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razí farníci, 
naši biskupové nás na 
začátku postní doby vy-

bídli, abychom v tomto roce – a 
obzvlášť v postní době – zaměřili 
pozornost na svátost křtu při pří-
pravě na Cyrilometodějské výročí. 
Protože naše účast na veliko-
noční slav-
nosti má 
v y v r c h o l i t 
obnovou křestní-
ho slibu, krátce 
se u něj zastavím 
a nabídnu pár pod-
nětů ze zajímavé knížečky 
„Novéna ke křtu“, kterou tento 
rok vydala Česká biskupská 
konference. 

Při liturgii velikonoční noci 
se budeme při obnově 
křestního slibu nejdříve 
třikrát zříkat zlého ducha. 
Tři otázky, na které bude-
me odpovídat, možná 
mnohem více vyniknou, 
když řekneme naplno, 
že se týkají ďábla. Ďábel 
existuje a není to jen ně-
jaký významnější čert 
z pohádky, se kterým si 
poradí kdekterý chytřejší švec ne-
bo kovář. Ďábel je odpadlý archan-
děl, duchová bytost obrovské moci 
a síly. 

První otázka křestního slibu zní: 
„Chcete žít ve svobodě dětí Božích 
a zříkáte se proto hříchu?“ Ďábel 
se vzepřel Stvořiteli a nabízí nám 
lákavou svobodu. Radí nám, že 
pocit odpovědnosti člověka poutá a 
omezuje. Jen žádné závazky, žád-
nou zodpovědnost. To vše je zava-
zující. Ve křtu však vstupujeme do 
vazeb lásky, vstupujeme do vztahu 
s Bohem, který jediný nám může 

dát pravou svobodu, zatímco ďábel 
nás chce zotročit. 

Poté budeme odpovídat na dru-
hou otázku: „Chcete, aby vás nikdy 
hřích neovládl a zříkáte se proto 
všeho, co k němu láká?“ Hřích je 
zlo. Musí však na něm být něco 
velice lákavého, jinak bychom ne-

hřešili. Mimo jiné jde o lež 
„vypadání“, 
která má 

skrýt pravou 
tvář skutečnosti. 

Musím dobře vy-
padat, musím se 
umět předvést, mu-
sím přilákat pozor-

nost... V druhém bodě křest-
ního slibu se zavazujeme ne-

jednat v duchu konzumního 
života. 
Třetí otázkou je: „Zříkáte se 

tedy ducha zla a všeho, co pů-
sobí a čím se pyšní?“ Ďábel se 

pyšní v podstatě vzpourou. V naší 
současnosti se to projevuje tak, že 
kdekoho zlákal, aby obhajoval a 
vychvaloval hřích jako něco přiro-
zeného a dobrého. Hlavním, co 
udělal svým určováním správného 
a nesprávného je, že vše udělal 
relativním. A v této neproniknutelné 
mlze nechává tápat celou společ-
nost. 

Po tomto zřeknutí se zlého ná-
sledují tři otázky týkající se naší 
víry, které zde však již nebudu ro-
zebírat. 

Na závěr nám přeji, abychom 
zřeknutím se zla a vyznáním víry 
korunovali naši postní „práci“ a dali 
tak prostor Bohu, aby v nás mohl 
konat své velké činy, aby v nás 
projevil svou sílu, tu sílu, kterou 
Krista vzkřísil z mrtvých. 

o. Míla 

www.farnost-pardubice.cz 
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Pastorační rada (dále jen PR) se sešla na svém 
pravidelném setkání ve čtvrtek 7. dubna v 19 hodin 
ve farním sále. 

 
Setkání moderoval P. Antonín Forbelský, který v 

úvodu členům PR stručně připomněl akce, jež se 
v naší farnosti odehrály v nedávné historii. Zvláštní 
poděkování věnoval far-
níkům a chrámovému 
sboru v čele s prof. 
Kuchválkem, kteří se 
zúčastnili poutě do 
Ostravy na 4. neděli 
postní (TV NOE), a 
přispěli tak k dů-
stojnému a slavnostní-
mu průběhu této 
pro farnost zcela jistě 
mimořádné události. 

Pavel Šisler informoval o úspěchu Pondělního 
večera, jehož hostem byl P. Miloš Szabó. Akce 
zaznamenala zvýšený zájem věřících z farnosti. 

Libor Wawrzacz seznámil PR se sportovními 
úspěchy na hokejovém turnaji farností Polička a 
Pardubice (článek v tomto čísle FZ).  

 
BUDOUCNOST 

LITURGIE VE SVATÉM TÝDNU 
PR se seznámila s programem bohoslužeb bě-

hem Svatého týdne v Pardubicích a okolí (vychází 
v tomto čísle ZF).   

Vzhledem k povinnostem o. biskupa Josefa 
v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové bude letoš-
ním obřadům u sv. Bartoloměje předsedat P. For-
belský.  

V Mikulovicích navštěvuje větší počet mladých 
rodin s dětmi, což je potěšující. V budoucnu se 
zvažuje společné slavení Velikonočních obřadů. 

Marek Deml a Jiří Petráš zpravili PR o chystané 
křížové cestě na Kunětickou horu, která se stává 
již tradiční součástí velikonočního tridua. Více viz 
článek v tomto Zpravodaji. 

 
BISKUPSTVÍ 
Duchovní se zúčastní Missy chrismatis na Zele-

ný čtvrtek (21. dubna v 9. 30 v katedrále), při níž 
budou o. biskupem Josefem, administrátorem 
diecéze, posvěceny svátostné oleje a duchovní 
zároveň obnoví své sliby. 

1. května se v Římě uskuteční beatifikace pape-
že Jana Pavla II. za účasti zástupců naší farnosti a 
diecéze. Diecézní poutní centrum stále nabízí vol-
ná místa na leteckou pouť s našimi biskupy na tuto 
mimořádnou událost (mediální přenos z beatifikace 

bude zajištěn TV NOE).  
7. května bude na biskupa královéhradecké 

diecéze vysvěcen Mons. Jan Vokál. Stane se tak 
v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a svěcení přijme 
z rukou státního sekretáře Tarcisia Bertoneho. Na-
ši farnost z řad laiků při této příležitosti budou re-
prezentovat tři muži, kteří svou prací a nezištnou 

pomocí výrazně přispívají 
k životu naší farnosti: Vác-

lav Metelka, Václav Pe-
cen a Jan Fibich. 
Slavnostní introniza-
ce nového králové-
hradeckého biskupa 
proběhne v sobotu 
14. května v králové-
hradecké katedrále od 
15 hodin. Přenos bude 
možno sledovat 

v kostele Nanebevzetí P. Marie na Velkém náměs-
tí a doma u televizních (TV NOE) či rozhlasových 
(Radio Proglas) přijímačů. Uvedením biskupa do 
úřadu skončí tzv. sedisvakance, o. biskup Josef 
přestane být administrátorem diecéze a jméno bis-
kupa Jana se následně objeví v mešním kánonu.  

 
PRÁCE VE SKUPINÁCH 

CHARITA – SENIOŘI (P. Forbelský) 
Marie Hubálková, ředitelka OCH Pardubice, in-

formovala PR o nových charitních projektech, které 
budou v blízké budoucnosti uvedeny v život: 
1) otevření nového Mateřského centra v Holicích 

„Holoubek“ (Dudychova 972); 13. - 15. dubna 
zde proběhl jakýsi „Den otevřených dveří“ 

2) v květnu bude nabídka služeb v Třebosicích 
rozšířena o pobytovou odlehčovací péči, kdy se 
o nemohoucího bude starat školený personál 
po delší dobu 24 hodin denně 

3) ve spolupráci s Vězeňskou službou v Pardu-
bicích přichází charita s projektem Sociálního 
šatníku pro vězně (těm, kteří po propuštění 
z výkonu trestu nebudou mít co na sebe, bude 
nabídnuto oblečení pro překlenutí úvodní fáze 
začlenění se do společnosti); oblečení bude 
nabízet ze zásob, které se nashromáždí při 
pravidelném sběru šatstva na pardubickém ná-
draží 

 
RODINY – MLÁDEŽ (P. Brhel) 
PR debatovala nad organizací Dne dětí a Dne 

rodin, který se už tradičně koná poslední sobotu v 
květnu v Salesiánském středisku mládeže. PR se 

(Pokračování na stránce 3) 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 7. DUBNA 2011 
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shodla, že je vhodné vedle sportovního vyžití zajis-
tit jakýsi „komunikační prostor“ pro ty, kteří si bu-
dou spolu chtít popovídat. 

 
LITURGIE 
Ve středu 20. dubna se místo pravidelné mše 

pro vysokoškoláky uskuteční kající bohoslužba 
s četbou z Písma a se zpěvy z Taizé (P. Radek a 
jáhen Karel). 

Předseda PR P. Forbelský informoval členy PR 
o kurzu pro nové akolyty – P. Forbelský do něj při-
zval tyto muže - pány Burgerta, Jakoubka, Koubu 
a Šlégra. 

Během dvou setkání PR byly postupně předsta-
veny dva návrhy nové zpovědnice pro kostel Zvěs-
tování P. Marii. Nyní se k těmto návrhům a jejich 
vhodnosti vyjadřují památkáři.  

Činnost v PR ukončila Marie Metelková, která 
naši farnost opouští a stěhuje se do Třebovic 
(farnost Česká Třebová). P. Forbelský jí jménem 
celého grémia poděkoval za spolupráci a podnětné 
návrhy, s nimiž na setkání přicházela. Oficiálně se 
farnost s M. Metelkovou rozloučí na skautské mši 
sv. u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů 
(pátek 29. dubna v 18 hod. u sv. Bartoloměje). 

Zapsal Martin Beran 

(Pokračování ze stránky 2)  
KŘÍŽOVÁ CESTA  

NA KUNĚTICKOU HORU 
 

Za časů Jindry Čápa pořádali sale-
siáni každý rok na Velký pátek ve-
čer křížovou cestu na Kunětickou 
horu. Tato akce měla svoji atmo-

sféru, kdy v záři zapadajícího slunce modlili jsme 
se jednotlivá zastavení křížové cesty a postupně 
jsme stoupali z parkoviště pod Kuňkou nahoru 
na vyhlídku. Museli jsme vynaložit určitou fyzic-
kou námahu, čímž jsme se alespoň vzdáleně 

přiblížili k námaze, kterou musel vykonat Ježíš 
při výstupu na Golgotu. 

V loňském roce jsme se pokusili na tuto „tradici“ 
navázat a tato akce se setkala s poměrně klad-

ným ohlasem. 
Proto i letos zveme ty, kteří chtějí na chvíli spoči-

nout ve společné modlitbě uprostřed přírody. 
Sejdeme se ve 20 hod. na parkovišti  

pod Kunětickou horou.  
Půjdeme nahoru na vyhlídku a cestou se bude-
me modlit křížovou cestu. Protože půjdeme po 
asfaltové cestě, mohou s námi jít i ti, kterým by 

jižní cesta (se schody) činila potíže. 
Těšíme se společné setkání. 
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V pátek 18.3.2011 se u bartolomějské fary za-
čala scházet různorodá skupinka lidí, i přes vytrva-
lý déšť měli všichni společný cíl...AUGSBURG. Po 
důmyslném naskládání zavazadel vyrazila tři auta 
směrem  k  německým  hranicím. 
Cestu si každý krátil po svém – 
několikahodinový spánek, počítání 
dešťových kapek na okně, sledo-
vání sněhových vloček či  pouhé 
zírání  do  krajiny.  Všichni  cestu 
zdárně přečkali a úspěšně, po šes-
ti  hodinách  cesty,  doputovali  na 
místo určení.  

Augsburská farnost na nás byla 
připravena a hostitelské rodiny se 
nás ochotně ujaly. Počáteční ne-
smělé  německé  „šprechtění“  se 
v uvolněné atmosféře italské piz-
zerie změnilo v intenzivní rozvíjení 
přátelství obou farností.  

Po vydatném spánku nás čekal nabitý program 
sobotního dne. Ten jsme zahájili nevšední a velice 
zajímavou  prohlídnou  základny  augsburgského 
hasičského  sboru.  Nakoukli  jsme  do  jednoho 

z  nákupních  center  a  pokračovali  obědem 
v restauraci zdejšího Muzea textilu a průmyslu. 
Samozřejmě jsme nevynechali ani odpolední pro-
hlídku muzea, která byla vytvořena zábavným a 

interaktivním způsobem. Augsburg 
byl kdysi pověstný svou textilní vý-
robou. Poté někteří z nás vzali za 
vděk menším odpočinkem a další 
část pokračovala v příjemné pro-
cházce do centra města. Zde byl 
den zakončen večerním poseze-
ním v centru Augsburgu ve sklepní 
restauraci jménem König von Flan-
dern.  
Nedělní  ráno  bylo  ve  znamení 
slavnostní mše u příležitosti sedm-
desátých narozenin pátera Maira, 
po mši propuklo velké gratulování, 
ke kterému jsme se samozřejmě 
přidali. A jako každý rok, jsme ob-

drželi (a zároveň i augsburským předali) velikonoč-
ní svíci.  

Za účastníky Markéta Ondrová  
a Daniela Neduchalová 

EXPEDICE AUGSBURG 

Pondělní večery u sv. Jana mají v naší farnosti 
již mnohaletou tradici a konají se během každého 
školního roku jednou měsíčně. Na letošní březno-
vou přednášku jsme pozvali pana faráře z farnosti 
sv. Prokopa v Praze na Žižkově. Přijel, i když na-
lézt skulinu v jeho nabitém programu nebyla snad-
ná věc. A přijel s tématem, které, jak by se mohlo 
zdát, bude ryze akademické a nepříliš záživné. 

Přednáška začínala právě tím, že Matoušovo 
evangelium se povrchnímu čtenáři (což býváme 
čas od času všichni) jeví jako snadné a obsahující 
věci dobře uspořádané, známé, nepřekvapující. 
Možná jsme ani my nečekali v přednášce mnoho 
nového, vždyť jsme o Matoušově evangeliu již 
mnohé četli a slyšeli. Jenže přehledné vyprávění 
našeho hosta nás brzy uchvátilo a zaneslo do mi-
nulosti, do doby vzniku evangelia i prvního období, 
kdy se začalo v řecky mluvících společenstvích 
křesťanů ze židovství šířit. Zprávy od církevních 
Otců (biskupa Papiase z roku 132, Origena nebo 
sv. Ireneje) o tomto evangeliu a jeho autorovi nám 
přednášející přiblížil s vysvětlením dobových zvyků 
a s výkladem jak jazykových, tak i praktických kon-
textů. Byli jsme vtaženi do otázek vztahů k ostat-
ním evangeliím i ke společnému pramenu synop-
tických evangelií (Logia), který již dnes k dispozici 

nemáme. Slyšeli jsme informace o autorovi, kterým 
pravděpodobně přímo Ježíšův učedník a původně 
celník Matouš nebyl, i když to právě církevní Otco-
vé (a téměř současníci autora) ve svých spisech  
tvrdí. Slyšeli jsme i o tom, jak bylo tehdy běžné tex-
ty opisovat od jiných autorů, případně autorství při-
pisovat někomu jinému, váženému člověku - to vše 
nám bylo v přednášce podáno jasně a přitažlivou 
formou. Vše směřovalo k závěrečnému povzbuze-
ní, abychom evangelia nečetli povrchně, ale hledali 
hlouběji skrytý obsah, ať již na základě odborných 
výkladů, anebo ve své vlastní meditaci nad přečte-
ným textem.  

Večer se naplnil velmi přátelskou a příjemnou 
atmosférou, která v následující eucharistické boho-
službě umožnila zúčastněným prožít krásné křes-
ťanské liturgické společenství. Velký dík za to patřil 
našemu přednášejícímu, který tuto atmosféru svým 
charismatickým výkladem i jednáním při liturgii po-
mohl vytvořit. 

Zveme vás všechny na další shromáždění při 
akcích Pondělních večerů, abychom společně vy-
tvářeli společenství těch, které sjednocuje přátel-
ství s Ježíšem Kristem.   

-jf-   

PONDĚLNÍ VEČERY – PŘEDNÁŠKA P. IC LIC. MILOŠE SZABO 
MATOUŠOVO EVANGELIUM A JEHO AUTOR 
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V sobotu 26. března se 
k nám po letech na odpo-
ledne vrátil P. František 
Beneš SDB, aby zde vedl 
postní duchovní obnovu 
na téma „Syn člověka při-
šel, aby hledal a spasil, co 
zahynulo“ (Lk 19,10). 
Na začátku zavzpomínal 
na dobu, kdy byl u nás 2 
roky ve farnosti kaplanem 
(polovina sedmdesátých 

let). Následovala tři zamyšlení a mezi jednotlivými 
částmi byla možnost ztišení a setrvání chvili v rozjí-
mání s Pánem v kostele sv. Bartoloměje a také 
příležitost přijít ke svátosti smíření. Duchovní obno-
vu zakončila tichá adorace před vystavenou Nej-
světější svátostí a mše svatá. 

Bylo to pěkné odpoledne, zastavení se a za-
myšlení nad sebou samým, u každého tolik potřeb-
né obzvláště v době postní. Je jen veliká škoda, že 
ač to byla akce pro celou farnost, chyběli lidé 
středního věku a mladí. Nejsou? Neměli bychom 
se zamyslet nad prioritami a využít nabídky obnovy 
v době, kdy se máme připravovat na Velikonoce? 

 
MYŠLENKY Z DUCHOVNÍ OBNOVY 

4 Mnozí lidé úzkostlivě sledují své hříchy. Závaž-
nost hříchu se projevuje v konfrontaci s milostí, 
s láskou. Láska se nezasluhuje, ale přijímá 
s důvěrou. Láskou se necháváme léčit. Je nut-
né dávat se Bohu k dispozici, dávat mu svůj 
čas. 

4 Hřích spočívá v tom, že prodléváme v negaci, 
nenacházíme vztah s nebeským Otcem. Setrvá-
váme-li v hříchu, nenacházíme dobrý vztah 
k našemu bližnímu.  

4 Dobro překonává zlo 
v tomto světě.  

4 Člověk má zodpověd-
nost za nedobré jednání. 
Žalm 50 (někde 51) – 
David jako vzor člověka, 
který má zkušenost pádu 
a opětného povstání. 

4 Svátost smíření = setká-
ní s milosrdným Otcem 
(podobenství o marno-
tratném synu) 

4 Obnovit v sobě, že jsem 
milován! 

4 Bůh zaplavuje lidskou 
osobu zdarma darova-
nou láskou, bere do 

svých rukou iniciativu. 
4 Vyvoluje si lidi ubohé. Láska nepředpokládá nic, 

pozvedá z bídy. 
4 Šimon Petr – je to Boží láska, která přivádí Pet-

ra k obrácení a vede ho k pravé svatosti.  
4 Pavel – nekonám dobro, které chci, dělám zlo, 

které nechci. Kdo mně vysvobodí? Mohu všech-
no v tom, který mi dává sílu.  

4 Svatý Augustin – „miluj a čin co chceš“   Ten 
kdo miluje, je milován. 

4 Sv. Monika chtěla, aby se její syn Augustin ob-
rátil –bylo to cestou jejích slz a modliteb. Prosila 
zesnulé o přímluvu za něho. 

4 Smíření – lat. Reconciliatio – znovusjednocení, 
opětovné spojení, náprava, obnova. 

4 Co lidský duch zakusil, když je naplněn strašli-
vou bolestí: tajemství toho, kdo se obviňuje a 
tajemství Boha lásky. Osoby, které vícekrát za-
kusili hrůzu bolesti „Odpouštějí Bohu“ a začínají 
Boha chválit. 

4 Člověk když je na poušti, tak spatřuje kroky, 
které ho vedou k Oáze. 

4 Moudrost spočívá v tom(v knize Kazatel) – 
„milovat našeho Pána a obdivovat jeho milosr-
denství“. 

4 Rodí se v nás touha Boha bez ustání chválit, za 
jeho milosrdenství, třeba žalmy 

4 Biblické dějiny můžeme shrnout do tří prostých 
frází 

4 Bůh stvořil všechno dobré a krásné. 
4 Člověk mnohé ničí a kazí 
4 Kristus přichází, aby všechno restauroval. Náš 

Spasitel nás pozvedá… 
4 Když se člověk otevře Božímu milosrdenství, 

může zapomenout na mnohá svá lidská selhání 
a může chválit Boha. 

Pavla Pecnová, Karel Kylar, Zuzana Petrášová 

FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
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Před několika měsíci navštívil 
naši farnost ředitel křesťan-
ské televize NOE salesián P. 
Leoš Ryška, přítel našeho P. 
Antonína již od studijních let. 
P. Leoš zde sloužil mši sva-
tou, po níž následovala ve 

farním sále beseda na téma televize NOE a při té 
příležitosti jsme byli pozvání do Ostravy, k ná-
vštěvě televizního studia. Ta se uskutečnila letos o 
4. neděli postní - radostné - 3. dubna. 

Byl nás plný autobus, když jsme o 6. hodině rá-
no vyjížděli z Pardubic směr Ostrava. Cesta pří-
jemně ubíhala, i když jsme často projížděli zamlže-
nou krajinou. Ale v Ostravě jsme byli včas, aby-
chom naši nedělní návštěvu mohli zahájit slavením 
mše svaté v kostele sv. Václava, který stojí v těsné 
blízkosti budo-
vy TV NOE a 
Ostravsko - 
O p a v s k é h o 
biskupství. V 
kostele bylo již 
vše připraveno 
k přímému 
přenosu mše 
svaté, kterou 
sloužil náš P. 
Antonín spolu 
s jáhnem Kar-
lem za zpěvu 
sboru od sv. 
Bartoloměje a 
nás poutníků.    

Kostel sv. 
Václava je nej-
starší budovou 
v celé Ostravě. Zvenku je krásně opraven, zvláště 
pěkná je věž kostela. Také uvnitř probíhají opravy, 
včetně varhan. Kostel se podařilo zachránit před 
zbouráním. 

Po mši svaté jsme vstoupili do budovy televize, 
v níž sídlí i regionální studio „ Hedvika“ radia Pro-
glas. Po srdečném uvítání a malém pohoštění se 
nás ujal P. Leoš Ryška se svými spolupracovníky, 
kteří nás provedli budovou TV NOE od suterénu až 
po vyšší patra, kde všude probíhají činnosti spoje-
né s tvorbou a vysíláním TV programu. Tyto práce 
zajišťuje asi 40 zaměstnanců, kteří jsou TV NOE 
velmi oddáni, výborně spolupracují a spokojený 
pan ředitel je všechny moc chválil. Kolikrát je prý 
musí i vybídnout, aby si šli domů také odpočinout. 
V poledne jsme společně shlédli přenos vatikánské 
televize s promluvou sv. Otce Benedikta XVI. s ná-

slednou modlitbou „Angelus Domini.“ Překlad jeho 
promluvy do češtiny se zajišťuje právě ve studiu v 
Ostravě. 

TV NOE velmi dobře spolupracuje s italskou 
televizní stanicí „Telepace“, která byla též inspirací 
pro její vznik. V současné době např. zřizují nový 
přenosový vůz, který zajistí vysokou kvalitu vysílá-
ní. Ten starý totiž již dosloužil.  Budova televize, 
původně klášter redemptoristů, měla být před léty 
rovněž zbořena. Naštěstí se ji podařilo usilovným 
vyjednáváním a s pomoci Boží zachránit a tak 
slouží opět dobré věci - křesťanskému šíření víry a 
dobrých mravů pro všechny věkové skupiny poslu-
chačů, od dětí až po nejstarší generaci. Vysílání se 
dá zachytit přes satelit v celé naší zemi.  

Poněvadž odpoledne bylo již krásné počasí, 
rozhodli jsme se ještě k prohlídce blízké výstavy s 

názvem „Mini, 
mini“, kde jsou 
ke zhlédnutí 
modely vý-
znamných sta-
veb z celého 
světa a také 
modely histo-
rických plavi-
del, zvláště 
plachetnic. Ve 
3 hodiny byl 
potom sraz u 
našeho auto-
busu. Přátele z 
televize se s 
námi přišli zno-
vu rozloučit a 
pak jsme se již 
vydali na zpá-

teční cestu po pěkné dálnici. Cestou jsme se po-
modlili růženec, střídavě se zpěvem písní. 

Děkujeme Pánu Bohu za pěkně strávenou ne-
děli s přáním, aby se i v Pardubicích našlo hodně 
diváků a podporovatelů křesťanské televize NOE.            

Karel Zakopal 
 
Z postřehů dalších účastníků: 
„Hlavním poznatkem z této exkurze je, že celý 

provoz televize Noe zajišťují lidé hluboce věřící a 
zapálení pro věc, kterou dělají, kolikrát bez ohledu 
na čas. Jsou na vysoké odborné i technické úrovni, 
např. P. Marcel Puvák umí osm jazyků. Technici 
dokončují vybavení nového přenosového vozu 
srovnatelného s vybavením vozů komerčních tele-

(Pokračování na stránce 7) 

NAVŠTÍVILI JSME STUDIO TV NOE V OSTRAVĚ 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
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vizí atd. Přejme jim proto hodně zdraví, úspěchů a 
hlavně Božího požehnání.“   (A. Rejlek) 

——- 
„Seznámili se sestrou Ludmilou Němcovou, kte-

rá spolu s P. Marcelem Puvákem moderuje všech-
ny zprávy z Vatikánu a přenosy z papežových 
cest. Také jsme mezi sebou udělali sbírku a finanč-
ní dar předali řediteli TV Noe. Poté jsme byli po-
zvání na prohlídku televizního studia při které nás 
provázel P. Puvák. Viděli jsme studio, odkud se 
vysílají kulaté stoly, Noemova pošta a další pořa-
dy, režisérskou místnost, střižnu, maskérnu a stu-
dio, odkud se také v poledne vysílal v přenosu An-
děl Páně, a dozvěděli jsme se, jak se takový pře-
nos uskutečňuje. Nahlédli jsme i do studia Hedvi-
ka, odkud se vysílají pořady Radia Proglas. Úplně 
na závěr jsme byli pozváni do kaple, ve které jsme 
obdivovali oltář, na němž zářila holubice jako sym-
bol Ducha svatého, symbol míru a pokoje, který je i 
v logu TV Noe.“     (Jana Č.) 

ÏÏÏ 
Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kteří se 

účastnili poutě do Ostravy a připravili krásnou litur-
gickou slavnost, kterou – dle odhadů zaměstnanců 
TV NOE – průměrně sleduje kolem 50 tis. diváků. 
Děkuji všem, kteří zajistili dopravu, asistenci při 
liturgii, zpěv i ostatní liturgické služby.  

Jsem přesvědčen, že jsme takto společně 

(Pokračování ze stránky 6) 

vytvořili „dar“ pro ty, kteří nemohou ze zdravotních 
nebo jiných důvodů se účastnit nedělní bohosluž-
by. Ještě jednou vám všem – účastníkům poutě – 
DĚKUJI! 

P. Antonín  

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

DVD – záznam mše svaté  
3. dubna 2011 na TV NOE 

 
Obrazový záznam mše sv. v neděli 3. dubna 
2011 v kostele sv. Václava v Ostravě je dle ob-
jednání k dispozici od pondělí 18. dubna ve farní 
kanceláři během otvírací doby. Cena DVD je 
10 Kč,-. 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 
Sjednoceny v mod-
litbě připojily jsme 
se k matkám na 
celém světě modlí-
cím se za své děti. 
 
V rámci Modliteb-
ního tridua probí-
hajícího ve dnech 

25.-27. března se jednotlivé skupinky Modliteb ma-
tek působící v naší farnosti modlily na různé úmys-
ly. 

V pátek to byly smírné modlitby za naše vlastní 
hříchy,následující den jsme se modlily k Božskému 
Srdci Ježíšovu za hříchy celého světa a vyvchole-
ním třídenního programu byly chvály a díkůvzdání 
za prokázaná dobrodinní před vystavenou Nejsvě-
tější svátostí. 

 
Modlitby tridua jsou určeny nejen pro matky a 

otce, ale široké věřící veřejnosti, kterým leží na 
srdci život našich dětí. 

Tam, kde selhává člověk, tam pomáhá Bůh, a 
proto s důvěrou v Boží milosrdenství svěřme své 
děti do náruče Boží lásky!  Uvěříme, jak velice nás 
Bůh miluje? 

M.C. 

M O D LI T B Y M ATE K 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ  
A SPORTOVNÍ ODPOLEDNE 

Duchovní obnova mládeže pardubického vikari-
átu se spolu se sportovním odpolednem uskutečni-
la v sobotu 26. března. Již v ranních hodinách 
jsme se sešli v Salesiánském středisku 
v Pardubicích. V souhrnu se nás sešlo kolem 40 
lidiček. Dopoledne proběhlo v duchu vzdělávacím. 
Téma znělo „Oběť jako cesta poznávání sebe a 
Boha“ a jako skvělý přednášející o tomto podnětu 
se nám nabídl P. Josef Trochta, SDB. Během 
přednášek byla také možnost přistoupit ke svátosti 
smíření. Před poledními hodinami jsme byli pří-
tomni na mši svaté. Následně jsme mohli načerpat 
síly na zbytek programu u společného vydatného 

oběda. Většina z nás se sportovně naladila a moh-
ly začít zápasy o pomyslné zlato. Většina Pardubá-
ků vyzvala k souboji ostatní zbytek přítomných. 
Své síly jsme si změřili v různých aktivitách, jmeno-
vitě to byl volejbal, florbal, fotbal a nakonec i ping 
pong. Týmy byly téměř vyrovnané, přesto drtivou 
porážku musely přijmout Pardubáci. Výhra zbytek 
jistě nemálo potěšila, ale i přesto čest poraženým. 
Po vysportování veškeré naší energie jsme ji opět 
načerpali v jídelně u večeře. Sobota plná duševní 
výživy a zážitků se dostala ke konci a my jsme se 
rozešli do svých domovů. 

Monča 

M L ÁD E Ž 

Jak už bylo zmíněno v minulém Zpravodaji, za-
čátkem května se v Pardubicích uskuteční „Exit 
tour“. Jde o týdenní akci pro středoškoláky, kterou 
pořádá „Křesťanská akademie mladých“. Už takto 
navštívili 20 českých měst, 2 slovenské a 1 polské. 
Organizátoři oslovili všechny střední školy 
v Pardubicích s nabídkou dopoledního preventivní-
ho programu. Kladně reagovaly 3 – SPŠ elektro-
technická na Karla IV., SOŠ elektrotechnická na 
Židově a SPŠ chemická. Odpoledne pak budou 
probíhat různé aktivity pardubických křesťanských 
sborů (čajovny, sport, talkshow...). V pátek večer 
se uskuteční evangelizační kon-
cert rockové skupiny DIZMAS a 
v sobotu celý Exit tour končí 
„After party“ (grilováním a sporto-
váním u Salesiánů). 

Sami organizátoři chtějí, aby 
Exit tour nebyl pouze „boom ak-
cí“, ale aby jeho skončení pokra-
čovala dál evangelizační práce 
s mladými. Proto součástí projek-
tu je i Evangelizační trénink, který 
proběhl začátkem dubna na naší faře a kterého se 
zúčastnilo skoro 50 mladých ze čtyř křesťanských 
sborů (jeden ohlas si můžete přečíst níže). 

Co nejdříve budou po Pardubicích viset plakáty 
k této akci. Prosím vás, abychom doprovázeli mod-
litbou tuto ojedinělou akci, která je velkým nástro-
jem k zvěstování evangelia. Více informací na 
www.exittour.cz. 

o. Míla 
——- 

Navečer v pátek 8. 4. jsme se sešli na faře 
v Pardubicích. Snad ani ne jako jednotlivé církve, 
které zde byly asi čtyři, nýbrž jako lidé, kteří věří 
v trojjediného Boha a chtějí ho zvěstovat dalším.  

V první řadě se nám představil „Boža“ a Tomáš, 
o chvíli později i Jana, kteří nás provázeli po celou 
dobu. Následovala chvíle organizačních věcí, pak 
seznamovací i uvolňující hra, při které jsme poznali 
kromě jednoho nového člověka i sami sebe, chvály 
a seznámení s tím, co vlastně EXIT Tour je. Potom 
už následovala volná konverzace a pomalé rozejití 
do domovů a lůžek. 

Následující den náš společný program začal v 9 
hodin, „testem“, debatou ve dvojicích na téma, co 
bychom vlastně řekli člověku, který by se o Bohu 
chtěl něco dozvědět. Byť se to může zdát jednodu-

ché, není. Jsem velice rád za tu 
zkušenost, která se do paměti 
vryla hlavně díky následujícímu 
praktickému úkolu. Vyplnit s lidmi 
z Pardubic anketu, kde nejzálud-
nější otázka byla právě ta posled-
ní, zda chtějí o Bohu slyšet něco 
víc. Pokud ano, záleželo už vše 
jen na nás, přítomných v té situa-
ci, jestli se chopíme příležitosti a 
pokusíme se zasadit pomyslné 

semínko do orné půdy, ze které může vyrůst jiný 
člověk, člověk obrácený k Bohu. 

Tomáš 
——- 

„Přednášel jsem na školách celkem 9 let a mo-
hu s jistotou tvrdit, že Pán Bůh otevírá v naším ze-
mi dveře, ale také lidská srdce. Dříve jsem mohl na 
školách říci něco o Bohu jen velmi výjimečně. 
V rámci Exit tour to byla téměř každodenní zkuše-
nost. Pokud bychom na to nereagovali jako na vý-
zvu od Boha, dělali bychom chybu! Mladí lidé 
v České republice potřebují poznat Kristovo vykou-
pení.“ 

David Říman (Exit tour) 

EXIT TOUR, ANEB ZASÁHNĚME MLADÉ EVANGELIEM 

http://www.exittour.cz
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KAJÍCÍ POBOŽNOST (NEJEN PRO VYSOKOŠKOLÁKY) 
V rámci duchovní přípravy na velikonoční svát-

ky bude na škaredou středu 20. dubna po večerní 
mši svaté kající pobožnost s příležitostí přijmout 
svátost smíření. Začneme bohoslužbou slova s 
poslední postní katechezí (přibližně od 18.40), po-
té bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní ke 
společné vedené adoraci prokládané čtením ze 
Starého a Nového zákona a textů církevních Otců 
za doprovodu hymnů a zpěvů z Taizé apod. Boho-
služba bude zakončena svátostným požehnáním 
(předpokládaný závěr ve 20 hodin). V průběhu 
adorace bude v podstatě poslední příležitost při-
jmout svátost smíření před Velikonocemi.  

Kající pobožnost v tento den nahradí obvyklou 
středeční mši svatou pro vysokoškolské studenty, 
není však určena pouze pro ně, ale pro všechny, 
kteří se chtějí v předvečer vstupu do posvátného 
Tridua ztišit a poklonit eucharistickému Králi. Velmi 

doporučujeme všem farníkům alespoň krátkou 
návštěvu této kající pobožnosti sloužící k hlubšímu 
prožití velikonoční doby. 

P. Radek Martinek 

V YS O KO Š KO L Á CI  

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ AKCE 
 
20.4. Kající pobožnost aneb duchovní příprava 

na Velikonoce 
27.4. Zábavný podvečer  
4.5.  Etiketa - o vybraném chování s P. 

A.Forbelským 
11.5. Medicína a víra (P.MUDr. Mgr. Jiří Korda) 
18.5. Sportovní večer s P.Mílou Brhelem 
25.5. „Máme pod čepicí“ - o církevních pokrýv-

kách hlavy vážně i nevážně (P. Radek 
Martinek) 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

Mons. Jan Vokál, jmenovaný 
25. biskup královéhradecký, 
přijme biskupské svěcení z 
rukou kardinála Tarcisia Ber-
toneho, SDB, vatikánského 
státního sekretáře, v sobotu 
7. května 2011 v 16:30 hod. v 
bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
(u oltáře Katedry).  
Naši farnost při této slavnosti 
budou zastupovat: V. Metel-

ka, V. Pecen, J. Fibich a P. Antonín, doprava je 
zajištěna letecky a dokonce od nás z Pardubic.   
Slavnostní intronizace, při níž se ujme úřadu 
diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. 
května 2011 v 15:00 hod. v katedrále Svatého Du-
cha v Hradci Králové. Všichni věřící jsou srdečně 
zváni k účasti na této historické události místní 
církve. Od 13 hod. je možné se zúčastnit modliteb-
ního setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Po skončení obřadu nový biskup pozdraví přítom-
né při veřejném přípitku na Velkém náměstí. Prosí-
me o modlitbu za celou diecézi a jejího nového 
pastýře. 
 
Organizační informace: 
Část katedrály bude z organizačních důvodů vy-
hrazena pozvaným hostům, část bude přístupná 

veřejnosti do naplnění kapacity (dle pokynů pořa-
datelů). 
Ministranti se shromáždí a na bohoslužbu připraví 
v kapli sv. Klimenta pod Bílou věží. Liturgické oble-
čení s sebou. 
Bohoslužbu bude možné sledovat také na obra-
zovce před katedrálou a v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Bohoslužbu bude přenášet přímým 
přenosem televize Noe a radio Proglas. 
K parkování doporučujeme využít obvyklá místa 
(zdarma: Malšovice - fotbalový stadion, Orlické ná-
břeží - Biskupské gymnázium, vnitřní okruh - zimní 
stadion; placené: garáže Krajský úřad-Nový pivo-
var, ostatní zóny v centru města). Na Velkém ná-
městí budou místa vyhrazena zejména VIP hostům 
a imobilním osobám, ostatním není parkování ga-
rantováno. 
 
Prosíme ty, kdo by byli ochotni přispět chlebíčky, 
koláčky či jinak ke společnému „přípitku“ a malému 
agapé v sobotu 14. 5. 2011 odpoledne v Hradci 
Králové v Novém Adalbertinu při intronizaci naše-
ho nového biskupa Mons. Jana Vokála, aby kon-
taktovali naše poutní centrum. 
Kontakt: Poutní centrum, mobil: 731 598 752, 731 
646 800, e-mail: poutnik@diecezehk.cz. 

(převzato z www.diecezehk.cz) 

BISKUPSKÉ SVĚCENÍ A UVEDENÍ  
MONS. JANA VOKÁLA DO ÚŘADU 

mailto:poutnik@diecezehk.cz
http://www.diecezehk.cz)
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Citát z evangelia „Neboť jsem hladověl, a dali 
jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít…“ (Mt 
25,36) by se v dnešní době nechal doplnit: “byl 
jsem bezpřístřeší a pomohli jste mi, upadl jsem 
pod tíhou exekucí a pomohli jste mi vstát, nedoká-
zal jsem se orientovat při jednání s úřady, a stáli 
jste při mně…“ Jistě by se dalo pokračovat dlou-
hým seznamem problémů, které přináší dnešní 
doba občanům, kteří se nedokážou dobře oriento-
vat v jednání s různými lichváři, podvodnými pro-
dejci a vychytralci lákajícími občany pod různými 
záminkami a reklamními triky na půjčky a nákupy 
zboží. Ty později nejsou schopni splatit nebo za-
platit, upadají do zadluženosti a následně ztrácejí 
svůj majetek a někdy dokonce i střechu nad hla-
vou.  

V Pardubicích se v současné době odhaduje 
pohyb 100 až 120 lidí bez přístřeší. Někteří již re-
zignovali na svůj stav a přestali bojovat proti ne-
přízni osudu. Smířili se s tím, že se nacházejí 
v tíživé pozici bezdomovce, ztrácejí naději, že se 
najde východisko, jak se z této situace vymanit, a 
postupně ztrácejí i sílu tuto situaci řešit. Mnohdy 
sklouznou ke konzumaci alkoholu, případně jiných 
omamných látek. I na tyto občany, kte-
ří se z různých příčin v této obtížné 
situaci vyskytli, je nutno myslet. 
V Praze se uvažovalo o jejich umístění 
do OÁZY poblíž malešické spalovny, u 
nás, v Pardubicích, o útulku někde 
v oblasti zvané Na Trojici.  

Mezi bezdomovci jsou však i takoví, kteří chtějí 
a ještě mají vůli a sílu svou nepříznivou situaci ře-
šit. Je pro ně však téměř nemožné se z ní bez po-
moci druhých vymanit. Tato pomoc spočívá v cíle-
né a dobře promyšlené podpoře a v pomoci zkuše-
ných pracovníků působících v sociální oblasti. Ja-
ko příklad uvádíme situaci muže bez přístřeší 
s nařízenými exekucemi, které nemůže splatit. Při-
tom dluhy vzniklé neuhrazením plateb za odvoz 
komunálního odpadu, o kterých bezdomovec ne-
věděl, mají vliv na šanci získat byt nebo ubytovnu 
od města. I malý dluh je totiž překážkou 
k zaregistrování mezi uchazeče pro přidělení bytu, 
popř. ubytovny. A zde se nabízí možnost opravdo-
vé a smysluplné pomoci.  

O zřízení konta jsme uvažovali již dříve. Nyní 
nás inspirovala následující událost: Naše klientka 
nám darovala semišový kožich s čepicí a límcem 
ze stříbrné lišky s přáním, abychom vše dali nějaké 
bezdomovkyni, která ošacení v mrazivých dnech 
upotřebí. My jsme chtěli splnit její přání, ale nepoří-
dili jsme. Žena bez přístřeší nám velmi děkovala, 
ale dar odmítla. Uvedla, že by si tyto věci nemohla 

obléknout ze dvou důvodů. Jednak by se nehodilo, 
aby bezdomovkyně nosila kožich s luxusní čepicí s 
šálou ze stříbrné lišky a také by jí čepici s límcem 
při nejbližší příležitosti v noclehárně nebo na jiném 
místě, kde přespává, někdo ukradl a následně pro-
dal. Neprodejný kožich jsme tedy darovali jiné naší 
klientce, která ho ráda unosí, a čepici s límcem 
jsme prodali v bazaru. Takto jsme získali částku 
480,- Kč. Se členy našeho sdružení jsme přemýš-
leli, jak s těmito penězi nejlépe naložit. Zvítězil ná-
pad na zřízení konta na pomoc osobám bez pří-
střeší. Každý sáhl do kapsy a přidal částku 20,- Kč, 
takže dnes je na kontě 600,- Kč. Toto konto jsme 
nazvali „Stříbrná liška“.  

Představujeme si, že pokud by se podobným 
způsobem podařilo získat větší finanční částky, 
bylo by možné např. poskytnout bezdomovci, u 
kterého je předpoklad skutečného zájmu o získání 
bydlení nebo ubytování od města, bezúročnou 
půjčku. S její pomocí by vzniklý dluh uhradil a od-
stranil překážku, která by bránila možnosti ucházet 
se o byt nebo ubytovnu. Konzultovali jsme tento 
způsob pomoci s příslušnými pracovníky našeho 
města a shodli jsme se na názoru, že by tato po-

moc pro společně vytipované občany 
mohla být jejich záchranou. 
Konto by mohlo být využito i na další 
dobročinné účely - výjimečnou úhradu 
poplatku za nocleh v azylovém domě. 
Zejména v zimním období dochází ke 
smutným a bohužel i častým přípa-

dům, kdy člověk bez přístřeší není schopen tento 
poplatek uhradit a je odkázaný na živoření venku. 
Podobných způsobů pomoci se nabízí více. 

O smysluplném využití peněz z konta bude roz-
hodovat rada starších ustavená při našem občan-
ském sdružení. Veškeré finanční pohyby na kontě 
vedoucí k uplatnění daru budou zveřejňovány na 
našich internetových stránkách, popř. ve farních 
zpravodajích, aby každý, kdo přispěje do konta 
nějakou finanční částkou, případně dobře prodej-
nou věcí, by měl možnost sledovat využití finanč-
ních prostředků, na které přispěl. Domníváme se, 
že tento způsob pomoci některým občanům bez 
přístřeší, kteří mnohdy nezaslouženě bývají ze 
strany veřejnosti negativně vnímáni, bude prospěš-
ný.  

Finanční příspěvky lze poslat na číslo účtu: 
1229562399/0800 var. symbol 777. Věci určené 
k prodeji lze předat po dohodě na mobilu 
723 244 979. Pokud bude dárce chtít být informo-
ván individuálně o uplatnění jeho daru, ať připíše 
kontakt. 

Bc. Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz) 

KONTO „STŘÍBRNÁ LIŠKA“ 

mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
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ÚČAST DOBROVOLNICKÉHO CENTRA 
OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE  

NA MULTIKULTURNÍM TÝDNU 2011 
 
Dobrovolnické centrum OCHPA se rozhodlo 

podpořit svojí účastí Multikulturní týden 2011 pořá-
daný v Pardubicích ve dnech 29. 4. – 6. 5. 2011. 
Chce tak oslovit mladé lidi, kteří se s dobrovolnic-
kou činností teprve seznamují, a přesto by rádi po-
máhali tam, kde je to potřeba. 

V rámci účasti na Multikulturním týdnu 2011 se 
dobrovolnické centrum snaží podpořit informova-
nost majoritní společnosti se snahou přiblížit a za-
pojit aktivní veřejnost do vzájemného a potřebného 
vnímání obohacující soužití, ukázat rovnováhu v 
propojení světa zdravých a nemocných, světa mlá-
dí a stáří. 

Více informací o Multikulturním týdnu 2011 
včetně podrobného programu naleznete na: 
www.pardubice.charita.cz. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKY ODĚVŮ  
NABÍRAJÍ V PARDUBICÍCH  

ŠIRŠÍ ROZMĚR 
  
Pravidelný sběr šatstva, obuvi a věcí probíhá 

vždy poslední pátek a sobotu v měsíci od 9.00 do 
17.00 hodin na prodlouženém 1. nástupišti Hlavní-
ho nádraží v Pardubicích. 

Oblastní charita Pardubice má ve sběru do hu-
manitárního šatníku mezi obyvateli Pardubic již 
dlouholetou tradici. V současné době však v Par-
dubicích chybí úschovna šatstva, která by zajišťo-
vala pomoc sociálně slabým občanům z Pardubic, 
proto se OCHPA a sociální odbor Magistrátu měs-
ta Pardubic rozhodli ji zrealizovat. 

OCHPA bude věci poskytovat dle potřeby orga-
nizacím, které spolupracují s Odborem sociálních 
věcí Magistrátu města Pardubic (Pardubická kraj-
ská nemocnice, a.s., SKP-centrum, atd.) 

Do realizace úschovny šatstva a potřebných vě-
cí bychom rádi zapojili dobrovolníky z řad studentů 
a široké veřejnosti, kteří se mohou hlásit v Dobro-
volnickém centru Oblastní charity Pardubice. Pří-
mou pomoc dobrovolníků kromě třídění a přeroz-
dělování darovaných věcí uvítáme i při zajištění 
sběru na Pardubickém nádraží.  

Více informací na e-mailu  
dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz  

nebo mobilním tel.: 775 296 849. 

Jedním z nových projektů, na kterých OCHPA 
od konce loňského roku spolupracuje, je meziná-
rodní projekt „Profesionální pečovatelé“ finančně 
podpořený ESF. Předkladatelem projektu byla 
Diecézní charita Hradec Králové a jeho dalšími 
partnery jsou Farní charity Přelouč a Polička, Slo-
venská katolická charita Bratislava, Diecézní chari-
ta Würzburg (Německo) a CARITAS – Vyšší od-
borná škola sociální v Olomouci.  

Partneři projektu, kteří mají dlouhodobé zkuše-
nosti v oblasti poskytování pečovatelských služeb, 
si vytyčili 2 hlavní cíle. Prvním z nich je posílení 
kompetencí řídících pracovníků nestátních nezis-
kových organizací (NNO), a to prostřednictvím po-
řádání vzdělávacích akcí jednotlivými partnerskými 
organizacemi.  

Seminář pořádaný Diecézní charitou Würzburg 
se zaměří na vzdělávání charitního managementu 
a bude se zabývat tématy jako: křesťansky oriento-
vaný management, vedení jako duchovní úkol, vliv 
Charity na místní komunální a sociální politiku 
apod. Slovenská katolická charita nabídne vzdělá-

vací seminář zaměřený na kvalitu sociálních slu-
žeb. Ten by měl přispět k zavedení nových postu-
pů v praxi, ke zkvalitnění plánování činnosti charit 
a prosazování standardů kvality. Zároveň bude 
příspěvkem k dlouhodobé diskuzi o systematizaci 
a harmonizaci standardů kvality péče. Seminář 
českých partnerů bude věnován Modelu plánování 
péče o seniory dle Moniky Krohwinkel. Tato meto-
dika byla vybrána jako vhodná pro aplikaci v pro-
středí charit v ČR.  

Druhým cílem je vytvoření odborných výuko-
vých materiálů – publikací - především pro za-
městnance pracující v přímé péči a pečující rodiny, 
rovněž i instruktážní DVD, kde bude podrobně 
popsán již zmíněný Model plánování péče dle M. 
Krohwinkel. V publikacích se objeví témata jako 
např. dokumentace péče a plánování péče, kon-
cept péče zařízení, práce se životopisem klienta, 
doprovázení umírajících, podpora rodiny při péči o 
člověka s demencí apod. Výukové materiály budou 
poskytnuty všem zájemcům z řad odborné i laické 
veřejnosti. 

OBLASTNÍ CHARITA SE ÚČASTNÍ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU 
„PROFESIONÁLNÍ PEČOVATELÉ“  

http://www.pardubice.charita.cz
mailto:dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz
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MISIJNÍ KOLÁČ 
 

„Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili“ (Mt 25, 40b)  
 
Všem maminkám, tatínkům, dětem a dalším dobro-
volníkům patří veliké díky za přípravu a prodej mi-
sijního koláče před Klášterním kostelem dne 27. 3. 
2011 po mši svaté pro děti. Přálo nám i počasí. 
Děti koláčkům nemohly odolat a my dospěláci jsme 
spojili jejich konzumaci s čajem (s přídavkem ru-
mem). Není více co dodat - zkrátka super! 
Děkujeme všem, kteří svým „nákupem“ přispěli na 
chudé děti. Vybralo se 2592 Kč. Peníze budou po-
slány na účet Papežského misijního díla. 

Z. Petrášová 

VÝSTAVA  
ADOPCE NA DÁLKU® - INDIE 

 
Oblastní charity Pardubice srdečně zve všechny 
zájemce na výstavu s názvem Adopce na dálku® - 
Indie, která se koná 1. – 15. března 2011 
v pardubickém informačním centru Region Tourism 
u Zelené brány. Tato výstava informuje o tomto 
jedinečném projektu a kontrastech života v Indii. 
Zároveň je pozvánkou na akci Multikulturní týden 
2011, který se bude konat v termínu 29. 4. – 6. 5. 
Výstavu připravili Diecézní charita Hradec Králové, 
Dobrovolnické centrum Oblastní charity Pardubice 
a Obchodní akademie a Jazyková škola Pardubi-
ce. 

H. Vostrovská 

Salesiánské hnutí mládeže a Sdružení salesiá-
nů spolupracovníků zvou celou Salesiánskou 
rodinu a jejich přátele na FESTIVAL 2011, který 
se bude konat v sobotu 14. 5. 2011 
v Salesiánském středisku mládeže v Pardubi-
cích. 

Festival nabízí možnost k popovídání, sezná-
mení, odpočinutí a pobavení, nebo i k přiučení se 
něčemu novému a navázání spolupráce mezi se-
bou. Festival je sice primárně určen pro Salesián-
skou rodinu, ale je také otevřený pro všechny, ko-
mu je salesiánské prostředí blízké, nebo by ho 
chtěl poznat. 

Proč toho tedy nevyužít? Pro všechny věkové 
kategorie bude připraven bohatý program, který 
bude zahájen společnou mší svatou celebrovanou 
provinciálem salesiánů P. Petrem Vaculíkem za 
hudebního doprovodu skupiny Oboroh. 

V programu si najdou to „své“ děti, mládež i do-
spělé. Nebudou chybět tradiční workshopy, soutěž, 
klubové aktivity, divadelní představení, přednášky 
a diskuze, zábava, koncert, sport, nafukovací 
atrakce a samozřejmě ani něco výtečného k sněd-
ku ;-) Podrobnější informace jsou uvedeny na we-
bových stránkách www.shm.cz/festival. 

Přijměte srdečné pozvání na toto setkání! 

POZVÁNKA NA FESTIVAL 2011 

S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO 

PODĚKOVÁNÍ 
Dne 23. března jsem odeslala částku 8.155,- Kč, 
která se vybrala při pohřbu mého manžela RNDr. 
Josefa Seidla CSc., na likvidaci lepry  
(ll-likvidacelepry@cmail.cz). Dne 1. dubna jsem 
obdržela poděkování, které také patří vám, kteří 
jste dle přání zesnulého darovali peníze na konto 
Likvidace lepry místo květinových darů. Výše 
uvedená částka bude použita v nemocnici malo-
mocných pro leprósní děti. Díky za vše.  

Ludmila Seidlová. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji panu Karlu Tajovskému a jeho sdružení 
„Pomocník v akci“ za záchranu života osamělého 
staršího muže, který se sám o sebe neuměl po-
starat. Sdružení mu zajistilo kontakt s úřady a 
lékaři. Pán je nyní hospitalizován. Pane Tajovský 
díky!  

Vděčná O.Šimková 

http://www.shm.cz/festival
mailto:(ll-likvidacelepry@cmail.cz)
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Šternberk, 2.4.2011 
Zúčastnili jsme se 3. Křesťanského florbalového 
turnaje ve Šternberku a reprezentovali naši farnost 
na této sportovně – společenské akci. 
 
Po sportovních kláních ve fotbalu a hokeji se na-
skytla možnost otestovat naše schopnosti v dalším 
sportu a tím je florbal. Když přišlo pozvání na 3. 
Křesťanský florbalový turnaj ve Šternberku, přes 
naší „spojku“ Pepu J. a organizátora turnaje Jirku 
N., následovalo rozhodnutí přijmout tuto výzvu a 
zúčastnit se turnaje. V nafukovací hale na Dukle 
proběhl „sehrávací“ trénink a týden nato vyrazil 
náš tým na místo „činu“. 
Poté co jsme přijeli do haly „Ecce homo“ ve 
Šternberku následovalo slavností zahájení. Na je-
ho počátku byl zmíněn nedávno zesnulý místní 
farník, který zemřel v mladém věku na rakovinu. 
Místní pan farář pronesl úvodní řeč, přivítáni týmů 
a následně jsme se všichni pomodlili za již zmiňo-
vaného farníka a zdárný průběh turnaje. 
Týmu bylo 10 a organizátoři vytvořili 2 skupiny, ve 
kterých proběhly utkání systémem každý 
s každým. 
Postupně jsme se utkali s družstvy Oslavany-muži 
(v jehož středu aktivně hrál jejich kaplan), Střelice 
(pozdější vítěz tohoto i obou předešlých turnajů), 
Zábřeh (hodně mladý, středoškolský tým) a Hlásni-
ce. Kromě již zmiňovaných favoritů a pozdějších 
vítězů turnaje ze Střelic skončili zápasy naším ví-
tězstvím. Vzhledem k omezenému času a velkému 
počtu družstev se následně hrálo rovnou o umístě-

ní a to první s prvním ze skupiny, druhý s druhým 
atd. Vzhledem k tomu, že ve druhé skupině se na 
druhém místě umístilo domácí družstvo, čekal nás 
horký zápas za velikého povzbuzování domácích 
fanoušků a boj o třetí místo. Zápas dopadl dobře a 
tak jsme si odvezli pohár za umístění na „bedně“. 
Kromě sportování byl dostatek času na rozhovory 
a navazování mezi-farních a mezi-diecézních vzta-
hů. Pořadatelům, ze Šternberka patří veliký dík za 
organizaci tak velkého turnaje. Dá-li Pán Bůh a 
budeme-li pozváni, rádi bychom se zúčastnili i příš-
tího turnaje a to již 4. Křesťanského florbalového 
turnaje ve Šternberku. 

LW 

KŘESŤANSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ  

Polička, 13.3.2011 
Odveta únorového hokejového zápasu mezi farní-
mi výběry z Pardubic a Poličky se odehrála 
13.3.2011 opět na zimním stadiónu v Poličce. Jak 
napovídá konečný výsledek zápasu, hrál se přede-
vším útočný hokej a tak se bylo na co dívat. 
 
Pardubičtí hokejisté se znovu po měsíci vydali na 
jihovýchod, aby se pokusili i podruhé dobýt Polič-
ku. Složení týmů a útočných lajn bylo podobné ja-
ko při prvním zápase, takže jednotlivé pětky byly již 
dostatečně sehrány. Po opatrném začátku, kdy se 
hráči rozkoukávali, se rozjela útočná mašinérie 
Pardubic. Polička se snažila nástup soupeře při-
brzdit několika ostřejšími zákroky, ale pardubičtí 
tvrďáci se rychle oklepali a trestali gólově. Hostují-
cí celek měl převahu v přechodu přes střední 
pásmo a především v nepřehledných situacích 
před domácím gólmanem. Po několika rychlých 
gólech v domácí brance již strážce poličské svaty-

ně pošilhával po střídačce a ručníku. Leč nebylo 
nikoho, kdo by jej nahradil. Pozorní pardubičtí beci 
bez větších problémů odráželi většinu puků, které 
se dostaly do jejich obranné třetiny. Na co nedo-
sáhli obránci, to skončilo v lapačce skvělého gól-
mana. Jen z několika málo akcí dokázali domácí 
skórovat. Během první půle byl zápas prakticky 
rozhodnut a tak se druhá část dohrávala již 
v exhibičním tempu. Pardubičtí hokejisté a jejich 
věrní a hluční fanoušci si zápas vyloženě užívali. 
Zápas skončil jasným vítězstvím Pardubic 14:6. 
Po zápase se konalo tradiční pohoštění – tentokrát 
nikoliv na faře, ale v restauraci Jordán. Opět zde 
byly probírány jednotlivé momenty právě odehra-
ného klání a u piva z Měšťanského pivovaru 
v Poličce také utuženy pardubicko – poličské vzta-
hy. 
Pro letošek ledy roztály, na další hokejové zprávy 
se můžete těšit na začátku příští zimní sezóny. 

JV 

FT KOLOHNÁT POLIČKA – HC PIKSLA PARDUBICE 6:14 
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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 

RŮZ N É 

Svátek Božího milosrdenství 
byl podle Ježíšova přání, 
které sdělil sestře Faustyně, 
stanovený papežem Janem 
Pavlem II. na první neděli po 
Velikonocích. Kdo v ten den 
přistoupí s upřímně kajícím 
srdcem ke zpovědi, dosáhne 
úplné odpuštění hříchů.  
Boží milosrdenství je nade 
vše. Často o jeho potřebě 
slyšíme ve světě, doma i v 
kázaní na svaté mši. A pře-
ce nevíme a ani si neuvědo-
mujeme, kolik milosti Bůh 
nabízí.  

Díky každé mši sv. jste schopni do takové míry 
odčinit své tresty za hříchy, jakou mírou zbožnosti 
se jí zúčastníte, protože každá mše sv. Vás bude 
doprovázet u Božího soudu jako obhajoba. V hodi-
ně smrti budou Vaši velkou útěchou právě ty mše, 
na kterých jste se zúčastnili a přinesou vám větší 
užitek, než mnohé jiné obětované za Vás po smrti.  

Všichni se toužíme jednou dostat do nebe, čas-
to prosíme Boha o pomoc a velmi potřebujeme Bo-
ží milosrdenství. Sám Ježíš řekl, že před tím, než 
přijde jako spravedlivý, otevře nejdříve brány své-
ho milosrdenství.  

Bůh nám dává svoje milosti a nežádá mnoho. 
Vytrvalé prosení o milosrdenství vyléčilo a pomoh-
lo už mnoha lidem i hříšníkům, protože když za 
hříšníka vykonáš tuto modlitbu se zkroušeným srd-
cem, daruje mu Ježíš milost obrácení a tato modlit-

ba, vykonaná při umírajícím, utiší Boží hněv a du-
še bude zasáhnuta milosrdenstvím.  

——- 
Více o Božím milosrdenství se dozvíte na tel. 

číslech 566 502 850, 774 521 531,nebo na adrese: 
Společnost katolického apoštolátu,  
592 32 Jámy 71,  

kde si zároveň můžete i objednat časopis Apoštol 
Božího milosrdenství.  

K. Matušková (zkráceno) 

O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ  

BLAHOPŘEJEME 
23.05.  P. Vladimír Slámečka 

Omlouvám se za chybná data narození v minulém Zpravodaji farnosti,  
 13. dubna -  arcibiskup Karel Otčenášek  
 18. dubna -  biskup Josef Kajnek 

     P. Antonín 

PAPEŽ JAN PAVEL II.  
(+ 2. DUBNA 2005) 

Modlitba za obdržení milostí na 
přímluvu Božího služebníka papeže 

Jana Pavla II.  
 
Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi da-
rovala papeže Jana Pavla II. a dala v něm zazá-
řit něžnosti svého otcovství, slávě Kristova kříže 
a nádheře Ducha lásky. On nám svou bezmez-
nou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství a v 
mateřskou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz 
Ježíše, Dobrého pastýře a ukázal nám tak sva-
tost jako vysokou míru řádného křesťanského 
života, jako cestu k dosažení věčného společen-
ství s tebou. Podle své vůle nám na jeho přímlu-
vu uděl milost, o kterou prosíme, v naději, že bu-
de brzy přiřazen k zástupu tvých svatých. Amen. 
 

S církevním schválením Kardinál CAMILLO RUINI 
Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi © 

Libreria Editrice Vaticana 
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D A L Š Í  A K C E  
Ne 17.04. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

Obřady SVATÉHO TÝDNE DLE ROZPISU  

Út 19.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 18:00 
17:30 - 18:00 

  Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.  
(2005)   

St 20.04. Kající bohoslužba s adorací kostel sv. Bartoloměje 18:45 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Bartoloměje 

17:00 - 18:00 
18:45 - 20:00 

Pá 22.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Václava (salesiáni) 14:00 hod. 
So 23.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:30 hod. 
  Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00 - 18:00 

  VIGILIE 
kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Václava (salesiáni) 
kostel sv. Jana 

19:00 hod. 
21:00 hod. 
22:00 hod. 

Ne 24.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
  Žehnání pokrmů   
Po 25.04. Velikonoční pondělí   
Čt 28.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 29.04. Skautská mše svatá kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 30.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
  Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice 10:00 hod. 
Ne 01.05. Neděle BOŹÍHO MILOSRDENSTVÍ   
  Beatifikace papeže Jana Pavla II. Řím 10:00 hod. 
  1. májová pobožnost kostel sv. Bartoloměje 18:30 hod. 
So 07.05. Biskupské svěcení našeho biskupa Jana Řím 16:30 hod. 
  Diecézní setkání ministrantů Červený Kostelec  
St 11.05. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 12.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 13.05. Večer mladých Pardubice 18:00 hod. 
So 14.05. Festival 2011 - celodenní setkání Salesiánské středisko 10:00 hod. 
  Uvedení biskupa Jana do úřadu  Hradec Králové - katedrála 15:00 hod. 
Ne 15.05. Sbírka na bohoslovce   
Po 16.05. Přijímání intencí na měsíc červen fara od 08:00 hod. 
Pá 20.05. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 22.05. Slavnost 1. svaté přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 
Pá 27.05. Noc kostelů   
So 28.05. 9. Den rodin + dětský den Salesiánské středisko 09:00 hod. 
Ne 29.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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

