat i v letošním roce v září pro širší okruh zájemců. 

Křesťanství přinesli do Arménie apoštolové Juda 
Tadeáš a Bartoloměj a v roce 301 (12 let před 
ediktem Milánským) bylo jako v první zemi na svě-
tě přijato jako oficiální náboženství, které pak Ar-
méni uhájili proti Peršanům, Arabům, Mongolům i 
Turkům. 

Během pouti navštívíme třeba zachovalé ruiny 
třílodní baziliky z 5. století, kláštery Sanahin, 
Haghpat a Tatev, které v době našeho sv. Václava 
sloužily jako university, uvidíme Velký a Malý Ara-
rat i jezero Sevan, ale půjdeme také na arménské 
bohoslužby a zavítáme do farnosti arménské kato-

lické církve v malém městě mimo turistické trasy. 
Ubytování a doprava po Arménii je zajištěna pří-

mým kontaktem s místním poskytovatelem a pouť 
bude proto podstatně lacinější než pobyty cestov-
ních kanceláří. 

Případní zájemci ať laskavě kontaktují přímo or-
ganizátora zájezdu Luďka Kučeru emailem na  
armenie092011@gmail.com nebo telefonicky 
(záznamník) na 272737488. 

Ve zkrácené formě oznámení vyšlo v Katolickém 
Týdenníku 05/2011 (zprávy z diecézí). 

POUTNÍ ZÁJEZD 

mailto:armenie092011@gmail.com
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K A L E N D ÁŘ  

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,  
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz 

D A L Š Í  A K C E  

Ne 06.03. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Sbírka: "Svatopetrský haléř"   
St 09.03. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu   
  Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

  Mše sv. klášterní kostel 16:00 hod. 
Pá 11.03. 1. Křížová cesta kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
Ne 13.03. 1. neděle postní   
  Přijetí žad. o křest mezi čekatele křtu sv. Bartoloměj 09:00 hod. 
Út 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben  fara od 08:00 hod. 
Čt 17.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 19.03. Slavnost SVATÉHO JOSEFA   
Ne 20.03. 2. neděle postní   
Pá 25.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ klášterní kostel 18:00 hod. 
So 26.03. Postní obnova farnosti  (P. Beneš) fara 13:00 hod. 

  Duchovní obnova pro mládež Salesiánské středisko  
Ne 27.03. 3. neděle postní   
  Misijní koláč klášterní kostel 11:00 hod. 
St 30.03. Katechumeni - předání Vyznání víry kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Čt 31.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 02.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní bohosl. 
Ne 03.04. 4. neděle postní   
  Návštěva TV NOE  Ostrava 10:30 hod. 
St 06.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 
Čt 07.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den sv. Jan 17:00 - 18:00 

Pá 08.04. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
  Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 
Ne 10.04. 5. neděle postní   
Po 11.04. Kající bohoslužba kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 13.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
  Katechumeni - předání Otčenáše kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 14.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 15.04. Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00 hod. 
So 16.04. Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 09:00 hod. 
Ne 17.04. KVĚTNÁ NEDĚLE   
  Sbírka: "Plošné pojištění 1."   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

mailto:farpar@volny.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

