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ilí přátelé, 
čtyři týdny jsme měli pří-
ležitost připravovat na 
oslavu Ježíšových naro-

zenin - a už je to tady. Čím to je, že 
narozeniny tohoto muže slavíme 
pravidelně rok co rok už více než 
2000 let? Narozeniny žádného ji-
ného člověka lidé tak dlouho a pra-
videlně neslaví. Je tedy asi užiteč-
né se alespoň trochu zamyslet kaž-
dý sám u sebe nad otázkou: Kým 
je Ježíš pro mě osobně?  

Ostatně tu otázku už položil sám 
Ježíš svým učedníkům a odpověď 
Petra si všichni snad pamatujeme 
(Lk 9,20). Ano, na tom je vlastně 
založena křesťanská víra. Věříme, 
že Ježíš Kristus je Syn Bo-
ží, který nás slabé a 
chybující lidi 
uschopňuje 
po pozem-
ské pouti ke 
vstupu do 
plného spo-
lečenství 
Boží lásky. 
Je to On, kdo zaplatil za všechny a 
pro všechny lidi v celé historii lid-
stva vstupenku do Nebeského krá-
lovství. A Bůh tuto vstupenku, kte-
rou by si žádný člověk nemohl kou-
pit, nabízí všem lidem bez rozdílu, 
zadarmo, jen ze své čiré lásky. My 
křesťané tu nabídku dostáváme p ři 
křtu, ostatní lidé jinými cestami.  

Některé východní náboženské 
směry, stojí, na rozdíl od křesťanů, 
na předpokladu nezbytnosti dosa-
žení lidské dokonalosti k p řechodu 
do plné lásky Boží, a protože to 
málokdo z lidí může zvládnout za 
jeden život, věří v převtělování, kte-
ré dává šanci dosažení tohoto cíle 
v dalších životech. V tom se od 
nich zásadním způsobem lišíme, 
neboť věříme v jedinečnost a neo-

pakovatelnost našeho života 
v časoprostoru, že dostáváme 
zadarmo, lidským úsilím nezaslou-
žený dar z Boží lásky, tu možnost 
po tělesné smrti prožívat mimo čas 
a prostor plné společenství 
s Bohem. Jedinou podmínkou pro 
naplnění této možnosti, je tento 
úžasný Boží dar plně vědomě a 
plně dobrovolně neodmítnout.  

Někomu z vás se teď asi dere na 
mysl otázka: Tak proč se máme 
vlastně o nějaké dobro snažit? Pra-
vou křesťankou motivací ke konání 
dobra by měla být hluboká vděč-
nost Bohu za tak veliký dar a za 
Jeho nepodmíněnou, neohraniče-
nou lásku, která vede k řesťana 
k láskyplné odpovědi Bohu a 
k touze naplňovat co nejvíce Jeho 

vůli o člověku. A co si 
přeje Bůh od člově-

ka, nám jasně sdě-
luje Ježíš, když 
odpovídá na otáz-

ku: Které při-
kázání je 
největší? 

Miluj Boha …a miluj bližního své-
ho, jako sám sebe. (Mt 22, 34- 40; 
Mk 12, 28-34; Lk 10, 25-28). To je 
také jediná cesta k prožívání smys-
luplnosti svého života a pocitu ra-
dosti ze života. Nenechme se od 
tohoto našeho životního programu 
ničím a nikým odtahovat! 

Přeji nám všem, abychom si ne-
nechali zastínit křesťanský obsah 
Vánoc všudypřítomnými komerční-
mi a konzumními tlaky a prohloubili 
jsme si vděčnost za dar Božího 
Syna i za ostatní projevy bezpod-
mínečné Boží lásky k nám nedoko-
nalým lidem. 

Požehnané Vánoce a hojnost 
lásky v celém nadcházejícím ka-
lendářním roce! 

Váš bratr jáhen Ladislav 

www.farnost-pardubice.cz 

http://www.farnost-pardubice.cz


2 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Dne 1. 12. 2012 se v Salesiánském st ředisku mlá-
deže uskutečnil pro celou farnost už 17. Farní ad-
ventní den. Využili jsme příjemné prostory 
v Salesiánském středisku.  
Na úvod nám P. Josef Glogar, SDB v útulné místní 
kavárně přiblížil význam a smysl adventní doby. 
Paní Matyášová pak zapálila první svíčku na ad-
ventním věnci za zpěvu písně "Advent, advent". 
Poté k pohodové atmosfé ře přispělo vystoupení 
pěveckého sboru CAROLA DULCIS z Hradce Krá-
lové. Dospělí i děti si mohli vyrobit a ozdobit ad-
ventní věneček. Čas se dal využit na posezení a 
popovídaní v kavárně, kde byla spousta různých 
dobrot a šikovných žen, které zajiš ťovaly obsluhu. 
Farníci si mohli dát i punč či jinou dobrotu u stánku 
střediska Maltézské pomoci. Nechyběly ani speci-
ální palačinky z rukou šikovného pana Ludvíka.   
Pro děti byl pak v malé herně připraven zajímavý 
program, o který se postaral Zdeněk Nejezchleb. 
Děti si nakonec mohly ozdobit lucerničku a na zá-
věr si v tělocvičně udělaly svoji adventní cestu do 
Betléma, na které je provázeli skuteční andělé. 
V Betlémě si od svíce, která představovala Ježíše, 
zapálily svoji svíčku a položily ji na svoji hvězdu na 
cestě.  
Na nástěnce, byly připravené informace o Adopci 
srdce. Vše prostředky, které lidi darovali budou 
použité na pomoc dvěma sirotkům ze Rwandy, dív-
ku Aureé Dushimimana a chlapce Pacifique Bi-

zimana, aby mohli dále studovat. Po 17. hod. ná-
sledovalo požehnání adventních v ěnců, o které se 
postaral P. Antonín Forbelský. 
Děkujeme naším kněžím a všem dobrovolníkům, 
kteří se do přípravy a průběhu zapojili (rodině Pec-
nových, paní Moriové, dobrovolníkům z Maltézské 
pomoci, sboru Carola Dulcis, paní Jiroutové, Šin-
korové, manželům Šislerovým, Matyášovým, Zdeň-
kovi Nejezchlebovým, panu Ludvíkovi) a dalším 
dobrovolníkům, který ochotně a přímo na místě 
nabídli své ruce. Těm, kdo přivezli starší a chůze 
neschopné farníky, děkujeme za zajištění  materiá-
lu na věnce a za různé dobroty, které jste p řipravili 
a přinesli. Salesiánům děkujeme za poskytnutí pro-
storu, aby se tento Farní adventní den mohl usku-
tečnit 
Byla jsem ráda, když jsem si domu přivezla ad-
ventní věneček, který hezky udělal manžel a polo-
žila ho na stůl. Začal Advent... 

Zuzana Petrášová 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

Svými dobrovolnými příspěvky podpořili přítomní 
farníci sirotky ze Rwandy: dívku Aureé Dushimi-
mana a chlapce Pacifique Bizimana, aby mohli 

dále studovat.  
Tyto sirotky naše farnost podporuje již mnoho let. 

I přes současnou finanční krizi byly příspěvky 
opět štědré - celkem 7.840,- Kč.  

ZAPLAŤ PÁN BŮH! 

MILÝ MIKULÁŠI! 
 

Děkujeme Ti, že i tento rok jsi navštívil naši far-
nost. 
Nevím, jak to děláš, ale dokázal jsi přijít během 
jednoho večera do 36 rodin, a aby to nikomu ne-
bylo líto, tak jsi všechny děti navštívil i na dětské 
bohoslužbě v Klášterním kostele 9. 12. 2012. 
Děkujeme i za Tvůj nebeský průvod – andělům a 
také, že jsi čertům nedovolil, aby někoho vzali. Při-
šel jsi, i když cesta byla náročná. Děkuji také 
všem, kteří přispěli k tomu, abys mohl přijet.  

Zuzana Petrášová   

  
SHM a PIKSLA Pardubice 

ve spolupráci s 
PARDUBICKOU FARNOSTÍ 

Vás zvou na 
 

9. „PIKSLA“ PLES 
1. února 2013  

 
 

V prostorách  
„Hostince U Kosteleckých“ 

Černá za Bory 
 
 
 

Předprodej vstupenek u paní ing. Ludvíkové 
603 430 559. Později bude i rezervace na 

www.farnost-pardubice.cz. 

NEZAPOMEŇTE… 
Další díl z cyklu přenášek  

„Svět očima cestovatele“  
s Josefem Soukupem s názvem  

KOREA II.  
se koná v neděli 13. ledna 2013 v 16:00 hod.   

ve farním sále.  

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

Alianční týden modliteb: Neboť Bůh... dal. (6. - 13. ledna) 
Týden modliteb za jednotu křesťanů: „Co od nás Hospodin žádá?“ (srov. Mi 6,6-8) (18. - 25. ledna) 

 
EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

PARDUBICE - LEDEN 2013 
 

Středa 09. 01. CÍRKEV BRATRSKÁ - ARCHA, LONKOVA 512  
   výklad Božího slova: František Plecháček 

 
Pátek 11. 01. CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE, LABSKÁ 377  

   výklad Božího slova: Samuel Jindra 
Pondělí 21. 01. ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV, KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 

   výklad Božího slova: Daniel Ženatý 
 

Čtvrtek 24. 01. ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ, SLADKOVSKÉHO 638  
   výklad Božího slova: Antonín Forbelský 

 
Setkání začínají vždy v 18:00 hod. 

 
Program připravují a srdečně zvou zástupci: 

Bratrské jednoty baptistů, Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, 
Českobratrské církve evangelické,Římskokatolické církve, Slova života. 
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K AT E C HE Z E  

Informace ohledně přípravy děti k Prvnímu svaté-
mu přijímání byly v minulém Zpravodaji 7/2012.  
Pro zpřesnění některých informaci: Úvodní setkání 
proběhne individuálně mezi knězem, katechetkami 
a každou rodinou zvlášť. Stačí, aby se zúčastnil 
alespoň jeden z rodičů s dítětem. Setkání se bu-
dou konat na fa ře v předem dohodnutém čase 
v období 21. 1. – 25. 1. 2013. Termín je t řeba do-

mluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem s paní 
Petrášovou (tel. 723 147 966, email posílat na:  
farpar@volny.cz. S sebou si přineste potvrzení o 
křtu dítěte. 
Informace a termíny jsou i na internetových strán-
kách farnosti - http://www.farnost-pardubice.cz 

Zuzana Petrášová 

PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ  
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2013 A JEHO PRŮBĚH 

Mše pro děti a rodiče v kostele 
sv. Václava na Skřivánku (u sale-
siánů) budou v tyto neděle: 6. a 
20. ledna, 3. a 17. února, 3. a 17. 
března, vždy v 8:30. Na interak-
tivní Slavení Eucharistie všechny 
zveme a těšíme se na vás. 
 
Další srdečné pozvání k nám je 
na oslavu zakladatele salesiánů 
sv. Jana Bosca: veselou a pou č-
nou v sobotu 26. ledna odpoled-
ne a liturgickou v neděli 27. led-
na v 8:30 a v 10:00. Nenechte si 
nic ujít, sledujte podrobnější in-
formace v ohláškách a v p říštím 
Zpravodaji. 

Komunita salesiánů. 

KRÁTKÉ  
INFORMACE 

OD SALEZIÁNŮ 

Zveme ženy a dívky ve věku  15 - 60 let  
na duchovní setkání na téma: 

 
POSLÁNÍ ŽENY 

 
Součástí tohoto setkání budou také 

BIBLICKÉ TANCE  
 

Termín:  Sobota 19. ledna 2013 
Místo:  Salesiánské středisko, Zborovské nám. 2018,  

 Pardubice  
 

Program setkání: 
10:00 přednáška 
11:45 animovaná modlitba 
12:30 oběd 
13:30 biblické  
15:00 mše svatá  

 
Přednášku, modlitbu i biblické tance povedou 

sestry z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. 
www.blahoslavenstvi.cz 

 
Přihlásit se je třeba do 15. ledna 2013,  

na www.farnost-pardubice.cz, 731 598 842. 
 

Oběd a občerstvení zajištěno, poplatek 150,- Kč, část programu  
je v tělocvičně, proto je třeba mít vhodnou obuv.  

neděle 24.2.2012 1. setkání fara - 15:30 hod. 
neděle 24.2.2012 představení dětí klášterní kostel - 10:00 hod. (AF)  
neděle 10.3.2012 2. setkání klášterní kostel - 15:30 hod.  

velikonoce 28.3.-31.3. účast na obřadech   
neděle 14.4.2012 3. setkání fara - 15:30 hod. 
neděle 21.4.2012 dětská bohoslužba klášterní kostel - 10:00 hod. (AF)  
neděle 19.5.2012 4. setkání fara - 15:30 hod. 
sobota 25.5.2012 svátost smíření kostel sv. Bartoloměje - 17:00 hod. 
neděle 26.5.2012 Slavnost kostel sv. Bartoloměje - 10:30 hod. 

TERMÍNY PŘÍPRAVY NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2013 

mailto:farpar@volny.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
http://www.blahoslavenstvi.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
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C H A R I TA  -  M I S I E  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 
Oblastní charita Par-
dubice srdečně zve 
na již tradiční zahá-
jení Tříkrálové sbír-
ky, které se koná na 
svátek sv. Tří králů 
v neděli 6. ledna 
od 15:00 hod. na 
Pernštýnském ná-

městí. Zde pan biskup Mons. J. Kajnek požehná 
koledníkům. Ty přijde přivítat i primátorka města Š. 
Fraňková a náměstek hejtmana Pardubického kra-
je R. Línek, kteří převzali i tentokrát nad sbírkou 
záštitu. Na slavnostním zahájení vystoupí děti ze 
souboru Perníček a pěveckého sboru Pramínek. 
Od 16:30 hod. se v kostele sv. Bartoloměje ko-
ná Tříkrálový koncert chrámového sboru pod ve-
dením J. Kuchválka. 

Od 5. – 12. ledna budou skupinky tří králů 
v doprovodu dospělé osoby procházet Pardubice-
mi a okolím. Jako každý rok chtějí do domovů při-
nést radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovat 
drobnou pozorností a na dve ře napsat symbol 
K+M+B 2013, který je znamením hojnosti a ochra-
ny po celý rok – „Kristus ať požehná Váš příbytek“.  

Prosíme všechny, kteří by se jako koledníci rádi 
sbírky zúčastnili, aby se nám ozvali na tel. číslo 

466 335 026 nebo p řišli během tříkrálového týdne 
přímo do Domu techniky v Pardubicích, kde bude 
po celý týden zázemí pro koledníky.  

Získané prostředky budou použity na podporu 
sociální služby Sanace rodiny, která se zaměřuje 
na dlouhodobou odbornou pomoc rodinám ve slo-
žité životní situaci, na provoz a po řízení dalšího 
vybavení rodinných center v Luži a Holicích. Za 
část výtěžku bychom rovněž rádi nakoupili další 
zdravotní pomůcky do našich půjčoven pomůcek a 
jako každým rokem věnujeme 10 % na přímou po-
moc potřebným lidem v rámci humanitární pomoci 
v ČR a zahraničí. 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štěd-
rost.  

H. Vostrovská 

BLAHOPŘEJEME 

VÁŽENÍ FARNÍCI, 
dovolte mi poděkovat všem, kteří se zapojili do sbírky hraček pro děti ze sociálně slabých rodin. Sešlo 
se mnoho krásných hraček, které v průběhu adventu rozdáme do rodin, kde rodi če nemohou zajistit 
dárky pro své děti. Velice vám děkujeme za vaši ochotu při zajištění radostných Vánoc pro tyto děti. 
Přejeme i Vám klidné prožití Vánoc a vše dobré v novém roce 2013. 

Mgr. Barbora Nováková – vedoucí služby Sanace rodiny 

31.12. P. Antonín Duda 
 P. Antonín Sokol 
09.02. P. Josef Trochta SDB 
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H U D BA 

Jmenování J. S. Bacha dvorním skladatelem a ka-
pelníkem saského kurfiřta v Drážďanech v roce 
1736 přišlo přišlo opravdu v pravý čas, neboť lip-
skému kantorovi po odchodu rektora Gessnera 
nastaly opět spory s představenými a takováto po-
cta velmi posílila jeho postavení. V tomto období  
koncertoval Bach více než p řed tím mimo Lipsko, 
například v Altenburgu, Kasselu a p ředevším opa-
kovaně v Drážďanech. Zvláště koncert na nových 
varhanách zdejšího Frauenkirche 1. prosince 1736 
přinesl nebývalý ohlas, který ovšem jakoby do Lip-
ska nedolehnul. Atmosféra v Lipsku byla ned ůstoj-
ná pro génia Bachovy velikosti, ale p řipusťme, 
že byl považován pouze za kantora ve 
službách konzistoře a magistrátu. 
Místní prostředí ani nemohlo dohléd-
nout velikosti a nadčasovosti Bachova 
umění. V roce 1738 se pak dostalo Ba-
chovi podpory a ocenění od samotného 
krále, před nímž při návštěvě Lipska 
koncertoval. Svůj všední život dělil 
Bach výlučně mezi kantorské povinnos-
ti a rodinu, která pro něho znamenala 
centrum securitatis. V jejím prostředí 
nacházel pochopení, úctu a lásku. S 
Annou Magdalenou měl celkem 
třináct dětí, z nichž jen šest pře-
žilo do dospělosti. Dva synové 
Johann Christoph a Johann Christi-
an se stali hudebníky, podobn ě jako synové z prv-
ního manželství Wilhelm Friedemann a Philip Ema-
nuel, nejprve vystudovaní právníci, později vynika-
jící hudebníci, o nichž bude zmínka v p říští závě-
rečné kapitole. 
 Zpestřením skladatelova života v lipských 
službách byly i občasné návštěvy jeho známých a 
přátel, třeba skladatele Hasseho z Drážďan, či 
cesty k bývalému pánovi do Köthenu, s nímž jej 
pojil opravdový vřelý vztah. Poslední ale zásadní 
cestu podnikl Bach roku 1747 do Postupimi na po-
zvání pruského krále Friedricha II. Ten sám byl 
dobrým muzikantem – hrál na flétnu a zkoušel i 
komponovat. V jeho službách působil právě Ba-

chův syn Philip Emanuel a ten pozvání otci tlumo-
čil. Jedinečnost postupimské návštěvy spočívá v 
nesmírném uznání, jehož se tomášskému kantoro-
vi dostalo, když postupně koncertoval a improvizo-
val před králem na všechny jeho klavíry i postupim-
ské varhany a též v zásadním impulsu pro kompo-
zici jedné z Bachových vrcholných skladeb – Hu-
dební obětiny. Král dal sám Bachovi vlastní téma a 
ten na jeho základě vytvořil rozsáhlé kontrapunk-
tické dílo. Později jej nechal vyrýt do mědi a poslal 
králi. 
Závěr Bachova života poznamenala oční choroba, 

snad šedý zákal, zřejmě pocházející z ná-
mahy při neustálém psaní not. Koncem 
března 1750 přijel do Lipska anglický lékař 

Taylor s pověstí vynikajícího odborníka a 
Bach se hned nechal operovat. Výsle-

dek nebyl dobrý a po následné reope-
raci začal Bach, dosud se jinak těšící 
dobrému zdraví, churavět. 18. července 
1750 náhle prozřel, ale bylo to jen na-
krátko. 28. července Bach umírá a je 

pochován u zdi kostela sv. Jana. 
Tak jako na jeho hrob, zapomně-
lo se i na jeho hudbu. Definitivní 
objevení hrobu se událo až roku 

1894 při rušení hřbitova sv. Jana. 
Téměř o sedmdesát let dříve (1829) 

provedl v Berlíně Felix Mendelsohn – Bart-
holdy Bachovy Matoušovy pašije, a tím odstartoval 
rozlet této výjimečné hudby do celého světa. 
 

ÑÑÑÑÑ 
 
Vážení čtenáři, blíží se vánoční svátky, a tak mi 
dovolte popřát Vám všem jejich skutečně ra-
dostné prožití. Před koncem občanského roku 
chci též upřímně poděkovat všem členům chrá-
mového sboru kostela sv. Bartoloměje za jejich 
činnost i společenství v pěstování liturgické 
hudby. Za obětavou službu při bohoslužbách 
také děkuji všem kolegům varhaníkům.  

Jiří Kuchválek, regenschori 

VELKÉ POSTAVY DUCHOVNÍ HUDBY 
J. S. BACH – 5. ČÁST: LIPSKO 

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 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
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A K C E  
Ne 23.12. 4. neděle adventní   
Po 24.12. Štědrý den   
Út 25.12. Slavnost Narození Páně   
St 26.12. Svátek sv. Štěpána   
Ne 30.12. Svátek Svaté Rodiny - obnova manželských slibů  
Po 31.12. Děkovná bohoslužba  kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 

L. P.  2013  
Út 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok  
  Hlavní celebrant: Mons. Jan Vokál kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
So 05.01. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 06.01. Slavnost Zjevení Páně   
  Začíná Tříkrálová sbírka Perštýnské nám.  15:00 hod. 

  Tříkrálový koncert   kostel sv. Bartoloměje 16:30 hod. 
St 09.01. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 10.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne  13.01. Svátek Křtu Páně - končí doba vánoční  
  Přednáška J. Soukupa: Korea 2. farní sál 16:00 hod. 
Út 15.01. Přijímání intencí na měsíc únor fara od 08:00 hod. 
Pá 18.01. Týden modliteb za jednotu křesťanů (18.  -  25. ledna)  
So 19.01. Duchovní setkání pro ženy Salesiánské středisko 10:00 - 17:00 
Ne 20.01. Přijetí žad. o křest do katechumenátu kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Setkání služebníků farnosti farní sál 17:00 hod. 
Po 21.01. Ekumenické setkání kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 23.01. Třídění známek Charita - V Ráji 15:00 hod. 
Čt 24.01. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 27.01. "Cantate Bimbi" Salesiánské středisko  16:00 hod. 
St 30.01. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 31.01. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

Pá 01.02. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  9. Piksla ples - farní ples Černá za Bory 20:00 hod. 
So 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice  
  Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Čt 07.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 10.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Po 11.02. Světový den nemocných   
St 13.02. POPELEČNÍ STŘEDA   
  Seniorklub fara 14:30 hod. 

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

