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Tak nám to zase začíná! Co? No 
postní doba přece! Tak si odpustí-
me nějaký to kafe, pivko, telku… 
No, a o Velikonocích se vyzpovídá-
me a… a pofrčíme zase dál… 

Říká se o svaté Terezii Veliké, že 
dlouhá desetiletí žila „konzumní“ 
řeholní život (my možná „kon-
zumní“ křesťanství J), až jednou to 
přišlo. Stála před křížem a najed-
nou prožila, co tenhle kus dřeva, 
který přece tak důvěrně znala, zna-
mená – pro ni, pro nás, pro celý 
svět.  
Zůstala ohromená a – proměněná. 
Zakusila Boží lásku v osobě Ježíše 
Krista. Terezie se mu oddala celým 
srdcem. Naučila se od něho jako z 
„živé knihy“, že jen Boha lze milo-
vat „celým srdcem, duší a ze všech 

sil“ a všechno ostatní je třeba ne-
chat si od něho darovat. A že tato 
nepřetržitá vydanost Bohu je vlast-
ně „modlitba“. Ne jen konkrétní 
„úkon“ modlitby (i když i to má vel-
ký význam), ale modlitba rozšířená 

na celý život, tak, aby modlit se 
(ale také jednat, pracovat, myslet, 
toužit, radovat se atd.) bylo totéž 
co dýchat. 
Stejnou zkušenost měli udělat 
s Hospodinem Izraelité během čty-
řicetiletého putování pouští: Aby se 
jeho slovo, plné milosrdenství a 
lásky, pravého života, smísilo 
s jejich tělem, stala se z nich orga-
nická jednota. Aby se naučili za-
koušet jeho lásku a žít z ní – ve 
světě, ne mimo svět.  
Nezapomínejme, že proto se postí-
me – abychom zakoušeli, že „Bůh 
stačí!“ (Sólo Dios basta! sv. Tere-
zie) Přeji vám ze srdce požehna-
nou svatopostní dobu. 

P. Martin Poláček 

www.farnost-pardubice.cz 

POSTNÍ DOBA 

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

Pastorační rada (PR) se poprvé v roce 2012 sešla 
ve čtvrtek 9. února ve farním sále. Setkání PR mo-
deroval její předseda P. Antonín Forbelský. 

HISTORIE 
4 P. Forbelský stručně přiblížil události, které se 

staly v historii a seznámil s nimi ostatní členy 
PR. 

4 Vzpomněli jsme na zemřelého trvalého jáhna 
Františka Šimáčka. 

4 Poděkování za farní adventní den všem, kteří 
se podíleli na jeho organizaci a zajišťování prů-
běhu. Diskutovali jsme vybrané příspěvky účast-
níků, pro příští rok bude organizace vycházet ze 
zkušenosti tohoto dne. 

4 „Půlnoční“ mše svatá 24.12. v 16:00 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje bohatě navštívena, 
rovněž i u salesiánů – v příštím roce třeba zva-
žovat další mši sv., v 16:00 hod. např. u sv. Ja-
na. Třeba zvážit zda mít mši sv. ve 22:00 hod. u 
sv. Bartoloměje. 

4 Půlnoční byla silně naplněna „jednoročními“ ná-
vštěvníky a zvědavci, přesto problém 
s pořádkem nebyl; pořádková služba ve třech 
lidech byla dostatečná. 

4 Tříkrálová sbírka – probíhala letos i v pane-
lácích k velké spokojenosti všech účastníků  
i navštívených obyvatel domů. Důležité bylo  
i oblečení účastníků. Vybralo se v Pardubicích 
cca 150 tis., což je o polovinu více proti loňsku. 

4 Charita otevřela nové dvě kanceláře v domě 
v Češkově ulici pro rodiny v nouzi. Práce je vel-
mi důležitá. Uvažuje se vytvoření fondu pro 
půjčky, byl vytvořen sociální šatník, potravinová 
banka. 

4 Setkání pro ženy – velmi pěkné, rovněž setkání 
se služebníky farnosti i ekumenické setkání  
u sv. Jana. 

P. Forbelský všem děkuje za práci na těchto aktivi-
tách. 

BUDOUCNOST 
4 K 1. sv. přijímání se připravuje 19 dětí. 
4 Katechumenát – připravují se 3 kandidáti křtu. 
4 Postní doba – biblická myšlenka na každý den – 

bude k dispozici v kostele 
4 03.03. - Setkání pro chlapy - P. Petr Glogar 

OCD (Salesiánské středisko) 
4 03.03. - Duchovní obnova pro mládež  

(Salesiánské středisko) 
4 12.03. - Bohoslužba pokání u sv. Jana  

(P. Trochta SDB) 
4 Křížové cesty – tabulka dle loňské zkušenosti 

byla připravena 
4 Postní almužna –  rozhodnutí členů PR na její 

určení: 
50% - pro fond pro sanaci rodin v nouzi 

(zajišťuje Charita) 
25% -  podporu mládeže farnosti 
25% -  pro křesťanskou školu NOE  

v Pardubicích 
4 24.03. - Postní duchovní obnova farnosti  

(P. Novák z Hradce králové) 
4 26.-31.03. - Týden modliteb za mládež 
4 07.04. - Slavení velikonoční vigilie – pořad  

bohoslužeb bude dohodnut ve spolupráci se 
salesiány 

4 V době velikonoční novéna k Duchu sv. 
4 23.05. - návštěva pana kardinála Dominika  

Duku v Hradci Králové (mše sv. v 18:30 hod.) 
4 27.05. - Letnice (biřmováni v kostele  

sv. Bartoloměje) 
4 01.06. - Noc kostelů 
4 02.06. - 10. Den rodin a Den dětí 
4 10.06. - Slavnost Těla a Krve Páně (biskup Jan 

Vokál) průvodu po městě, 
4 17.06. - Zahradní slavnost 
4 Rok Pernštejnů – program oslav v červnu se 

sestavuje 

JINÉ 
4 KAHL – hokejová liga v křesťanském duchu, 

základní část již proběhla (www.kahl.cz) 
4 Koncerty – zájem o koncerty v kostele 

v adventní době – již objednávají nyní - dodržu-
jeme naše zásady slavení adventu a nevhodné 
zájemce budeme odmítat 

4 Poděkování paní Jiroutové a paní Ing. Novotné 
za nedělní organizaci kavárny. Paní Jiroutovou 
prosíme, aby i v budoucnu tuto aktivitu řídila. 

4 Přednáška - orientace v ekonomické oblasti - 
hledáme vhodný termín 

4 Sportovní aktivity pro rodiny u salesiánů v neděli 
od 15:30 do 18:00 hod. 

DĚTSKÁ MŠE 
Pro zlepšení situace (pořádku) organizujeme 

umístění kočárků na pravou stranu, snažíme se 
udržet volnou uličku uprostřed. Situace se tím 
zlepšila.  

Je problém s těmi, kteří chodí na mši sv. pravi-
delně pozdě a ruší. Apelujeme na ně, aby se po-
lepšili. 
 
Příští setkání PR se uskuteční ve čtvrtek 26. dub-
na 2012 v 19:00 hod. na faře. 

Zapsal: Jan Franc 
 
 
 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY – 9. ÚNORA 2012 

http://www.kahl.cz
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V sobotu 21.ledna proběhlo v Salesiánském stře-
disku v Pardubicích i letos duchovní setkání žen a 
dívek na téma : „Žena a její obdarování“. 
Po úvodním přihlášení zúčastněných na recepci, 
které probíhalo od 9.30 před zákristií jsme se ode-
brali do kostela sv. Václava, kde pro nás měla při-
pravenou asi hodinovou přednášku sestra Lucie 
z Komunity blahoslavenství. Vtipným a dynamic-
kým stylem mluvila o obdarováních ženy. Zmíním 
se alespoň částečně o daru intuice, který sestra 
Lucie pro nás rozebrala barvitě do všech rozměrů 
a o daru něhy. Cituji: „Něha se rodí z pochopení 
stavu duše druhého  a spěje k tomu, abych mu 
sdělil, jak jsem mu blízko. Každý člověk hledá ně-
hu, i když je obrněný…Bůh je láska, touží po naší 
lásce a něze. My ženy máme mandát k tomu, aby-
chom Boží něhu přinášely světu, svět hyne na tvr-
dost a nedostatek lásky.“ 
Přednáškou se prolínala zajímavá svědectví ze 
života a taky nechyběly odkazy na místa  v Bibli, 
kde k nám Bůh promlouvá na toto téma. 
Pak následovala půlhodinová přestávka na kafe, 
čaj a výborné koláčky, po které jsme se opět vrátili 
do kostela na animovanou adoraci. Pro mne jsou 
tyto chvíle ztišení a rozmlouvání s Bohem velice 
důležité. Jak říká sv. Anselm: „Prchni na chvíli od 
svých zaměstnání, zanechej svých starostí, věnuj 
se Bohu, odpočiň si v něm a mluv k němu:´ ˇHle 
slyším, pouč mé srdce, kde Tě mám hledat a jak 
Tě naleznu.“ 

Odpolednímu programu předcházel oběd - skvělý 
řízek s bramborovým salátem velice chutnal 
v doprovodu přátelských a družných rozhovorů.  
A po obídku šup do tance. V tělocvičně jsme se 
přezuly a s hudbou jsme vpluly do biblických tanců 
za skvělé choreografie sestry Lucie. Tančilo se ně-
co málo přes hodinku. Za všechny zmíním alespoň 
jeden z těch statičtějších tanců propojený s židov-
skou modlitbou před spaním: 
4 Ve jménu Hospodina, Boha Izraele 
4 po mé pravici ať se postaví Michael (Kdo je jako 

Bůh) 
4 po mé levici Gabriel (Bůh je má síla) 
4 přede mně Uriel (Bůh je mé světlo) 
4 za mne Rafael (Bůh je mé uzdravení) 
4 a na mojí hlavu ať sestoupí přítomnost Boží ...  
Z Komunity blahoslavenství známe doplnění 
modlitby pohyby rukou s dlaněmi k nebi - pravá 
vzhůru (ve jménu ...), pravá do upažení (Michel), 
levá do upažení (Gabriel), ruce před sebe (Uriel), 
ruce za sebe (Rafael). Závěrem se ruce vztáhnou 
k nebi a znázorňují sestoupení požehnání na hla-
vu, nakonec se pokojně připaží. 
V 15 hodin jsme se přemístili opět do kostela, kde 
jsme slavili mši svatou s otcem Antonínem a v 16 
hodin nastal čas rozloučení a rozcházení se domů. 
Závěrem chci poděkovat za všechny za obohacují-
cí duchovní setkání všem, kteří jej připravili i za 
veškerý servis spojený s touto akcí a těším se opět 
na příští setkání.  

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ ŽEN A DÍVEK 2012 PARDUBICE 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Po půl roce, v sobotu 28. ledna, 
se zase v Pardubicích sešli trvalí 
jáhni s manželkami. Tentokrát 
přijal naše pozvání diecézní bis-
kup Mons. Jan Vokál, který také 
sloužil úvodní mši svatou. v úvo-
du jsme si připomněli nedávno 
zemřelého spolubratra Františka 
Šimáčka.Setkání zhruba 30 lidí 

probíhalo v bezprostřední a přátelské atmosféře, 
kde jednotliví jáhni představili svou službu i rodinu 
a využili přítomnosti pana biskupa k dotazům. Ta-
ké pan biskup sdělil své představy či přání, i jak 
zatím vidí naší službu.  

Po společném obědě k nám promluvil i P. Jiří 
Heblt z Chrudimi, který má na starost formaci no-
vých kandidátů této služby. Závěrem bylo přijato 
rozhodnutí konat tato pro nás tak důležitá setkání 
dvakrát ročně a právě zde, kde Pardubice jsou ja-
kýmsi středem dosažitelným dopravou a poskytují-
cím dostatečné zázemí.  

KK 

Hledáme ochotné ženy o zapojení se do květino-
vé výzdoby kostela svatého Bartoloměje. Je to 
služba, která je potřebná každý rok od období Veli-
konoc do Slavnosti Krista Krále. Květiny se upra-
vují a čerstvě chystají většinou v pátek odpoledne, 
ale je možno kdykoli během pátku popř. soboty. 
Tato služba se hodí i pro maminky na mateřské, 
které by mohly třeba i jen občas a případně spo-
lečně 2 i 3. Donedávna jsme byly 4 a střídaly jsme 
se po měsíci, ale nyní jsme zbyly 2 a dvoutýdenní 
cyklus je pro nás náročný, proto potřebujeme náš 
„květinový tým“ posílit. Děkujeme všem, které vý-
zvu přijmou. 

(PP) 

ÏÏÏÏÏ 

Chtěl bych moc poděkovat za čas všech žen, které 
se nejen v posledním roce staraly a starají o květi-
novou výzdobu v našich kostelích a zároveň vy-
zvat a přizvat další ochotné do „květinového týmu“ 
v kostele sv. Bartoloměje. 

P. Antonín  

SETKÁNÍ JÁHNŮ PROSBA O POMOC 
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V postní době jsme pozváni k horlivější účasti na 
liturgii a různých pobožnostech. V naší farnosti bu-
deme mít kromě účasti na mše svaté několik dal-
ších možností, jak se společně přiblížit Božímu Sy-
nu, který pro nás trpěl, zemřel a třetího dne byl 
slavně vzkříšen. I letošní postní dobu chceme pro-
žít ve snaze o obnovu našeho nitra.  
 
Následující nabídka nám v našem úsilí může po-
moci. 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY 
Každý pátek se od 17:15 hod. v kostele sv.  
Bartoloměje budeme modlit „křížovou cestu“. 
 

KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA 
V pondělí 12. března v 18:00 hod. v kostele sv. 
Jana bude kající bohoslužba. Vede P. Josef 
Trochta SDB. 
 

TAJEMSTVÍ VÍRY 
V době postní budeme při mši svaté na výzvu kně-
ze: Tajemství víry odpovídat zvoláním, které lépe 
odpovídá rázu této liturgické doby: Zachraň nás 
svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, 
Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
Ke společnému prožití posvátné doby postní vám 
všem žehnají 

P. Antonín, P. Radek a P. Jiří 

POSTNÍ  
DUCHOVNÍ OBNOVA 

 
Sobota 24. března 2012 – farní sál 

TÉMA: „HŘÍCH A ODPUŠTĚNÍ“ 
P. Zdeněk Novák 

PROGRAM 

13:00 – 13:45 hod. 
1. zamyšlení 

14:15 – 15:00 hod. 
2. zamyšlení 

15:30 – 16:15 hod. 
3. zamyšlení 
16:40 hod.  

adorace v kostele sv. Bartoloměje 
17:00 hod.  

mše sv. v kostele sv. Bartoloměje 
 

O přestávkách: 
• ticho k osobnímu rozjímání 

• příležitost ke svátosti smíření 

POSTNÍ DOBA V NAŠÍ FARNOSTI – 2012 

P O S T N Í  D OBA 

Půst zdrženlivosti od masa se zachovává každý 
pátek v roce, pokud nepřipadne na den slavnosti. 
Jsou jím vázáni všichni křesťané od dovršeného 
čtrnáctého roku věku. Tento půst spočívá v ode-
pření pokrmů připravených z masa teplokrevných 
zvířat (ryby jsou tedy postním jídlem), nevztahuje 
se však na živočišné tuky. Předpisy České biskup-
ské konference dovolují nahradit půst od masa 
skutkem lásky nebo úkonem zbožnosti.  

Na Popeleční středu a na Velký pátek se za-
chovává půst zdrženlivosti a újmy (tzv. přísný 
půst). Půst újmy zavazuje věřící ve věku od 18 
do 60 let. Dodrží ho ten, kdo se v určeném dni 
pouze jednou nají dosyta při hlavním jídle, ráno a 
večer může něco málo sníst. Liturgická konstituce 
doporučuje prodloužit velkopáteční půst i na Bílou 
sobotu, "abychom s povznesenou a otevřenou du-
ší vstoupili do radosti ze vzkříšení Pá-

ně" (Sacrosanctum concilium 110). Farář (příp. ad-
ministrátor farnosti) může ze spravedlivého důvodu 
udělit v jednotlivých případech dispenz (zbavení 
vázanosti zákonem) od zachování postu nebo pro-
vést jeho záměnu za jiné úkony zbožnosti.  

Svým postem se připojujeme k Ježíši Kristu, 
který se čtyřicet dní postil na poušti (Lk 4, 1-13). 
Kristovo vítězství nad pokušením je předobrazem 
jeho vítězství nad smrtí, kterého dosáhl neochvěj-
nou poslušností a věrností Otci, poslušností až k 
smrti (Flp 2, 8). Ježíš je nový Adam, který zůstal 
věrný a nepodlehl ďáblovu pokušení. Je věrný Bo-
ží služebník narozdíl od Izraelitů, kteří čtyřicet let 
pokoušeli Boha na poušti. Ježíšův půst nám uka-
zuje, kde i my máme hledat posilu proti pokušení, 
a dává nám naději na naši záchranu.  

(přejato z časopisu Amen) 

PŮST – PODMÍNKY A ZÁVAZNOST 
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Postní doba je obdobím přípravy na co nejplněj-
ší prožití událostí Velikonoc, základního kamene 
naší víry a naděje. V tomto období obzvláště pro-
hlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě sa-
mému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skut-
ků. Půst je duší modlitby a milosrdenství je životem 
postu. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať 
je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, 
ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ říká sv. 
Petr Chrysolog.  

Postní doba je tedy příležitostí vrátit se ke staré 
postní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít 
srdce lásce k Bohu a bližním. A k tomu nám může 
napomoci také Postní almužna. Postní almužna je 
výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe pro-
střednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, 
jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, 
ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří 
sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.  

 
Skládací papírová schránka – „postnička“ nám 

může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k 
uložení peněz, které jsme svým sebezáporem 
ušetřili. Je možné si ji vyzvednout v kostele na Po-
peleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje 
se vložit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodno-
cení každého dne, nakolik jsme byli ve svém post-
ním snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se 

uskromnit ve svých potřebách a prospět tím neje-
nom druhým, ale také sami sobě. Dle pokynů kně-
ze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši 
postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené 
místo. Na její spodní stranu můžete napsat jak ne-
bo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almužna 
použít. Peníze budou použity na některý konkrétní 
charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve 
spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu cha-
ritního díla Církve. 

Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve 
znamení modlitby, postu a almužny. 
 
+ Mons. Jan Vokál RNDr. Jiří Stejskal 
   Biskup ředitel 
   královéhradecký  DKCH Hradec Králové 

--------------------------------------------- 

Papírové pokladničky budou k dispozici 
v kostele i na faře, je možné si ji též vytvořit vlastní.  

Pastorační rada naší farnosti využila možnosti 
nabídnuté královéhradeckým biskupstvím a na zá-
kladě hlasování rozhodla takto:  
4 50% - pro fond pro sanaci rodin v nouzi 

(zajišťuje Charita) 
4 25% - podporu mládeže farnosti 
4 25% - pro křesťanskou školu NOE v Pardubi-

cích 

POSTNÍ ALMUŽNA – HLUBŠÍ PROŽÍVÁNÍ POSTNÍ DOBY 

P O S T N Í  D OBA 

Římskokatolická farnost v Pardubicích  
źve muže nejen naší farnosti na 

„Setkání pro chlapy“ 
na téma:  

 
" Být dobrým mužem a otcem  
aneb z čeho brát a nekrást"  

(cesta muže v dnešní rodině a společnosti) 
 

které povede  P. Petr GLOGAR OCD. 
 

Termín: Sobota 3. března 2012 
Místo: Salesiánské středisko SKM 

Pardubice  
 

Program setkání: 
 09:30 – 09:45 Zahájení 
 09:45 – 10:30 1. přednáška 
 10:30 – 11:00 Přestávka 
 11:00 – 11:45 2. přednáška 
 11:45 – 12:00 Dotazy 
 12:15 – 13:00 Mše svatá 
 13:15   Oběd  
 Posezení v baru, možnost sportu 
 16:30   Závěr setkání´ 
 

Přihlásit se je třeba do 26. února 2012 na 
www.farnost-pardubice.cz, 731 598 842. 

 
Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150,- Kč.  

SETKÁNÍ PRO CHLAPY 

MODLITEBNÍ TRIDUUM 
Skupinky Modliteb matek zvou všechny farníky na modlitební triduum. 

Jednotlivá setkání, která nebudou delší než 1 hodinu, se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje: 
pátek 30.3. v 19:00 hodin 

sobota 31.3. v 16:30 hodin  
neděle 1.4. v 16:00 hodin 

http://www.farnost-pardubice.cz
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MODLITBA 
Už vědomý život v Boží přítomnosti je modlitbou 
 
• Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, 

před jídlem. 
• Modlete se společně v rodině, pro začátek ale-

spoň při zvláštních příležitostech. 
• Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později 

pravidelně. 
• Vyprávěj o Bohu dětem. 
• Účastni se liturgického života své farnosti: mše 

svaté, křížové cesty, bohoslužby smíření… 
• Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem 

každého rozvoje. 
 
Půst =  modlitba tělem a duší, v sebeovládání a s 
fantazií. 
 
ČINIT DOBRO (ALMUŽNA) 
Dobro činíme už tehdy, když s druhými sdílíme čas 
a pozornost, radost i bolest, majetek a síly 
 
• Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej 

skrytou bídu. 
• Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a 

zoufalé. 
• Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi. 
 
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemo-
syné, které znamená milosrdenství, milosrdný 
vztah.  
 
ZŘEKNUTÍ SE (PŮST) 
Zřeknutí znamená, když k nutkání „muset mít“ řek-
neme ne 

• Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, 
sledování televize, nakupování… 

• Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako 
zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a 
odřekni si maso. 

• Přinášej páteční oběť - může mít různé formy: 
zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co je 
díky této oběti ušetřeno, by mělo přijít k dobru 
lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají 
také různé formy osobní a společné modlitby 
stejně jako služba a pomoc druhým. 

• Jako postní oběť dej stranou určitou částku pe-
něz: pro hladovějící a jinak trpící 

 
Zřeknutí se: svobodný, zodpovědný a uvědomělý 
život. 
 
SMÍŘENÍ 
Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu 
 
• Připravuj se na smíření v myšlenkách. Smíření 

není především něco, co musí být protrpěno, 
ale něco, co musí být slaveno. Smíření s Bo-
hem i s bližním je pramenem radosti. 

• Účastni se na slavení smíření bohoslužebnou 
formou: především při bohoslužbě pokání a ve 
svátosti smíření. 

• Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno. 
• Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému 

společnému začátku - objevuj v druhém to dob-
ré - vzpomeň na to vše společné pěkné. 

 
Smíření je postoj, který nás orientuje na Boha. 

(přejato: www.pastorace.cz) 

KONKRÉTNÍ TIPY PRO POSTNÍ DOBU 

P O S T N Í  D OBA 

Co dělat v postní době?  
Raději málo než nic. 

Diecézní katechetické centrum Biskupství br-
něnského připravilo pro postní dobu 2012 Ma-
lý průvodce postní dobou. Sešitek o velikosti 

A6 (malý deníček) je určen lidem dnešní uspě-
chané doby, v níž se často komunikuje pomocí 
krátkých textových zpráv (SMS). Proto nenabí-
zí dlouhá zamyšlení, ale pro každý den je při-

praven malý duchovní impuls v podobě krátké-
ho biblického citátu a jedné věty k zamyšlení, 
které mohou člověka provázet po celý den. 

Pro neděle je kromě krátkého zamyšlení při-
pravena také modlitba. 

Malý průvodce postní dobou je k dostání od 
10. února 2012 na Diecézním katechetickém 

centru v Brně (Brno, Petrov 5, 3. patro). Při za-
sílání poštou objednávejte minimálně 20 výtis-

ků; od 50 kusů výše se neúčtuje poštovné.  
 

Objednávky přijímá DKC elektronicky na adre-
se kc.brno@biskupstvi.cz nebo telefonicky na 

tel. 533 033 127. 
1 brožurka stojí 5 Kč. 

 
Ukázka: http://www.biskupstvi.cz/kc/ruzne/

pruvodce_post_B.html 

MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU  
S BIBLICKÝMI CITÁTY NA KAŽDÝ DEN 

http://www.pastorace.cz)
mailto:kc.brno@biskupstvi.cz
http://www.biskupstvi.cz/kc/ruzne/
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OSLAVY DONA BOSCA 

S A L ES I Á NI  

V sobotu a neděli 28. a 29. ledna se u salesiánů 
konaly tradiční oslavy zakladatele Dona 
Bosca. Program otevřela soutěž Labyrint, 
které se zúčastnily tři statečné týmy: 
farní tým Far-Par vedený P. Jiřím Kva-
šem, tým salesiánského střediska 
Zhulený Veverky vedený P. Josefem 
Glogarem a konečně smíšený tým, 
s přespolními posilami, Moskyti, vede-
ný Alešem Kalinou. Bylo to napínavé! 
Po vyrovnaném průběhu nakonec těsně 
zvítězily domácí Zhulený Veverky. 

Psychoterapeut a písničkář Jiří Černý 
pak s nadhledem a humorem popovídal 
o nebezpečí, kterému se říká syn-
drom vyhoření. To číhá i na 
všechny ty, kteří se k něčemu 
zavázali na celý život – 
v manželství, v kněžství ...  A čelit 
mu znamená učit se umění vyvažovat 
mezi potřebou být připoután k druhým a 
zároveň zůstat vnitřně svobodným a sám 
sebou. 

Po přestávce, během níž představilo svou čin-
nost Centrum Don Bosco, Jiří Černý 
„popadl“ své dvě kytary a poctivou hodin-
ku hrál a zpíval a hudbu prokládal jiskr-
nými komentáři o potřebě zakotvenosti v 
Bohu.  A rádi jsme si s ním pak na zá-
věr zazpívali jeho „starý pecky“ jako 
třeba Eucharistia. 
A kdo chtěl, nemusel utíkat domů – 

v příjemném prostředí multifunkčního 
centra se někteří zdrželi až do 22 hodin. 

V neděli pak oslavy ukončila tradiční pře-
hlídka nejmenších pěveckých nadějí – 

Cantate Bimbi. Z dobrovolných příspěv-
ků byla při této příležitosti podpo-
řena křesťanská ZŠ Noe.  
Děkujeme všem, kdo se podíleli 
na přípravě a zdařilém průběhu 

oslav, i vám všem, kteří jste je pod-
pořili svou účastí. A upřímně se těšíme 

na další taková příjemná setkání. 
Salesiáni 

CANTATE BIMBI 2012 
Dne 29.1.2012 se v multifunkčním centru Dona 
Bosca v Pardubicích konal již osmý ročník pěvec-
kého vystoupení mladších dětí s názvem Cantate 
Bimbi. Tato akce, pořádaná již tradičně o víkendu 
patřícím oslavám Dona Bosca, se opět těšila velké 
přízni diváků i účinkujících. Jejich seznam, včetně 
písní, které zpívaly, můžete nalézt v tabulce. Změ-
nou oproti dřívějším ročníkům byla absence tradič-
ní tomboly, z důvodu změny legislativy České re-
publiky. Tento nedostatek se ovšem organizátorům 
podařil (snad) úspěšně nahradit zařazením krátké-
ho hudebního úryvku místní začínající rockové 
skupiny Cornfakes. Kromě této kapely ještě zahrá-
la skupinka odvážných a již od pohledu velmi 
ochotných dobrovolníků notoricky známou, krát-
kou, jednoaktovou hru pro 5 osob s názvem Popo-
luška. Celý večer by se samozřejmě neobešel bez 
muzikantů, kteří děti doprovázeli - letos to byli Han-
ka Fučíková, Maru Benáková, Veronika Vaňková, 
Maru Novotná, Jirka Dračínský a Tomáš Mori. Ce-
lým večerem velmi dobře a po loňské premiéře už i 
zkušeně prováděly dvě krásné a milé moderátorky 
- Anežka Sychrová a Dominika Láníková.  
Za celý organizační tým bych ještě jednou rád po-
děkoval všem zúčastněným zpěvákům a zpěvač-
kám, divákům, kteří je přišli podpořit a samozřejmě 
všem, kdo se na přípravě a zdárném chodu další-
ho ročníku této akce podíleli. 

Ondřej Salák, člen organizačního týmu 

Interpret Píseň 

Štorková Kristýna Já jsem muzikant 

Němeček Václav Muzikantova písnička 

Rohlíková Jana Žabka Katka 

Kalousek Mikuláš Nemelem, nemelem 

Ludvíková Eliška Nedělní procházka 

Sokolová Veronika Nestůjte mládenci pod okny 

Plačková Martina My jsme žáci 1.A 

Jakub Haničák 

Beruško půjč mi jednu tečku 
Matyáš Haničák 

Matouš Haničák 

Tereza Mullerová 

Dračínský Petr Blues folsomské věznice 

Kalousek Šimon Když jde malý bobr spát 

Dračínská Kateřina Kdybych byla vlaštovkou 

Nejezchleb Tomáš Večerníček 

Nejezchleb Lukáš Popelky 

Sokolová Lucie Dítě školou povinné 

Němečková Barbora My máme prima rodiče 

Dvořáková Eliška Desatero (Haleluja) 
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C H A R I TA 

Většina z nás zná biblický příběh v podobenství 
o milosrdném samaritánovi. Ti, kteří mají sociální 
cítění a snaží se pomáhat druhým, si možná polo-
žili otázku, jak by se asi zachoval milosrdný sama-
ritán v případě, že by znovu na stejné cestě spatřil 
téhož poraněného člověka. Jistě by mu opět po-
mohl. V případě, že by se podobná situace opako-
vala potřetí, a protože se jedná o příkladného člo-
věka s vyvinutým sociálním, popřípadě i nábožen-
ským cítěním, pravděpodobně by mu pomohl opět. 
Zřejmě by se však již zamyslel nad tím, o co zde 
jde? Nebyl by k celé věci lhostejný a  začal by pát-
rat po příčině. Možná by se zeptal i kněze, či levity, 
kteří poraněného člověka v jeho prvním případě 
minuli bez povšimnutí. A oni by mu sdělili, že už 
zmíněnému poraněnému člověku mnohokrát po-
mohli. V žádném případě v této úvaze není cílem 
snížit hodnotu biblického příběhu, který je zasazen 
do jiného prostředí. Jedná se pouze o zamyšlení 
inspirující se realitou z naší blízkosti. Co dál, když 
vidíme člověka nebo známého, či dokonce našeho 
blízkého padnout na cestě již počtvrté, popáté... 
Těžko nám to může být lhostejné. Po uzdravení 
raněného si na něj najdeme více času a pokusíme 
se mu pomoci ještě jiným způsobem, než je uve-
deno v biblickém příběhu, tzn. ošetřit rány a zajistit 
pomoc až k jeho uzdravení. Zjistíme, jaký má pro-
blém a pokusíme se mu poradit. „Nechoď již do 
těch míst, kde ti opět ublíží, vyhni se člověku, který 
tě bije.“ Málokdy to však pomůže. Žalostné je, jed-
ná-li se o osoby blízké, nebo když má poraněný 
člověk rovněž povahu milosrdného samaritána a 
chce soustavně pomáhat tomu, kdo mu ubližuje.  

Z metod sociální práce víme, že se jedná o vel-
mi závažné problémy, kterými se v případech ohro-
žených rodin i jedinců zabývaly významné  osob-
nosti z oboru psychologie, psychoterapie a dalších 
oborů. Problémem však zůstává, že se tyto metody 
sociální práce navrhované těmito vědeckými kapa-
citami prakticky nevyužívají a pokud ano, tak velmi 
zřídka, protože jsou drahé a časově nesmírně ná-
ročné. A tak se musíme vrátit z výšin teorie do par-
dubických ulic a přemýšlet, co dál. Jak pomoci člo-
věku, který sice podporu vyžaduje a evidentně po-
třebuje, ale nechce se řídit alespoň těmi nejzáklad-
nějšími radami, to znamená nechodit  tam, kde je 
to pro něj nebezpečné a nestýkat se s lidmi, kteří 
ho zneužívají. Otázkou zůstává forma pomoci 
v případech, kdy o ni člověk neustále žádá a do-
stává ji, přesto však toto úsilí evidentně nespěje 
k nápravě situace. Pomoc soucitného okolí se pak 
časem stává zneužívána. Pomáhající a pomoc po-
třebný se tak točí v kruhu a lidé pomáhající se po 
čase vyčerpají nebo otupí. Tento stále se prohlu-

bující kruh ohraničuje pouze přítomnost, řeší akut-
ní problémy (najíst, ošatit, ošetřit), ale nesměřuje 
k podstatným řešením, které by mohly vést 
k pozitivním změnám. 

A tak se v praxi může stát, že se u jednoho člo-
věka vystřídá několik soucitných samaritánů, kteří 
opakovaně obdarovávají a pomáhají, ale bližního 
znovu a znovu nacházejí s napřaženou dlaní ve 
stejné situaci, ze které se ho pokoušeli dostat. Po 
čase unaveni, zbaveni iluzí a někdy i s pocitem 
vlastního selhání ochotně předávají štafetu další-
mu. A příště se jinému podobnému „zraněnému“ 
raději zdaleka vyhnou, protože už nevěří, že by 
pomoc mohla být účinná. A právě tomu dalšímu 
„zraněnému“ by možná třeba i zlomek z ní pomohl 
změnit život k lepšímu. Zde můžeme uvést příklad 
člověka, který se s podporou nejbližšího okolí 
dokázal vzchopit ze zdánlivě neřešitelné situace, 
začal pracovat a splácet exekuce. Přitom jsme ho 
nikdy neviděli žebrat. Nyní pomoc vrací staré sou-
sedce, která mu v nejtěžším životním období poda-
la pomocnou ruku. 

Často se zamýšlíme nad tím, jak nejlépe se 
v podobných situacích zachovat. Příště už raději 
„nevidět“? Dávat další a další šance tomu, kdo si 
jich neváží, ba co víc, zneužívá je? Nechat žebrá-
ka žebrákem a dát mu almužnu, což je nejjedno-
dušší, nebo se snažit o to, aby se jeho situace vy-
lepšila a on již nemusel žebrat. Odpověď není leh-
ká. Rozhodně neexistuje žádná jednoznačná, 
možná že ani žádná správná. Je v každém z nás.  
O tom, jestli ji poskytovat a případně jak, si každý  
svobodně rozhodujeme podle vlastních možností, 
zkušeností a vnitřního nastavení.  

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci zvolilo 
cestu trpělivé podpory zejména těm lidem, kteří 
sami nemají dost sil a vůle znovu začít žít důstoj-
ným způsobem. Ale nejen těm. Za finanční podpo-
ry lidí, zejména z řad farníků, kteří přispěli na konto 
„Stříbrná liška“, předplatilo v těchto mrazivých 
dnech 20 noclehů bezdomovcům. Jedná se o ty, 
kteří nemají ani na poplatek, který jim umožní pře-
čkat tyto nehostinné zimní noci v teple na lůžku, 
s hygienickým zázemím, základní stravou a podpo-
rou sociálních pracovníků. Děkujeme všem, kteří 
přispěli na konto „Stříbrná liška“ a umožnili nám 
zprostředkovat rozsahem sice malou, ale účinnou 
pomoc.  
 
Za Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 

Karel Tajovský 
e-mail: pomocvakci@seznam.cz 

 
ÏÏÏÏÏ 

ÚNAVA MILOSRDNÝCH SAMARITÁNŮ  

mailto:pomocvakci@seznam.cz
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C H A R I TA 

V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 
2012, největší dobrovolnické akce u nás, která 
na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. 
ledna 2012, se Oblastní charita Pardubice těší 
jak z  úspěšných doprovodných programů 
v Domě techniky, tak z rekordního výtěžku 
Tříkrálové sbírky 2012. V letošním roce koled-
níci OCHP vybrali částku ve výši 642.439,- Kč. 
I v celorepublikovém měřítku, kdy se vybrala 
částka 74 687 754,- Kč, byla letošní Tříkrálová 
sbírka opravdu štědrá.  
Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle zá-
měru na dovybavení středisek služby Sanace 
rodiny, pobytového a ambulantního stře-
diska odlehčovacích služeb Červánky 
v Třebosicích a rodinných center DaR a Ho-
loubek. Dále bychom rádi zakoupili automobil 
pro terénní sociální služby. Část výtěžku je 
určena na přímou pomoc potřebným lidem a 
10% obdrží Charita ČR, která částku využije 
na humanitární pomoc a projekty v zahraničí. 
Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně u 
betléma na Pernštýnském náměstí v Pardu-
bicích, kde koledníkům požehnal biskup Mons. 
Josef Kajnek. Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou i 
v tomto roce převzali primátorka města Pardu-
bic MUDr. Štěpánka Fraňková a náměstek hej-
tmana Pardubického kraje ing. Roman Línek. 
Letos koledníci koledovali nikoli ve sněhu, ale 
v mrazivém větru a dešti. Ani přes nepřízeň 
počasí se malí i velcí „koledníci“ nedali odradit 
a přinášeli lidem radostné poselství Vánoc 
s přáním všeho dobrého v novém roce a po-
žehnání. Přitom prosili o dar na pomoc lidem 
v nouzi. „Reakce lidí byly překvapivě vstřícné, 
byť jsme tu a tam byli také odmítnuti. Příští rok 
se opět do koledování zapojím,“ sdělil nejeden 
koledující dobrovolník. 
V Domě techniky byl pro koledníky i širokou veřej-
nost připraven bohatý doprovodný program. Na 
své si přišli jak dospělí, tak i rodiny s dětmi. Nechy-
běla v něm hudební či taneční vystoupení, šacho-
vá simultánka s mistrem Evropy Josefem Sýkorou, 
vystoupení herců Východočeského divadla Pardu-
bice a zajímavé přednášky.  
Tříkrálový program byl zakončen slavnostní verni-
sáží, oceněním výherců „ Soutěže Tří králů“ a kar-
nevalem s TK Xanada Pardubice. Slavnostní teč-
kou za letošním ročníkem Tříkrálové sbírky 2012 
byl Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje 
v podání chrámového sboru pod vedením prof. Ji-

řího Kuchválka. 
Fotografie, výtěžek sbírky v jednotlivých ob-
cích a více informací o Tříkrálovém týdnu 2012 
naleznete na  
www.pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka. 

Jana Zlesáková,  
koordinátorka dobrovolnické činnosti 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 A DOPROVODNÝ PROGRAM 

Ještě jedno ohlédnutí... 
Tento týden obdržela ředitelka OCHP následují-
cí dopis od seniorů ze Seniorcentra v Morava-
nech, jehož obsah nás velmi potěšil, a proto se 
o něho chceme podělit s ostatními. 
 
Vážená paní ředitelko 
Vánoční svátky skončily a jako poslední poslo-
vé přicházejí z dalekých krajů tři králové, aby se 
poklonili Ježíškovi a cestou se zastavili u dob-
rých lidí a přáli jim štěstí, zdraví, dlouhá léta.  
I k nám přišli, však jsme je už očekávali. Moc se 
nám líbili a shodli jsme se na tom, že to byli le-
tošní nejkrásnější králové. Díky vám, králové, 
hlavně díky našim chariťačkám, jak jim my staří 
říkáme. Stačí jen málo a hned je náš život krás-
nější. Díky, 

Senioři z moravanského Seniorcentra 

http://www.pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka


10 

C H A R I TA 

Začátek roku 2012 nebyl pro Oblastní charitu 
Pardubice spojen jen s Tříkrálovou sbírkou, ale i 
slavnostním otevření vlastního domu. „Mým snem 
bylo, aby OCHPA měla v Pardubicích konečně 
svůj vlastní objekt,“ řekla při otevření paní ředitelka 
Marie Hubálková. Tento sen se jí tedy začátkem 
roku 2012, ve kterém OCHPA oslaví i 20 let své 
činnosti, splnil. Dům v Češkově ulici, který prošel 
velkou rekonstrukcí, nyní slouží především jako 
zázemí sociálním pracovníkům služby sanace rodi-
ny. Touto službou, kterou OCHPA poskytuje od 2. 
pololetí roku 2010, pomáhají soc. pracovníci rodi-
nám s dětmi, které se dostaly z různých důvodů do 
tíživé životní situace.  

Součástí slavnostního otevření bylo požehnání 
domu P. Antonínem Forbelským a prezidentem 
DCH HK Mons. Josefem Suchárem. Ať tedy 
z tohoto domu vychází mnoho požehnání ke všem, 
nejen ke klientům OCHPA. Dům v ul. V Ráji je i na-
dále hlavním střediskem OCHPA v Pardubicích. 

H. Vostrovská 

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE OTEVŘELA SVŮJ  
PRVNÍ VLASTNÍ DŮM V PARDUBICÍCH 

Misijní koláč je jeden ze způsobů, jak 
pomoci potřebným lidem. Jeho pod-
stata spočívá v prodeji doma upeče-
ných koláčů, buchet, zákusků nebo 
něčeho podobného. 
 
Prosím všechny ochotné maminky, ba-
bičky, tetičky, děti i muže, jestli by s 
myšlenkou na chudé upekli koláče nebo 
nějaké dobroty a přinesli je na dětskou 
mši svatou 25.3. 2012 do klášterního kostela 

Zvěstování Panně Marii na 10. hod.   
Koláče by se nesly v obětním průvodu a 
pak po mši za symbolickou cenu by se 
prodávaly před kostelem. U každého 
koláče je dobré mít i pokladničku, aby si 
je lidé mohli rovnou kupovat za symbo-
lickou cenu. Předem děkuji všem za 
ochotné ruce a také všem, kteří si kolá-
če koupí, a tím přispěji na pomoc 
chudým a trpícím dětem.  

Zuzana Petrášová 

MISIJNÍ KOLÁČ 

č. objekt MK ČR Magistrát 
města 

Městský 
obvod I. vlastník celkem Kč 

1 stěna u kostela sv. Bartoloměje 117 000 222 713 10 000 166 587 516 300 
2 kostel Zvěstování Panny Marie 34 000 29 598 0 84 392 147 990 
  celkem 151 000 252 311 10 000 250 979 664 290 

RŮZ N É 

OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2011 
V roce 2011 se stavební práce prováděly pouze na 
dvou objektech. Byla odstraněna havárie boční 
stěny Císařského náhonu u kostela sv. Bartolomě-
je a opravena část pískovcového soklu na kostele 
Zvěstování Panny Marie. Z finančních důvodů prá-
ce nebyly dokončeny a měly by pokračovat v letoš-
ním roce. Stěnu Císařského náhonu je třeba opra-

vit ještě v části pod zákristií a na klášterním kostele 
čeká na opravu sokl na severní a východní straně.  
Tyto opravy byly hrazeny z Programu regenerace 
městských památkových zón, přispělo Ministerstvo 
kultury ČR, Magistrát města Pardubice a městský 
obvod Pardubice I. Přesné údaje o zdrojích finan-
cování oprav v roce 2011 jsou uvedeny v tabulce.  
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RŮZ N É 

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

K A L E N D ÁŘ  

 

p.č. termín skupina vedení 

1 24. února ministranti Václav Metelka 

2 2. března akolyté + jáhnové Karel Kylar 

3 9. března bude upřesněno  

4 16. března Vincentýnky + senioři Ludmila Moriová 

5 23. března rodiny Pavla Pecnová 

6 30. března bude upřesněno   

NAROZENINY  JMENINY  
13.3. P. Antonín Forbelský 19.3. Mons. Josef Kajnek 
15.3. P. Jiří Kváš  P. Josef Trochta SDB 

  20.3. P. Radek Martinek 

KŘÍŽOVÉ CESTY - 2012 
 

Pardubice - kostel sv. Bartoloměje 
pátek - 17:15 hod. 

Název sbírky Termín konání Číslo účtu příjemce Variabilní symbol . 

Svatopetrský haléř 26. února 1006010044/5500 114 

Plošné pojištění (1) 25. března 1006010044/5500 116 

Kněžský seminář 29. dubna 1006010044/5500 112 

Potřeby diecéze 27. května 1006010044/5500 115 

Církevní školství 16. září 1006010044/5500 111 

Misie 21. října 72540444/2700 10 

Plošné pojištění (2) 11. listopadu 1006010044/5500 116 

INZERÁT 
 

Nabízím trvalý přivýdělek  
šikovné švadleně 
tel. 720 135 993 

 

PLOŠNÉ SBÍRKY V ROCE 2012 
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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  
St 22.02. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu    
Pá 24.02. 1. Křížová cesta kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
Ne 26.02. 1. neděle postní   
  Přijetí žadatelů o křest mezi čekatele křtu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Sbírka: "Svatopetrský haléř"   
St 29.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 01.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 02.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  Ekumenická modlitba žen   

So 03.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní bohosl. 
  Setkání pro chlapy Salesiánské středisko 09:30 hod. 
  Duchovní obnova pro mládež Salesiánské středisko 13:30 hod. 

Ne 04.03. 2. neděle postní   
Ne 11.03. 3. neděle postní   
Po 12.03. Kající bohoslužba (P. J. Trochta SDB ) kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 14.03. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben  fara od 08:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 18.03. 4. neděle postní - radostná   
Po 19.03. Slavnost sv. Josefa   
St 21.03. Katechumeni - předání Vyznání víry kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Pá 23.03. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 24.03. Postní obnova farnosti  (P. Novák) fara 13:00 hod. 
Ne 25.03. 5. neděle postní   
  Sbírka: "Plošné pojištění 1."   
  Misijní koláč klášterní kostel 11:00 hod. 
Po 26.03. Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ - mše sv. klášterní kostel 16:00 hod. 
Čt 29.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 31.03. Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 09:00 hod. 
Ne 01.04. KVĚTNÁ NEDĚLE   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Po 02.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 14:00 - 18:00 

Út 03.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

OMLUVA – OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ 1. 1. 2012 
Chci se omluvit všem, kteří na základě ohlášek očekávali obřad Obnovu manželských slibů večer při 
bohoslužbách dne 1. ledna v kostele sv. Jiljí a sv. Bartoloměje.    P. Antonín 

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

