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Ač jsme v porovnání s ostatními 
státy světa zemí maličkou, čas od 
času slyšíme, že někdo z našich 
sportovců zvítězil, 
a to i na 
s v ě t o v é 
úrovni. Po-
kud jen trošku cítíme 
vztah ke sportu, nebo jen 
na rovině příslušnosti k naší 
zemi, máme radost, že nejsme 
zase tak „MALÍ“. Uznání a oce-
nění je přeci ve všech rovinách 
našeho života samo o sobě 
„životodárné“. Vedle těchto ví-
tězství, která jsou podložena 
většinou velkým 
úsilím samot-
ných sportov-
ců, vidíme 
ale i rychlé 
a nečekané 
pády a 
p r o h r y . 
Odborní-
ci řek-
nou – je 
to sport. 
Ano, je 
to tak, je 
mnoho příčin, které vítězství 
ovlivní. 
Vedle těchto zápasů však zná-
me i vítězství, která jsou trvalá a 
neotřesitelná, jak časem, tak re-
žimem. Jsme nyní na začátku 
Svatého týdne v Jeruzalémě, kam 
se sešlo mnoho lidí, kteří chtějí spl-
nit svoji „povinnost“ a vidět také 
aktuálně proroka Ježíše. Jaká je 
asi naše touha? Co očekáváme od 
letošních Velikonoc? 
Každý rok si připomínáme a znovu 
a znovu prožíváme tajemství VÍ-
TĚZSTVÍ Ježíše Krista nad smrtí a 
naším hříchem. Můžeme toto vítěz-

s t v í vnímat jako informaci, nebo 
také něco více – přibližující 
se k samotné podstatě to-
hoto vítězství: osobním 

poznává-
ní a sží-
váním se 

s Tím, který svým 
křížem znovu nám 

říká: Mám tě rád, chci, 
abys léčil všechna svoje 
„nemám rad“ na základě 
vztahu se mnou, neboť 
v nebi nejsou žádné zdi, 
ani ploty, které by oddělo-

vali jednoho od dru-
hých...  

Je na nás, abychom 
se trošku více 

zahleděli na ty 
naše postoje 
ve vztazích, 
které mohou 
někdy velice 
o v l i v n i t 
„ v ý s l e d k y “ 

z á p a s u 
o naplnění 

života a tím 
též odmítnou 

Vítěze. Kris-
tus – VÍTĚZ - 

je ochoten 
nám pomá-

hat ve všech na-
šich zápasech.  

 
Vyprošuji Vám, aby možná právě 
o Svatém týdnu jsme uvěřili tomuto 
Vítězi a chtěli s jeho pomocí 
„vyhrát“, nebo alespoň vyjít na ces-
tu k vítězství nad naší pouhou 
„člověčinou“. 
 

P. Antonín Forbelský 

www.farnost-pardubice.cz 

VÍTĚZSTVÍ 

http://www.farnost-pardubice.cz
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U příležitosti nového pověření 
v Praze bych chtěl P. Vladimírovi 
poděkovat za jeho dvanáctiletou 
pastorační službu v naší farnosti. 
I když se jistě budeme zde příleži-
tostně setkávat, jak ve farnosti, tak 
v rámci setkávání duchovních naše-

ho vikariátu a během Zahradní slavnosti 17. 6., 
přesto vidím potřebu v tomto čase říci DÍKY!   
Y Děkuji Vám otče Vladimíre za všechny mše sv., 

které jste zde slavil 

Y Za všechna Vaše slova mluvená i psaná  
Y Díky také za Vaši službu ve zpovědnici i za udí-

lení dalších svátostí  
Y Díky Vám za vedení vysokoškolské mládeže 
Y Díky za Vaši vždy rychlou elektronickou komu-

nikaci a postřehy k ohláškám, kterých si vážím. 

Do Vaši nové služby Vám přeji a vyprošuji - i jmé-
nem mých spolubratří na naší faře - potřebné Dary 
Ducha svatého a neustálou ochranu Panny Marie. 
 

 P. Antonín Forbelský 

PODĚKOVÁNÍ P. VLADIMÍRU SLÁMEČKOVI 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 
V sobotu 24.3.2012 proběhla na faře v Pardubicích 
postní duchovní obnova, kterou vedl Pater Zdeněk 
Novák z Hradce Králové.  
Téma obnovy bylo: „Hřích a odpuštění.“ Na za-
čátku pozval P. Novák lidi k ztišení, a zastavení se, 
abychom mohli zakusit radost z Boží spásy.  
Ve třech zamyšleních, a pak v následujících pře-
stávkách, mohli lidé zkoumat svůj vztah k Pánu 
Bohu, který je nekonečnou láskou a pro každého 
má otevřenou náruč. Byla možnost přistoupit také 
ke svátosti smíření. Počasí nám přálo, takže o pře-
stávkách mohli lidé využít i blízký park na přemýš-
lení, nebo mohli jít do kostela sv. Bartoloměje a 
tam v tichu rozjímat. 
Pěkné odpoledne bylo zakončené adoraci a mši 
svatou. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili.   

Zuzana Petrášová  

MISIJNÍ KOLÁČ  
 
V neděli 25.3. 2012 se po mši svaté před Klášter-
ním kostelem nabízel za dobrovolný příspěvek mi-
sijní koláč na podporu chudých děti v misiích. Dě-
kuji všem, kteří si našli čas a různé „dobroty“ při-
pravili. Pater Jiří Kvaš je na konci mše požehnal. 
Nabídka zákusků a koláčků byla skutečně pestrá. 
Na misie se tak vybralo 2415 Kč. Dalších 1000 Kč 
darovala rodina Sokolova na bohoslovce v misiích. 
Také hezké počasí přispělo k tomu, že se lidem od 
kostela ani nechtělo odcházet a mohli si tak navzá-
jem popovídat. Ještě jednou veliké díky připravují-
cím i těm, kteří přispěli. 

Zuzana Petrášová 

 

MARIÁNSKÁ PRVNÍ SOBOTA MĚSÍCE - ZMĚNA 
Vzhledem k tomu, že dubnová první sobota letos připadla do termínu slavení velikonočních svátků, 

 bude setkání příznivců Večeřadla až v sobotu 14.dubna.  
V ostatních měsících budou setkání Večeřadla v obvyklé termíny. 

Toto znamená věřit ve vzkříšení…  
 
Až uvidíš bouřku, která tříští les,  
zemětřesení, které mává zemí,  
řekni si: „Věřím, že les se obnoví,  
že se země vrátí do své nehybnosti.“  
 
Když tě bude hřích škrtit  
a bude ti, jako by ses dusil,  
řekni si: „Kristus vstal z mrtvých  
a já vstanu ze svého hříchu.“  
 
Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život,  
řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých  
a učinil nové nebe a novou zemi.“  
 
Když uvidíš svého syna utíkat z domova,  
a tvé sny se ti rozplynou, řekni si:  
„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“.  
 
Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná,  
až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha,  
až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek,  
řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“  
 
Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli  
a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,  
řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“  
Tohle znamená věřit ve vzkříšení !  
 

(Carlo Carretto: Myšlenky na každý den, Nové Město) 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

V současné době se v různých oblastech rozšířila 
pobožnost nazývaná cesta světla (Via lucis), která 
je vytvořená po vzoru křížové cesty (Via Crucis). 
Věřící během ní cestou rozvažují nad různými zje-
veními zmrtvýchvstalého Ježíše, v nichž on – od 
vzkříšení až po nanebevstoupení, na cestě k Paru-
sii – ukázal svou slávu učedníkům očekávajícím 
zaslíbeného Ducha (srov. Jan 14,26; 16,13-15; Lk 
24,49), posílil jejich víru, završil své učení o Králov-
ství a nakonec určil svátostné a hierarchické uspo-
řádaní církve. 
 
Prostřednictvím pobožnosti Via lucis si věřící připo-
mínají klíčovou událost víry – Kristovo vzkříšení – 
a své postavení učedníků, kteří ve křtu, svátosti 
Velikonoc, přešli z temnot hříchu do světla milosti 
(srov. Kol 1,13; Ef 5,8). 
Křížová cesta po staletí zprostředkovala věřícím 
účast v první etapě události Velikonoc – utrpení – 
a přispěla k zakotvení jejího obsahu ve vědomí 
lidu. Podobně může v současnosti Via lucis, bude-
li se konat s věrnosti vůči evangelnímu textu, účin-
ně věřícím zprostředkovat živé pochopení druhé 
etapy Kristových Velikonoc – vzkříšení. 
Via lucis se může stát rovněž vynikající pedagogi-
kou víry, neboť, jak se říká, „skrze kříž ke svět-
lu“ (per crucem ad lucem). Via lucis totiž pomoci 
metafory putování vede od zkušenosti s bolesti – 
která v Božím plánu není konečným přístavkem 
života – k naději na dosažení pravého cíle lidského 
bytí – osvobození, radosti a pokoje – tedy hodnot 
vpravdě velikonočních. 
Ve společnosti, která nezřídka nese stopy „kultury 
smrti“ a projevuje se úzkostí a zkázou, je Via lucis 
také vyzvou k vytváření  „kultury života“, jež se ote-
vírá očekáváním naděje a jistotám víry. 
 
(Direktář o lidové zbožnosti a liturgii - Směrnice s 
zásady, str. 106) 

 
Pobožnost „Cesta světla“ bude v pátek  

13. dubna v 17:15 hod.  
v kostele sv. Bartoloměje. 

CESTA SVĚTLA (VIA LUCIS) 

Milí čtenáři, 
stále více lidí z celé republiky se obrací na OCHP 

s tím, že by se rádi prostřednictvím sbírání použitých 
známek zapojili do pomoci misiím. Známky před jejich 
odesláním je však třeba roztřídit podle předem daných 
kritérií. Jak jsme již dříve informovali, vykonávají tuto 
práci dobrovolníci, především z pardubické farnosti. 

Nyní působí v Pardubicích 2 skupiny těchto dobrovol-
níků, jejichž práci koordinují paní Karla Jiroutová a 

Věra Novotná. Na ně se může obrátit každý, kdo by 
se do této činnosti rád zapojil. Za každou pomoc pře-
dem velmi děkujeme. Více o této činnosti naleznete 

na: www.pardubice.charita.cz/misie/. 

http://www.pardubice.charita.cz/misie/
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Tento rok patří k jubilejním v rámci našeho přá-
telství s farností St. Konrad a toto výročí budeme 
opět slavit společně u nás v Pardubicích. Tentokrát 
přijede početnější skupina německých přátel i s 
dechovou kapelou v termínu 10. - 13. května, jak 
jsme psali v minulém Zpravodaji. Konkrétní pro-
gram ještě není známý, ale předpokládáme, že 
společný večer bude až o víkendu.  

Vzhledem k náročnější organizaci se uskuteční 
setkání přípravného týmu lidí z naší farnosti ve 
čtvrtek 12.4. v 19 hodin v učebně na faře. Bude-
me společně vytvářet konkrétní program a uvítáme 
všechny zajímavé nápady, které přispějí  
k příjemnému průběhu oslav. Máte-li jakékoli zají-
mavé fotografie z posledních 20 let našeho přátel-
ství, přineste je prosím na toto přípravné setkání 
nebo nás kontaktujte telefonicky na č. 608 52 56 
58. Přivítáme též šikovné ženy, které by byly 
ochotné upéct a jinak připravit něco dobrého 
k snědku. Je potřeba se pouze předem domluvit, 
aby se  pokrmy vzájemně doplňovaly (na tel. čísle 
777 90 54 50 – co nejdříve). Bližší informace o se-
tkání se dozvíte v nedělních ohláškách.    

MR 

20 LET PŘÁTELSTVÍ S 
AUGSBURGEM – NÁVŠTĚVA 

V PARDUBICÍCH 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

LURDY 2012 
Nadační fond Českého velkopřevorství  

Suverénního řádu  
maltézských rytířů LURDY 

 
si Vás dovoluje pozvat ke společné účasti na  

 
POUTI ŘÁDU MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ  

S NEMOCNÝMI DO LURD 
 

Hlásit se mohou zdraví i nemocní poutníci  
 

Pouť bude se konat v termínu 
 

od 3.5. do 7.5. 2012 
 

Cestovat budeme letecky,  
náklady činí 16.000 Kč na osobu. 

Ubytování je zajištěno pro nemocné  
v bezbariérovém poutním domě 

s ošetřovatelským a lékařským zabezpečením. 
Soběstační a zdraví poutníci budou bydlet 

v komfortním hotelu s plnou penzí. 
 

více informací na:  
www.lurdy.eu 

http://www.lurdy.eu
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 V pátek 23. března jsme se my biřmovanci 
vypravili do DCŽM Vesmír. Když jsme dorazili na 
místo, přivítal nás P. Tomáš Hoffmann svým ob-
vyklým úsměvem. Po večeři jsme si povídali o na-
šich potenciálních biřmovacích patronech. Ráno 
jsme zahájili den dobrou snídaní a poté následoval 
dopolední program - o významu kříže s horlivostí 
sobě vlastní přednášel otec Radek. Taktéž jsme se 
připravovali na mši svatou, kterou jsme slavili 
v místním kostele.  
 Po obědě bylo potřeba umýt nádobí a pak už 
nás očekával další program, tentokráte s otcem 
Antonínem. Snažili jsme se ztvárnit na čtvrtkách 

rozličné kříže v lidském životě a z těchto papírů 
poté vznikla zastavení naší vlastní křížové cesty.  
 Následně jsme se rozdělili - někteří měli vol-
no a ti, kteří se chtěli ještě protáhnout, vyrazili na 
procházku obdivovat krásy okolí. Večerní program 
byl soustředěn především na hry. Zábavy a pohy-
bu jsme si užili dost a dost, nenašel se nikdo, kdo 
by se aktivně nezapojil. V neděli před obědem 
jsme se vydali na mši svatou, kde jsme opět účin-
kovali jako schola. Po mši následoval výborný 
oběd a nakonec odjezd domů. Byl to skvělý ví-
kend! 

Anežka Zbrojová 

VÍKEND NA VESMÍRU 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Mnoho katolíků má svátosti křtu a biřmo-
vání spojené s dávnou minulostí a minimálně 
se svou přítomností. Prostě je mají uloženy s 
ostatními dokumenty a životními památkami 
v jakémsi důležitém šuplíku - a dost.  

O vlivu těchto svátostí na svou 
vlastní přítomnost jsou mnozí pramá-
lo přesvědčeni. A přece - máloco má 
v lidském životě tak trvanlivý a tak 
zásadní účinek, jako tyto svátosti. 
Křest a biřmování působí v našem 
životě stále, a to i u těch, kdo z něja-
kého důvodu nemohou přistupovat k 
jiným svátostem. 

Jak z nich může růst naše víra a kaž-
dodenní praxe? Velmi stručně řečeno - nestačí vě-

dět, že jsme byli pokřtěni a biřmováni, ale je třeba 
vědět, co se s námi stalo - a co tedy trvá.  

Křtem jsme připodobněni Kristu a včleněni do 
jeho těla - církve. To se týká nás celých, našich 

vztahů, našeho zdraví, našeho uplat-
nění a celkového naplnění našeho 
života.  
Biřmování pak toto včlenění dovršuje 
a otevírá nám zcela nevratně přístup 
k potřebnému obdarování Duchem 
svatým. 
Obě tyto svátosti nám tedy zaručují, 

že patříme k Bohu, a že jsme patřičně vybaveni 
k tomu, abychom Boží věci konali. A to i navzdory 

naší křehkosti, nedokonalosti, váhavosti. 
(Podle PAO) 

BIŘMOVÁNÍ „V ŠUPLÍKU“ 
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M L ÁD E Ž 

Ve dnech 23. – 26. února 2012 se ve Žďáře nad 
Sázavou sešli na základě pozvání Sekce pro mlá-
dež ČBK mladí delegáti z různých diecézí, hnutí, 
řeholí, vysokoškolských společenství a občan-
ských sdružení se svými biskupy. Společně se 
modlili a vzájemně diskutovali. Fórum je součástí 
5. celostátního setkání mládeže, které se v tomto 
městě uskuteční v srpnu letošního roku.  
  
Poděkování  
Děkujeme biskupům za jejich zájem o nás mladé a 
za účast na našich aktivitách. Vážíme si služby 
kněží, zasvěcených osob i laiků, kteří se nám vě-
nují.  
 
Nabízíme  
4 své síly církvi, zejména kněžím ve farnostech,  
4 své schopnosti v oblasti nových komunikačních 

technologií pro prezentaci církve,  
4 svým vrstevníkům možnost poznat život křesťa-

nů při běžných světských aktivitách,   
4 ochotu evangelizovat především skrze příklad 

vlastního života a ve vhodnou chvíli otevřeně 
mluvit o Kristu.   

  
Toužíme  
4 po možnosti žít ve společenství věřících vrstev-

níků, ve kterém budeme moci prohlubovat du-
chovní život a zakoušet skutečnou lásku,  

4 aby naše farnosti byly místy, kde se nově pří-
chozí budou cítit vítáni a přijati,  

4 nezanedbávat kvůli mnoha akcím osobní vztah 
s Kristem,  

4 více a konkrétněji sloužit a projevovat lásku k 
bližním, 

4 přispět k tomu, aby společnost nevnímala církev 
pouze jako záležitost kněžstva, ale jako spole-
čenství tvořené duchovními a laiky.   

  
Žádáme  
4 - vyváženost duchovního, intelektuálního 

a praktického rozměru přípravy na biřmování,   
4 - aby se na formaci biřmovanců podíleli také 

dobře připravení laici; vnímáme důležitost výbě-
ru kmotrů a biřmovacích patronů,  

4 - aby pro přípravu na biřmování byly vypracová-
ny rámcové materiály,   

4 - aby nám kněží více důvěřovali a dali nám více 
spoluzodpovědnosti,  

4 - aby nás doprovázeli a formovali zkušení lidé 
s porozuměním pro mládež,   

4 - aby kněží zapojovali do chodu farností odbor-
níky z řad laiků a měli více času pro kněžskou 
službu,  

4 - aby byli bohoslovci při své formaci intenzivněji 
vedeni k životu ve společenství, ke spolupráci 
s laiky a k práci s mládeží,  

4 - aby diecéze podporovaly vznik gynekologic-
kých ordinací pracujících v souladu s učením 
katolické církve,  

4 - aby se v církvi lépe komunikovaly záměry 
a vize a otevřeněji se hovořilo o aktuálních pro-
blémech,  

4 - aby se představitelé církve ve společnosti jas-
ně vyjadřovali, a to i ke kontroverzním otázkám,  

4 - aby církev podporovala lidi, kteří vnášejí křes-
ťanská témata do společnosti a médií.  

  
Děkujeme za dar víry a za společenství církve.   
  

delegáti 4. celostátního fóra mládeže  
Ve Žďáře nad Sázavou 26. února 2012  

ZÁVĚRY ZE 4. CELOSTÁTNÍHO FÓRA MLÁDEŽE  
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, 23. – 26. 2. 2012  

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 darovala papeže Jana Pavla II. a dala 
v něm zazářit něžnosti svého otcovství, slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lás-
ky. On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství a v mateř-
skou přímluvu Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře a ukázal nám 
tak svatost jako vysokou míru řádného křesťanského života, jako cestu k dosažení 
věčného společenství s tebou.  
 
S církevním schválením Kardinál CAMILLO RUINI Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi © Libreria 
Editrice Vaticana 
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 Blíží se Velikonoce, které jsou velmi bohaté na 
liturgické symboly. Jejich smysl nám však často 
uniká. K tomu slouží různé komentáře. Proto aby-
chom příliš nebourali průběh liturgie, nabízí se 
nám možnost seznámit vás s průběhem na strán-
kách Zpravodaje.  
 
Květná neděle 
 Jménu této neděle vděčíme nejspíše sv. 
Cyrilu a Metodějovi, kteří hledali ekvivalent pro 
název Palmová neděle. Protože 
u nás palmy nerostou, pou-
žili výrazu Květná neděle.  
 Druhé čtení je vzato z listu 
Filipským. Jedná se o překrás-
ný starokřesťanský hymnus. Kristus, 
který je roven Bohu, stává se člověkem a 
umírá. Proto ho Bůh povýší a dá mu jméno 
nad každé jiné jméno. Toto čtení by se 
mohlo použít jako schéma Velikonoc: Ježíš 
Bůh zjevuje nekonečnou lásku Otce nám 
lidem. Prochází smrtí k novému životu. 
Stejně i my jsme díky křtu dostali podíl na 
jeho smrti a žijeme novým životem spolu s 
Kristem. 
 Tento den si připomínáme příjezd Krista do 
Jeruzaléma. Lidé, kteří vítali Krista,vzdávali mu 
poctu jako králi a očekávanému Mesiáši. Na 
znamení toho mu kladly pod nohy své pláště a 
ratolesti z palem a oliv. My světíme ratolesti z 
vrby jívy, tzv. kočičky, symbol nově rodícího se 
roku (Přes reformy a složité přesuny v kalendáři 
se v našem prostředí ujímal 1. leden jako stálý ter-
mín Nového roku teprve od 15. stol.). 
 Protože procházíme letošní roky cyklem A, usly-
šíme pašije podle Matouše. Evangelista Matouš v 
celém svém evangeliu chce více než ostatní doká-
zat, že Ježíš je naplněním veškerých starozákon-
ních proroctví. 
 Květná neděle je branou do Svatého týdne. Kris-
tus přichází ke každému lidskému srdci pokorně, 
diskrétně. Nevnucuje se. Podle některých lokálních 
tradic se následující dny jmenují Modré pondělí, 
Šedivé úterý, Škaredá či Sazometná středa. 
 
Zelený čtvrtek 
 Zelený čtvrtek je pokládán za „prolog Třídenní“. 
Dopoledne se shromažďují kněží kolem svého bis-
kupa v katedrále, aby společně sloužili mši svatou, 
aby posvětili oleje a aby obnovili své kněžské zá-
vazky. Při nich biskup prosí věřící, aby se za kněze 
i jeho samého modlili. 
 Při této mši svaté zaznívá proroctví Izaiášovo 
(61, 1-9) a pak naplnění tohoto proroctví v Lukášo-

vě evangeliu (4, 16-21). Důležité slovo je „dnes“. 
Dnes, které trvá dodnes. Kristus podal svým 
zmrtvýchvstáním důkaz o svém božství. Je Tím 
pomazaným, tzv. Mesiášem. Smysl pomazání ole-
jem nalezneme také v Mk 14, 3-9. Olej léčí, ochra-
ňuje nás před zlem a potvrzuje i naši křesťanskou 
důstojnost. 
 Navečer je pak v jednotlivých farnostech slouže-

na mše svatá na památku Poslední večeře. Při 
ní biskup či kněz podle vzoru Krista umývá 

nohy dvanácti mužům (Jan 13, 
1-15): „Dal jsem vám příklad: 
Jak jsem já udělal vám, tam 
máte dělat i vy.“ Jeden druhému 
máme sloužit. 

 Abychom pochopili souvislost 
mezi příslibem a naplněním, byla 

vybrána dvě čtení. První, starozá-
konní (Ex 12) a první historické svě-

dectví o ustanovení mše svaté (1 Kor 
11, 23-26). Krví pravého beránka - 
Krista - jsme uzdraveni, spaseni. 

 Během této liturgie naposledy 
zazní varhany a zvony, po přijímá-
ní se odstrojí oltář, eucharistie je 
odnesena do „Getsemanské za-
hrady“ a půst přípravy na Veliko-
noce mění charakter na půst oče-

kávání (podle Mk 2, 19). Vše oněmí v tichém 
úžasu nad velikostí Boží lásky, která jde na 
kříž! Ježíš je zatčen. 
 

Velký pátek 
 Velký pátek je dnem solidarity Boha s bídou člo-
věka. Ježíš svou smrtí objal vše bolestné v člově-
ku. Pro nás to je též dnem smíření. Držíme půst. 
 V centru liturgie stojí kříž, na kterém Spasitel 
světa umřel, ale také zvítězil, jak se dozvídáme z 
Janových pašijí. Liturgie se skládá ze tří částí: Bo-
hoslužba slova, klanění kříži a přijímání eucharis-
tie. 
 Obřady začínají v tichu. Předsedající si lehne na 
zem na znamení pokory, odevzdanosti a kajícnosti 
před tajemstvím Ukřižovaného. Vždyť „on nesl na-
še utrpení, obtížil se našimi bolestmi“ (1. čtení) ne-
bo „když dokonal své dílo, stal se příčinou věčné 
spásy pro ty, kteří ho poslouchají“ (2. čtení). 
 Pašije podle sv. Jana jsou velmi hluboké. Z ob-
žalovaného se stává žalobce. Kříž je pro Krista 
trůnem spíš než smrtícím nástrojem. Kříž je napl-
něním předpovědi: „A já, až budu vyvýšen ze ze-
mě, přitáhnu všecky k sobě“(Jan 12, 32). 
 Po skončení bohoslužby slova je přinášen zaha-

(Pokračování na stránce 10) 

LITURGIE VELIKONOČNÍHO TÝDNE 
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lený kříž, který je na třikrát odhalován. Je zde pa-
ralela na přinášení Velikonoční svíce, tzv. Paškálu 
na Bílou sobotu. My máme možnost se poklonit v 
tichém úžasu ukřižovanému Kristu. „Jeho rány nás 
uzdravily“ (2. čtení). 
 Během uctívání kříže jsou zpívána tzv. Imprope-
ria, neboli Výčitky Krista na kříži. V nich se připo-
mínají dějiny Izraele, ale poslední výčitka je zamě-
řena na nás. Každým hříchem „přibíjíme“ Krista na 
kříž. 
 Přijímání eucharistie není vyvrcholením dnešní 
liturgie. Ale musíme být stále živeni chlebem věč-
ného života. Jak obřady Velkého pátku začínaly, 
tak také končí. Uzavírá je krátké požehnání a shro-
máždění se zase v tichu rozchází. Kristus zemřel, 
„sňali je z kříže, do hrobu vložili a slzami skropili... 
(Jiří Wolker, Ukřižované srdce). 
 
Bílá sobota 
 Tento den je liturgisty nazýván „aliturgický“. Ne-
slaví se mše svatá. Církev se pouze modlí denní 
modlitbu církve. Je to den, který je nesen atmosfé-
rou očekávání. 
 Ježíš však není nečinný. Sestupuje do pekel, jak 
vyznáváme každou neděli. Toto peklo, hebrejsky 
„Šeol“, je místem, kde duše zemřelých před Kris-
tem, od Adama po Jana Křtitele, čekají na své vy-
koupení. Více naleznete v Katechismu katolické 
církve (631-635). 
 V našem kulturním prostředí měla Bílá sobota 
mariánský podtext. 
 Večerní bdění, neboli Vigilie, již patří k neděli. Je 
to podle židovského zvyku začínat slavit den vý-
chodem druhé hvězdy. Proč druhé? Aby byla jisto-
ta, že vyšla ta první. Sv. Augustin nazval veliko-
noční bdění na Bílou sobotu „Matkou všech po-
svátných vigilií“. 
 
Neděle vzkříšení 
 Obřady začínají před kostelem požehnání ohně. 
Má nám připomínat Krista, v němž nám zazářila 
Boží sláva. Má nás očistit srdce a vzbudit touhu po 
Bohu a po jeho království. Od ohně se zapaluje 
Velikonoční svíce. Při vkládání kadidlových zrn se 
kněz modlí: „Kristus včera i dnes, alfa i omega. 
Kristus Pán všech věků, on vládne dějinám, jeho 
království moc a sláva po všechny věky věků.“ toto 
tajemství víry si máme pak připomínat po celý rok, 
když nám Paškál hoří v kostele. Zvoláním „ať slav-
né Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění“ 
se vydáme ne cestu do temného chrámu, aby-
chom jej prozářili světlem Kristovým. 
 Přísluší jáhnovi zazpívat starobylý chvalozpěv 
Exultet (podle začátečních slov) na velikonoční 
svíci, na velikou noc, která nám přinesla spásu. Po 

(Pokračování ze stránky 9) tomto zpěvu jsme vyzváni, abychom „otevřeli své 
srdce a porozuměli Božímu slovu“. Sedm starozá-
konních čtení začínají od stvoření a uvádí nás do 
tajemství vykupitelského díla Krista. Témata jed-
notlivých čtení jsou Stvoření, Abrahámova oběť, 
přechod Rudým mořem, Proroctví o Boží věrnosti, 
Povolání k věčné smlouvě, cesta v Hospodinově 
světle a příslib nového srdce. Modlitby po jednotli-
vých čteních shrnují obsah. Prošli jsme tak krátce 
dějinami Starého zákona.  
 Přichází ona veliká událost, předěl staré a nové 
smlouvy. Zazní chvalozpěv Sláva na výsostech 
Bohu, zazní zvony, na oltáři se objeví svíce a kvě-
tiny. Kristus žije! Vstal z mrtvých! Aleluja! 
 Bohoslužba slova však pokračuje čtením z listu 
Římanům, jehož tématem je křest a naše spolu-
účast na utrpení Kristově. To co zažil Ježíš na kří-
ži, to jsme dostali milostí při křtu: Byli jsme doslova 
„spolu-ukřižování“, „spolu-pohřbeni“ a spolu s ním 
jsme vstali k novému životu. Tem by se měl proje-
vovat našimi skutky. Evangelium je tento rok podle 
sv. Matouše. Ježíš nám předává „Pokoj“, hebrejsky 
šalom, který je chápán jako souhrn všeho dobra. 
Výzva „Nebojte se!“ nás bude provázet i do našich 
všedních dní. 
 Další část liturgie Veliké noci je křestní bohosluž-
ba. Křesťané podle starobylé tradice křtí právě v 
tuto noc. Velikonoce jsou svátky vykoupení. Do 
shromáždění se pozvou svatí, naši bratři ve víře, 
kteří za nás doprovází a vyprošují nám milosti, sta-
ročesky „orodují“. Světí se voda v křtitelnici a pak 
se katechumeni (ti, kdo se připravují na přijetí do 
společenství církve) zříkají zlého a jsou pokřtění a 
někdy i biřmováni. My spolu s nimi obnovujeme 
své křestní závazky. Obnovujeme tak smlouvu me-
zi Bohem a námi. Z naší strany Bůh žádá věrnost, 
z Boží strany máme příslib věčného života. Bůh je 
věrný, jsme i my?  
 Liturgie pokračuje slavením eucharistie. K přijí-
mání přicházíme s velikou radostí. Něco důležitého 
se změnilo. Vzkříšení Krista dalo novou kvalitu ce-
lému stvoření. Ztracený ráj Adama je znovunaleze-
ný. My již nejsme vyhnané Eviny děti, ale přijaté 
děti Mariiny. Boží království je mezi námi. 
 Jsme propouštěni za zpěvu jásajícího Aleluja: 
„Jděte ve jménu Páně, aleluja, aleluja.“ Tento den 
je tak veliký, že ho prožíváme sedm dalších dní, 
tedy celý oktáv. „Toto je den, který učinil Pán, já-
sejme se a radujme se z něho!“ Začíná doba veli-
konoční, ve které potkáváme Vzkříšeného Pána, 
než vystoupí na nebesa ke svému a našemu Otci. 
Pak začne další období, období církve, které skon-
čí druhým příchodem Krista na konci věků. 
  
Přejeme vám hluboké prožití Svatého týdne. 
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Vážení čtenáři, cyklus Velké postavy duchovní 
hudby nyní pokračuje zastavením u Johanna Se-
bastiana Bacha. Začněme jistou reflexí nad touto 
bez nadsázky jednou z největších hudebních 
osobností. Odkud se vlastně vzala obliba jeho, po-
tažmo celé barokní hudby, dejme tomu v posled-
ním půlstoletí? V čem lze spatřovat duchovnost 
Bachovy hudby? Radikální historické proměny 
společenského i uměleckého života společnosti, 
které přineslo lidstvu minulé století, se nemohly 
neodrazit na vnímání umění součas-
nosti i minulosti. Na proměně životní-
ho stylu, smýšlení i cítění lidí se ne-
sporně podepsaly i zkušenosti z utr-
pení, prožitého ve dvou strašných 
světových válkách. Změnil se tehdy i 
vztah k umění a jeho prožívání. Hu-
dební obzor drtivé většiny poslucha-
čů  poloviny minulého století byl pře-
vážně určován hudebním ideálem 
klasicismu a romantismu, s jen okra-
jovým zájmem o hudbu moderní. S 
postupnou proměnou lidského myšle-
ní vzrostla touha po hudebním ideálu, 
který sice nepochází ze současnosti, a přece je 
svým sdělením aktuální. Zde se nabízí Bachův hu-
dební odkaz jako nadčasový. Povědomí o díle lip-
ského kantora vzrůstalo po období téměř zapome-
nutí od roku 1829, kdy Felix Mendelsohn Bartholdy 
provedl Matoušovy pašije. Ve 20. století pak vy-
stoupilo Bachovo dílo zcela do popředí zájmu díky 
svému morálnímu obsahu a vyspělému řádu, snad 
vyhovujícímu  vkusu přetechnizované společnosti. 
Na straně druhé tato hudba naplnila touhu poslu-
chačů po velikosti hudebního sdělení, prostého 
jakékoli monumentality, ale vnášejícího do jejich 
nitra hluboký klid a duchovní vyrovnanost. 

J. S. Bach pocházel z širokého durynského rodu 

Bachů, i když jeho předek  Veit žil, zřejmě z nábo-
ženských důvodů, jistou dobu v tehdejších Uhrách 
v Prešpurku /Bratislavě/. Dohady o tom, že by 
snad Bachové měli částečný původ mimo Němec-
ko, byly již dříve spolehlivě vyvráceny. Jisté ale  je, 
že tento rod měl silnou hudební tradici. J. S. Bach 
se narodil 21. března 1685 v Eisenachu jako nej-
mladší ze čtyř dětí Elizabeth a Johanna Ambrosia 
Bachových. Otec byl městským hudebníkem vý-
borné pověsti. Malý Bach navštěvoval latinskou 

školu při kostele sv. Jiří a zřejmě tam 
působil také v chlapeckém sboru. 
Současně se začal učit i hře na hous-
le a klavír. Šťastné dětství však pře-
rušila smrt matky v devíti letech a o 
rok později i otce. Johanna Sebastia-
na si vzal pak do rodiny nejstarší bra-
tr Johann Christoph, varhaník v 
Ohrdrufu. Tady navštěvoval lyceum a 
po pěti letech byl přijat do klášterní 
školy a jako sopranista do sboru u sv. 
Michala v Lüneburgu. Toto město na 
dolním  toku Labe mělo velmi vyspě-
lou hudební tradici založenou bene-

diktýny v 16. století, navíc v Bachově době byla 
rozvíjenou souběžně oběma sbory katolického i 
protestantského kostela. Bach zde poznal nejen 
značnou část německé chrámové hudby, ale též 
získal nové podněty z hudby italské a francouzské. 
Varhaník městského kostela sv. Jana G. Böhm, 
jehož hru chodil Bach poslouchat, byl také nejspí-
še jedním prvních vzorů dospívajícího mladíka, 
který navíc podnikal i pěší cesty do Hamburgu, aby 
slyšel hru proslulého varhaníka Johanna Reinke-
na. Po absolutoriu gymnázia roku 1703  strávil 
kratší období ve výmarské vévodské kapele a poté 
přijal místo varhaníka v Arnstadtu.    

(pokračování) 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU 1/2012  
VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY- ČÁST 4.  J. S. BACH (1) 

Chrámový sbor nastudoval pro tyto dny tyto 
skladby – J. B. Foerster Postní moteta, B. Korejs Ó 
Beránku nevinný, G. P. Palestrina, Popule meus, 
A. Bruckner Locus iste a pro Boží hod velikonoční 
Missu  Orbis factor od J. Strejce, významného 
skladatele, varhaníka a regenschoriho v kadedrále 
sv. Ducha v H. Králové, jenž by se letos 17. dubna 
dožil 80 let. Tuto mši a několik dalších autorových 
skladeb pak provede Chrámový sbor sv. Bartolo-
měje společně s chrámovými sbory z H. Králové a 

Vrchlabí a orchestrem v neděli 22. dubna při mši 
svaté v 9.30 hodin v katedrále sv. Ducha v H. Krá-
lové. Mimo to ještě ve čtvrtek 26. dubna v 17 a 
19.30 hodin pořádá Filharmonie Hradec Králové a 
Společnost přátel Jiřího Strejce Vzpomínkový kon-
cert v Městské hudební síni v Hradci Králové, kde 
kromě varhanních skladeb J. Strejce zazní i řada 
duchovních i světských děl.   

Jiří Kuchválek 
regenschori 

HUDBA V CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE V TRIDUU  
A O SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
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Panny Marie 
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Nejsledovanější utkání sezóny, 
nejprestižnější a nejvytouženější 
zápas bylo finále „Křesťanské 
amatérské hokejové ligy“ 
v sobotu 25. března v Chrudimi. 
Do očekávaného finále o Biskup-
ský pohár se dopracovaly hoke-
jové kluby HC Klofani a HC Sa-
laš Hradec Králové.  
Po základní hrací době byl výsle-
dek nerozhodný 1:1. Nájezdy se 
vydařili lépe domácím a tak ge-

nerální sekretář České biskupské konference a 
bývalý hlavní kaplan Armády České republiky To-
máš Holub předal (v zastoupení diecézního bisku-
pa Mons. Jana Vokála – t.č. v zahraničí) Biskupský 
pohár. 
Na počátku bylo jedno družstvo, ale poté co počet 
hráčů se neustále navyšoval, bylo rozhodnuto, že 
se vytvoří dvě družstva. A tak v soutěži nastoupila 
dvě družstva, ve kterých byli velkou měrou zastou-
peni naši farníci a jejich přátelé: HC Klofani a HC 
Piksla. Jak je vidět níže, každému se dařilo rozdíl-
ně. To ale může být  příště jinak. (Mimochodem to, 
že jsem se rozdělili do dvou týmů, ale přesto zůsta-
li „jedno“ dokladoval svým příkladem o. Antonín 
Forbelský, který fandil oděn do dresu Piksly a za-
halen do šály Klofanů J. Moc děkujeme i za tuto 
podstatnou duchovní podporu.) 
Děkujeme také všem těm, kteří přispěli k nádherné 
atmosféře zápasu a to nejen toho finálového. Pře-
devším fanouškům, rodinám a těm kteří nesli cestu 
prvního ročníku Křesťanské amatérské hokejové 

ligy společně s jejími účastníky. Výčet jmen, kteří 
se nějakým způsobem spolupodíleli na fungování 
KAHL by byl dlouhý, alespoň jedno jméno si za-
slouží být zmíněno a to je Luboš Sedlák generální 
manažer KAHL. Ještě jedou díky všem! 

—— 

Finále: HC Klofani - HC Salaš Hradec Králové 
2:1 (SN) 
Třetiny:  0:1, 1:0, 0:0. 
Branky: 24. Wawrzacz, rozhodující s.n. Pocho-
bradský - 4. Sodomka 
Vyloučení: 7:4, Bez využití, V oslabení: 0:0, divá-
ků: 180. 
Průběh utkání: 0:1, 1:0, 2:1 (SN). 
HC Klofani: Kočí - Hobza, Chvojka, Slezák D., Sle-
zák L., Tlustoš, Wavrzacz - Vitáček J., Vitáček T., 
Vitáček P. - Vtípil, Pochobradský, Svačinka - Pivo-
konský, Korbel, Vitáček L. 
HC Salaš: Novák P. - Vaško, Novák J., Zástěra, 
Jehlička, Hladký Jan - Petráček, Hladký Jiří, Hala-
mka, Řičař, Maťátko, Urubčík, Valla, Sodomka, 
Motyčka. 
 

VÝSLEDKY: 
1. HC Klofani (Chrudim) 
2. HC Salaš (Hradec Králové) 
3. ŘKF Polička 
4. HK Piksla (Pardubice) 
5. HC ZILVAR (Rychnov nad Kněžnou) 

 
Text: A. F. a L. W. 

Reportáž převzata a upravena z: : www.kahl.cz

FINÁLE URČILO PRVNÍHO DRŽITELE BISKUPSKÉHO POHÁRU 

http://www.kahl.cz
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Zúčastnili jsme se 4. ročníku Křesťanského flor-
balového turnaje ve Šternberku a po roce opět re-
prezentovali naši farnost na této sportovně – spo-
lečenské akci. 

Je to už rok, co jsme se zúčastnili poprvé křes-
ťanského florbalového turnaje ve Šternberku. A tak 
jsem se vydali na již 4. ročník tohoto turnaje. Asi 
nejviditelnější změnou bylo přejmenování turnaje 
podle zemřelého místního farníka Vaška Jedličky, 
který ve velmi mladém věku podlehl rakovině. Dále 
to byl systém turnaje a také to, že se ho nezúčast-
nili vítězové předchozích třech ročníků ze Střelic. 

Po loňských zkušenostech jsme 
opět postavili tým a vydali se na cestu 
s cílem posunout a zlepšit naše umístě-
ní z předchozího vystoupení (3. místo). 
Po prvních dvou vítězných zápasech, 
ve kterých jsme se ještě sehrávali, do-
stala naše hra ten správný rytmus a řád 
a na vítězné vlně jsme doputovali až do 
finále. Tam jsme se utkali s domácím 
týmem FC Fotříci Šternberk.  

Finálový zápas a vlastně i celý turnaj 
nás velmi dobře „podržel“ náš brankář 
Adam Pacinda (alias Paci) a taky posila 
v naších obranných řadách Franta Tra-
xler. Takže společně s ostatními spolu-
hráči z týmu Davidem Jiroutem, Libo-
rem Wawrzaczem, Jirkou Vrbou, Hon-
zou Sajnerem a „místním“ Pepou Ja-
níčkem, který opět hrál za náš Pardu-

bickým tým proti „svým“ domácím, mohli slavit 
a radovat se z finálového vítězství 4:1 a oslavit titul 
na 4. ročníku Křesťanského florbalového turnaje ve 
Šternberku. 

Stejně jako v loňském roce byl dostatek času na 
rozhovory a navazování mezi-farních a mezi-
diecézních vztahů. Pořadatelům, ze Šternberka 
patří opět veliký dík za organizaci tak velkého tur-
naje. Dá-li Pán Bůh a budeme-li pozváni, rádi by-
chom se zúčastnili i příštího turnaje a to již 5. Křes-
ťanského florbalového turnaje ve Šternberku. 

L.W. 

4. ROČNÍK KŘESŤANSKÉHO FLORBALOVÉHO TURNAJE  

Zveme celu farnost i jiné zájemce na Velký pátek 
na Křížovú cestu, jsou tyhle možnosti: 

 
Pro děti: 

Dopoledne ve Spojilu. Začátek v 10 hod. Sraz 
před domem Kučerových (Na Strejčku 159) a 
půjde se směrem ke kapličce. Zvou Kučerovi 

 
Odpoledne v 17 hod. na parkovišti pod Kunětickou 
horou. Nepůjde se po asfaltové cestě, ale chodní-

kem v přírodě. Zvou Pavlíkovi a Vitáčkovi 
 

Pro všechny: 
Sejdeme se na parkovišti pod Kunětickou horou ve 

20 hod. Půjde se po asfaltové cestě směrem  
nahoru na vyhlídku. Na společné setkání se těší 

Petrášovi 
 

Pro mládež: 
 

AKČNĚ - NEAKČNÍ VELKÝ PÁTEK  
PRO MLÁDEŽ. 

Velký pátek prožitý netradičně, v Boží přírodě.  
Nesení kříže, přemýšlení, meditace, velkopáteční 

bohoslužba - spolu i o samotě.  
Sraz účastníků 6.3. v 9:30 hod. ve Slatiňanech na 

nádraží (vlak z Pardubic hl. nádraží 8:48 hod.).  
S sebou svačinu, něco proti dešti a něco pro seze-

ní na zemi. Návrat asi v 18:00.  
Zvou a těší se salesiáni. 

KŘÍŽOVÉ CESTY NA VELKÝ PÁTEK 

RŮZ N É 
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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  

 

NAROZENINY  

18.4. Mons. Josef Kajnek 

JMENINY   

24.4. P. Jiří Kváš 

 

INZERÁTY 
 

Hledáme varhaníka nebo varhanici, který by jednoduchým  
způsobem hry na elektrické varhany (klávesy) doprovázel zpěv 

při mši svaté v kapli (kulturní místnosti)  
v Domové seniorů na Dubině, Blahoutová ulice.  

Mše svatá je sloužená jedenkrát za 14 dnů, ve čtvrtek v 15 hod. 
Kontakt na P. Antonína Sokola: mobil 604 834 176 

Děkujeme za ochotu. 

——— 
Nabízím podnájem pracujícím, nebo studentům v Pardubicích.  

Tel: 466 264 601, 776 178 844 

SVÁTOST  SMÍŘENÍ 
Pardubice - Velikonoce 2012 

    

DEN ČAS MÍSTO ZPOVÍDÁ 
       

PONDĚLÍ 14:00 - 16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín SOKOL 

2. dubna 16:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín FORBELSKÝ 
     

ÚTERÝ 08:00 - 10:00 kostel sv. Bartoloměje Mons. Josef KAJNEK 

3. dubna 10:00 - 12:00 kostel sv. Bartoloměje P. Jaromír BARTOŠ 

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

 14:00 - 16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín FORBELSKÝ 

 17:00 - 18:00 kostel sv. Jana Křtitele P. Jiří KVÁŠ 
    

STŘEDA 17:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Radek MARTINEK 

4. dubna 18:45 - 20:00 kostel sv. Bartoloměje P. Jiří KVÁŠ 
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K A L E N D ÁŘ  

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

D A L Š Í  A K C E  
Ne 01.04. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
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 

St 04.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 20:00 
  Katechumeni - svěření modlitby Páně kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
  Kající bohoslužba s adorací kostel sv. Bartoloměje 18:45 hod. 

Pá 06.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Václava (salesiáni) 14:00 hod. 

So 07.04. 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 08.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
  Žehnání pokrmů   
Po 09.04. Velikonoční pondělí   
St 11.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 12.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 13.04. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
So 14.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 15.04. Neděle BOŹÍHO MILOSRDENSTVÍ   
Po 16.04. Přijímání intencí na měsíc květen   
Čt 19.04. Koncert filharmonie kostel sv. Bartoloměje 19:30 hod. 
  Výr. den zvolení papeže Benedikta XVI. (L.P. 2005)   

Pá 20.04. Skautská mše svatá kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 21.04. Diecézní setkání ministrantů Chrudim 08:00 hod. 
St 25.04. Třídění známek pro misie Charita 15:00 hod. 
Čt 26.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Setkání Pastorační rady farní sál 19:00 hod. 

So 28.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice - kostel 10:00 hod. 
Ne 29.04. Sbírka na kněžský seminář   
Út 01.05. 1. májová pobožnost / mše svatá Klášterní kostel 17:30 / 18:00 
St 02.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 03.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 04.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 05.05. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 09.05. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 10.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 13.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Den matek   

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

