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náš Mojžíše? Teď ne-
myslím známého staro-
zákonního Božího mu-
že, ale píseň, kterou 

v dobách temna - nazývaného také 
normalizace - povzbuzovala k od-
vaze a aktivitě skupina Spirituál 
kvintet. „Vy neznáte Mojžíše?“ divil 
se naší partě mladých někdy za-
čátkem osmdesátých let mladík 
z jiného společenství, „no to je sko-
ro těžký hřích!“ (Žertoval, ale...). 

V té písni - spirituálu se 
samozřejmě o zmíněném 
Božím muži mluví, vlast-
ně on v ní mluví. Protože 
se v ní zpívá o známé 
biblické události, připomí-
nané každoročně jako 
podstatná část bohosluž-
by slova o vigilii Veliké 
noci, v níž byl Mojžíš 
hlavním protagonistou ve 
službě Bohu a lidem - i 
když se zpočátku zdráhal 
(Ex 14,15 - 15,1) - a kterou vystihu-
je výraz cesta ke svobodě. 
Z egyptského otroctví, deptání, tý-
rání a dokonce zabíjení dětí, do 
života ve svobodě, kde je člověk 
člověkem, s důstojností, sebevědo-
mím a hrdostí. 

Tohle má být úvodník velikonoč-
ního Zpravodaje, říkáš si? Kde je 
něco o vzkříšení? Tak tedy: 

Znáš Ježíše? Teď pro změnu 
nemyslím žádnou písničku, ale To-
ho, který „…stal se člověkem…byl 
za nás ukřižován…pohřben…vstal 
z mrtvých…(naše vyznání víry). 
Nezdráhal se vzít na sebe p říčinu 
našeho otroctví a nabízí každému 
cestu ke svobodě. Úžasný, skvě-
lý dar Boží lásky, ovoce nového 
života. Ale rozuměj dobře: cestu 
- ne místo, "píseček" - kde mám 

svůj klid a nikdo mě neobtěžuje. 
Uzavřenost, to je hrob, to je ká-
men, to je ten, kdo se nenechal 
vzkřísit. Dobře to vyjádřili otcové 
II. vatikánského koncilu, že církev 
(kterou tvoří každý z nás) je putují-
cí Boží lid. Protože být člověkem, 
znamená být na cestě. Obdiv všem 
poutníkům, tulákům, vandrovní-
kům, kteří jdou, kráčejí s lehkým a 
radostným srdcem za svým cílem. 
A také katechumenům pro jejich 

odvahu vykročit náročnou 
cestou víry. Tady totiž 
nepotřebuješ zdravé no-
hy, ale srdce. Jistě, něco 
to stojí: nemůžeš jít, když 
máš své srdce připoutané 
k „egyptským hrncům ma-
sa“, byť v moderní podo-
bě. Chce to kus odvahy, 
ale vždyť jak a na co jsme 
se čtyřicet dní postní do-
by připravovali? Kolikrát 
Ježíš povzbuzuje své 

blízké „Nebojte se.“ A ve zmíně-
ném spirituálu se zpívá bez obalu, 
že: 

"Tenhle vandr všem potomkům 
ukáže, 

že šanci má jen ten, kdo má dost 
kuráže, 

Mává, mává nám všem svobod-
ná zem…" 

a refrén přizvukuje: 
"Kdo se bojí vodou jít,  
ten podle tónů faraonů musí žít. 
Mává, mává nám všem svobod-

ná zem." 
(Poznámka: Stojí za to p řečíst si 

homilii papeže Františka při boho-
službě s kardinály v Sixtinské kapli 
14.března 2013) 

Odvahu na cestě ke svobodě se 
Vzkříšeným přeje 

Jožka, salesián 

www.farnost-pardubice.cz 

...MÁVÁ, MÁVÁ NÁM VŠEM SVOBODNÁ ZEM. 

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

V sobotu 2.března, v neoby-
čejně slunečný předjarní den, 
se uskutečnila tradiční postní 
duchovní obnova pardubické 
farnosti. Z pražských Vino-
hrad, od kostela Nejsvětějšího 
Srdce Páně, k nám coby reko-
lektor zavítal P. Zdeněk Was-

serbauer, někdejší dlouholetý spirituál pražského 
arcidiecézního kněžského semináře. Formačním 
působením otce Zdeňka prošel - mimo jiné semi-
naristy - i náš kaplan Tomáš, který měl dozajista lví 
podíl na tom, že osobnost formátu Zdeňka Was-
serbauera si udělala čas na naše duchovní obno-
vení.  

V třech přednáškových blocích, proložených 
vždy časem určeným k rozjímání, sdílení právě 
vyslechnutého či příležitosti ke svátosti smíření, se 
otec Zdeněk opíral o 6 veršů z 6. kapitoly Deutero-
nomia. „Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh“, to byla 
slova Písma, která se stala "leitmotivem" celé du-

chovní obnovy. Otec Zdeněk, je i v médiích známý 
jako vynikající kazatel, nezůstal své pověsti nic 
dlužen, a když končil poslední třetí blok přednášky, 
uzavíral svou promluvu očividně stíhán časem, ni-
koli vyčerpáním tématu. Duchovní obnova vyvrcho-
lila mší svatou. 

Vzácnost a ojedinělost příležitosti, nechat se 
obohatit člověkem jako je otec Zdeněk, smutně 
kontrastovala s počtem zúčastněných. Obnova far-
nosti, byla, popravdě řečeno, obnovou jen nepo-
četné skupiny farníků z generace dříve naroze-
ných. Ačkoli se psychologové shodují, že zprávy z 
již uplynulých akcí nečte nikdo jiný, než sami 
účastníci, apeluji na ty, kdo tento článek čtou, ale 
obnově přítomni nebyli, aby se "chytli za nos" a 
další vzácné šance k vlastnímu růstu nepromarnili. 
Příležitost bude například při další duchovní obno-
vě nebo na nesmírně zajímavém cyklu přednášek 
pondělních večerů, pohříchu rovněž tak velkou 
částí naší farnosti ignorovaných.  

 -MJ- 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 

 

MISIJNÍ KOLÁČ  
V neděli 10. 3. 2013 se po mši svaté p řed klášterním kostelem nabízel za dobrovolný p říspěvek misijní 
koláč na podporu chudých dětí v misiích. Děkuji všem, kteří si našli čas a různé dobroty připravili. P. An-
tonín je na konci mše požehnal. Výb ěr byl znamenitý (lepší než v nejlepších restauracích). Vybralo se 
3000 Kč, které byly zaslány na účet Papežských misijních děl.  V tento den slavil P. Antonín děkovnou 
bohoslužbu za dovršených 50 let svého života, tak jsme to všechno p řed kostelem mohli zároveň oslavit 
a mohli si vzájemně popovídat u tolika dobrot... Narozeniny si jako farnost p řipomeneme při Dnu rodin u 
salesiánů.             Zuzana Petrášová 

V roce 2012 se opět pokračovalo v opravách sta-
vebních objektů Pardubické farnosti, u kostela sv. 
Bartoloměje byla dokončena oprava stěny Císař-
ského náhonu v části pod sákristií. Ještě bychom 
chtěli opravit schodiště k sakristii a restaurovat pís-
kovcové zábradlí severního schodiště se sochou 
sv. Jana Nepomuckého. Potom nás čeká oprava 
obložení u západního vstupu do kostela.  
U kostela Zvěstování Panny Marie jsou dokončeny 
restaurátorské práce na stávajícím soklu a sakris-
tie má sokl nový. Ještě zde bude třeba restaurovat 

vstupní portálek do sakristie, vyměnit oplechování 
a opravit hromosvod. 
Opravu pískovcového soklu a navazujících omítek 
potřebuje také kostel sv. Jana K řtitele, který ale  
leží mimo Památkovou reservaci, proto bude obtíž-
nější zajistit nějaký finanční příspěvek.  
Tyto opravy byly hrazeny z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón, přispělo Ministerstvo kultury ČR 
a Statutární město Pardubice. 

OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2012 

Přehled výdajů na opravy a zdroje financování  

č. objekt MK ČR město  
Pardubice vlastník celkem Kč 

1 stěna u kostela sv. Bartoloměje 27 000 21 000   53 616 101 616 

2 kostel Zvěstování Panny Marie 38 000 29 000   74 983 141 983 

  celkem 65 000 50 000 128 599 243 599 
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V E L I KO N O CE 

Zveme celou farnost i jiné zájemce na Velký pátek 
na Křížovou cestu: 
Pro děti: 
• Dopoledne ve Spojile . Začátek v 9 hod. Sraz je 

před domem Kučerových – Na Strejčku 159 a 
půjde se směrem ke kapličce. Zvou Kučerovi. 

• Odpoledne v 17 hod. na parkovišti pod Kunětic-
kou horou. Půjde se chodníkem v přírodě. Zvou 
Pavlíkovi a Vitáčkovi. 

Pro mládež: 
• Akčně neakční – Velký pátek pro mládež:  

Velký pátek prožitý netradičně v Boží přírodě. 
Nesení kříže, přemýšlení, meditace. Spolu i o 
samotě. Sraz 29. 3. v 9:30 hod. Slatiňany ná-
draží (vlak Pardubice hl. n. 8:48 hod.). S sebou 
svačinu, něco proti dešti a něco pro sezení na 
zemi. Zvou a těší se salesiáni. 

Pro všechny: 
• Sejdeme se na parkovišti pod Kunětickou horou 

ve 20 hod. Půjde se po asfaltové cestě směrem 
nahoru na vyhlídku. Těšíme se na společné se-
tkání – zvou Petrášovi. 

KŘÍŽOVÉ CESTY NA VELKÝ PÁTEK 

Martin, 40 let 
K víře mne přivedla moje věřící přítelkyně a její 
rodina ze Slovenska, kde jsem poznal, co víra je. 
Víra je pro mě znamením síly. Síly pracovat, milo-
vat, dávat i přijímat. 
Svátost biřmování pro mne představuje významný 
krok k Pánu Bohu. Věřím, že mu budu od tohoto 
okamžiku o kus blíž a stanu se součástí jeho rodi-
ny, budu mít příležitost ho více poznat.  
  
Karel, 36 let 
Na počátku mé cesty k víře byla setkání na pardu-
bické faře s jáhnem Karlem Kylarem, která jsme 
s manželkou absolvovali před našim církevním 
sňatkem. Těchto deset příjemných schůzek pro mě 
bylo natolik duchovně obohacujících, že jsem si 

k víře v Boha začal vytvářet silný vztah. Poté byl již 
jen krůček k rozhodnutí stát se křesťanem a absol-
vovat katechumenickou p řípravu, která vyvrcholí 
přijetím svátosti křtu. Víra je mi již teď morální opo-
rou při řešení malých či velkých událostí každo-
denního života a nahlížení na n ě. Chci se stát dob-
rým křesťanem a za pomocí víry i lepším člově-
kem.   
 
Nikola, 25 let 
Celý můj život mě doprovázela touha stát se člen-
kou katolické církve, avšak tuto možnost jsem ne-
měla... Jsem ráda, že jsem k ní nakonec dospěla a 
že se mohu se stát jedním z Vás. Křest je potvrze-
ním smlouvy a vyjádřením mé víry v Něho... 

CESTA KATECHUMENŮ KE KŘTU… 

V současné době se v různých oblastech rozší-
řila pobožnost nazývaná cesta světla (Via lucis), 
která je vytvořená po vzoru křížové cesty (Via Cru-
cis). Věřící během ní cestou rozvažují nad různými 
zjeveními zmrtvýchvstalého Ježíše, v nichž on – od 
vzkříšení až po nanebevstoupení, na cest ě 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 
připomínají klíčovou událost víry – Kristovo vzkří-
šení – a své postavení učedníků, kteří ve křtu, svá-
tosti 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 pedago-
gikou 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 otevírá očekáváním naděje a jistotám víry. 

(Direktář o lidové zbožnosti a liturgii - Směrnice 
s zásady, str. 106) 

 
Pobožnost „Cestu světla“ bude  
v pátek 5. dubna v 17:15 hod.  

v kostele sv. Bartoloměje. 

CESTA SVĚTLA (VIA LUCIS) 
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S V.  OTE C  F R A NT I ŠE K  
BYL ZVOLEN 266. PAPEŽ:  

ARGENTINSKÝ KARDINÁL JORGE MARIA BERGOGLIO  

Od včerejšího dne, od středy 13. 3. 2013 máme 
opět sv. Otce. Každý z nás, kdo jsme sledovali pří-
mý přenos ze svatopetrského náměstí, si jistě od-
nesl velmi silné zážitky. Nebudu snad daleko od 
pravdy, když mezi ně zařadím prosbu sv. Otce, 
abychom se za něj, za svého pastýře, všichni po-
modlili. My, lid Boží. 
Církev Kristova nestojí jen na nástupci svatého 
Petra, stojí i na všech pastý řích všech místních 
církví. A co my, lid Boží? Modlíme se za své pastý-
ře, vyprošujeme jim vše potřebné k jejich službě?  
V kancionále jsou pod číslem 049 modlitby za sva-

tého Otce, za biskupa, za kněze, za kněze ve far-
nosti. 
Dokážeme se tak, jak to dokázali naši p ředkové, 
ještě chvíli po ukončení každé mše svaté ztišit a 
společně se za naše pastýře pomodlit? 
V některých farnostech tato krásná zvyklost ještě 
nevymizela. Co kdybychom ji i my v Pardubicích 
znovu objevili a obnovili? 
 

Hana Demlová 

Těsně po 20 hodině oznámil kardinál protodia-
kon: „Oznamuji vám velkou radost: máme papeže! 
Nejdůstojnější eminence pan Jorge Mario, kardinál 
svaté církve římské Bergoglio, který přijal jméno 
František. 

Papež vyzval k modlitbě za celý svět a za bratr-
ství v církvi. Rovněž poprosil věřící, aby se modlili i 
za něj. Prohlásil, že kardinálové, kte ří ho zvolili, jej 
"šli hledat až na konec 
světa". Nový papež je 
266. hlavou katolické 
církve. Bergoglio je záro-
vením prvním jezuitou, 
jenž usedá na papežský 
stolec. Arcibiskup Buenos 
Aires je mimo jiné známý 
svým zájmem o sociálně 
slabé. 

Jorge Mario Bergoglio 
se narodil 17. prosince 
1936 v Buenos Aires jako 
jedno z pěti dětí italských 
imigrantů. Jeho otec pra-
coval jako železniční děl-
ník. Bergoglio vystudoval chemicko-průmyslovou 
střední školu a v 21 letech vstoupil do jezuitského 
řádu. 

Poté vystudoval filozofii a teologii v San Miguel 
u Buenos Aires a stal se profesorem teologie.  

Vysvěcen na kněze byl 13. prosince 1969. Poté 
v letech 1973 až 1979 působil jako představený 
noviců, profesor teologie a argentinský provinciál 
jezuitů. Již tehdy zaujal svými vůdčími schopnost-
mi. V letech 1980 až 1986 byl rektorem jezuitské 
fakulty filozofie a teologie v argentinském San Mi-
guel a poté sloužil v jezuitském řádu jako duchovní 
v Córdobě. 

V květnu 1992 ho papež Jan Pavel II. jmenoval 
pomocným biskupem v Buenos Aires. Arcibisku-
pem se stal 28. února 1998 po smrti tehdejšího 
kardinála Quarracina. Kardinálem byl jmenován 
opět papežem Janem Pavlem II., a to 21. února 
2001. V letech 2005 až 2011 byl p ředsedou Argen-
tinské biskupské konference. 

Hlásá nutnost soucitu vůči chudým a nemoc-
ným; v roce 2001 při ná-
vštěvě hospice umyl a 
políbil nohy dvanácti paci-
entům trpícím onemocně-
ním AIDS. Několikrát zdů-
raznil spiritualitu a svá-
tost, která by měla přiro-
zeně vést k většímu zá-
jmu o chudé a nemocné. 
Bergoglio, který nerad 
poskytuje rozhovory mé-
diím, v minulosti otevřeně 
kritizoval také porušování 
lidských práv v Argentině 
za bývalého diktátorské-
ho režimu a chování levi-

cových partyzánů. 
Když Argentina v roce 2010 jako první latinsko-

americká země zlegalizovala sňatky homosexuálů, 
Bergoglio to silně kritizoval jako "destruktivní zá-
měr proti plánu Boha" a adopce dětí gayi označil 
za "formu diskriminace dětí". Poté, co převzal ve-
dení arcidiecéze, bylo jeho prvním činem založení 
biskupského vikariátu pro výchovu – úřadu, který 
spravuje polovinu městských škol a žáků. 

Ve svých homiliích kardinál Bergoglio opakova-
ně vyzdvihoval smysl pro vlast. Přikládal velký vý-
znam událostem ekumenické a mezináboženské 
povahy a vždy se jich účastnil. 

(chrisnet.cz, Vatikán) 

MODLITBA ZA PASTÝŘE 
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S V.  OTE C  F R A NT I ŠE K  

Musím se přiznat, že jsem docela záviděl kama-
rádům, kteří ještě zůstali v Římě na studiích, proto-
že volba nového papeže ovlivní život celého m ěs-
ta. Proto jsem poprosil, aby mi napsali, jak to proží-
vali bohoslovci v naší národní koleji Nepomuce-
num a oni sami přiznávají, že to 
bylo velmi intenzivní. 

 
„Naši dva kardinálové před za-

hájením konkláve (a nyní po jeho 
skončení) bydleli u nás 
v Nepomucenu, což bylo znát na 
atmosféře v domě. Jakmile jsme 
ve středu uviděli na webkameře z 
náměstí sv. Petra bílý kouř, oka-
mžitě jsme utíkali na metro a do 
Vatikánu. Od metra se valila živá 
řeka lidí, ale s dalším Čechy jsme 
jim ukázali Zátopkův úprk a díky tomu (a ostřejším 
loktům) jsme se dostali na náměstí někam na úro-
veň obelisku. Vyhlášení jména bylo takové rozpa-
čité, protože stařičkému kardinálovi protonotá ři ne-
bylo moc rozumět a navíc do toho někteří Italové 
pořád skandovali nebo tleskali, aniž by znali, koho 
oslavují. Někteří, když slyšeli italské příjmení, byli 

trochu otrávení a říkali: "ach jo, zase Ital", ale pak 
nějací francouzští novináři kousek od nás rozhlási-
li, že je to kardinál z Buenos Aires a hned bylo ve-
selo. Jeden Španěl v naší blízkosti (vypadal sice 
jako notně posilněný alkoholem, ale byl to spíš jen 

temperament nebo entusiasmus...) 
začal hulákat: »Viva Espaňa, viva 
el papa«, načež ho ti Francouzi 
začali upozorňovat, že Argentina 
není Španělsko... Ale to mu vůbec 
nevadilo - asi je to pro ně stále ješ-
tě kolonie! J 
 Velmi silným okamžikem by-
lo, když nový Svatý otec začal 
svou řeč modlitbou za svého před-
chůdce a pak prosbou o modlitbu 
za svou osobu a službu. Mluvil 
jsem s některými Jihoameričany a 

všichni, kteří ho znali, o něm mluvili jen v superlati-
vech. Každopádně to nebude mít jednoduché - 
přeci jen Řím není Latinská Amerika a ne všechno 
může řešit tak, jako to řešil tam.“ 

 
Tolik se s námi rozdělili bohoslovci z Říma z 

Nepomucena. 

HABEMUS PAPAM 



6 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

Biskupství královéhradecké se na Vás touto cestou 
obrací s prosbou o pomoc. Zákon o majetkovém 
vyrovnání s církvemi č. 428/1912 Sb., se rovněž 
vztahuje na movité věci ve vlastnictví církví, které 
se staly předmětem majetkových 
a jiných křivd spáchaných v roz-
hodném období od 25. 2. 1948 
do 1. 1. 1990. 
 
Z tohoto důvodu je nutné sesta-
vit soupis všech movitých před-
mětů, které podléhají shora uve-
deným kritériím a o jejichž na-
vrácení římskokatolická církev 
chce usilovat. Pokud o takových-
to předmětech víte, nebo si pa-
matujete, jak byly z kostelů, kap-
lí a far předány do muzeí, gale-
rií, eventuálně dalších institucí, 
co nejdříve nám, prosím, tyto informace včetně 
svých kontaktních údajů zašlete na adresu:  

Biskupství královéhradecké,  
Diecézní konzervátorské centrum,  

Velké náměstí 35,  
500 01 Hradec Králové,  

 
nebo elektronickou poštou na 
adresu:  

pamatky@bihk.cz. 
 
Uvítáme jakoukoliv informaci a 
pomoc při sestavování tohoto 
seznamu a následně i poskytnutí 
případných fotografií a jiných 
dokumentů vztahujících 
se k dotčeným předmětům. 
 
Biskupství královéhradecké Vám 
předem děkuje. 

Mons. Josef Socha 
generální vikář 

(zveřejněno v IKD 2/2013, str. 15) 

NAVRACENÍ MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ V RÁMCI RESTITUCÍ 

SVATOVOJTĚŠSKÁ POUŤ  
KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE 

ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ  
A ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU V ROCE VÍRY 

 
LIBICE NAD CIDLINOU 

SOBOTA 27. DUBNA 2013 
 
  9.30 hod.  kostel sv. Vojtěcha, modlitba sv. růžence 
10.00 hod.  kostel sv. Vojtěcha, MŠE SV. hlavní celebrant a homilie 

J. Ex. Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký 
Koncelebrují kněží královéhradecké diecéze 

slavníkovské hradiště po mši svaté modlitební cesta 
a modlitba u sousoší sv. Vojtěcha a sv. Radima  
za nová duchovní povolání 

 
Převlékání kněží a asistence i následné občerstvení bude připraveno  

v poutním domě Střezislava za katolickým kostelem 
 

Informace: Poutní centrum Mobil: 731 598 752 nebo e -mail: poutnik@bihk.cz 
—————————————————————————————————————————- 

Každou poslední sobotu v měsíci, probíhá novéna za nová duchovní povolání  
 

Pravidelný program: 10.00 hod. mše sv. a modlitby na slavníkovském hradišti  

mailto:pamatky@bihk.cz
mailto:poutnik@bihk.cz
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C H A R I TA  

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE 
HLEDÁ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA DO SLUŽEB PRO SENIORY A  

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V PARDUBICÍCH, TŘEBOSICÍCH A LÁZNÍCH BOHDANEČ 
 
Obecné požadavky: 
4 splnění odborné způsobilosti pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., 

o sociálních službách v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a sociálních v ěcí č.505/2006 Sb.  
4 zkušenost s prací v sociálních službách 
4 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
4 uživatelská znalost práce na PC 
4 čistý trestní rejstřík  
4 časová flexibilita v pracovních dnech 

 
Odborné požadavky: 
4 znalost zákona o sociálních službách a souvisejících p ředpisů 
4 kompetentnost k posouzení nepříznivé sociální situace, pot řeb a požadavků uživatele 
4 zkušenost se standardy sociálních služeb  
4 schopnost vést potřebné evidence, zejm. 

individuální plánování služby 
4 znalost cílové skupiny a jejích specifik  
 
Osobnostní předpoklady: 
4 ztotožnění se s posláním Charity 
4 komunikativnost ve vztahu k uživatelům i 

spolupracovníkům 
4 schopnost metodicky vést tým pracovnic 

v přímé péči 
4 pečlivost 
4 schopnost samostatné práce  
4 lidskost, poctivost a zodpovědnost 
4 duševní zralost 
4 vlastní aktivita a tvořivý přístup  
4 ochota k dalšímu vzdělávání 
4 schopnost zvládat zátěžové situace 
 
Nabízíme: 
4 pružnou pracovní dobu  
4 možnost dalšího vzdělávání  
4 zázemí stabilní organizace 
4 pro pracovní účely služební mobil a slu-

žební automobil 
4 nástupní plat 16 000,- Kč 
 
Kontaktní osoba: 
František Moudr, DiS. 
vedoucí sociálních služeb  
777 296 821 
fmoudr@charitapardubice.cz 

INZERÁT 
Pronajmu dva pokoje (samostatné vchody) v  centru Pardubic (kompletní vybavení) s  kuchyň. koutem 

a příslušenstvím věřícím ženám (dívkám). Zn. Levně – ihned 
Kontakt: 777 905 450 nebo osobně v prodejně ve zvonici 

mailto:fmoudr@charitapardubice.cz
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Kostel  
sv. Bartoloměje 

Kostel  
sv. Jana Křtitele 

Kostel sv. Václava 
(salesiánské  

středisko) 

Kostel Zvěstování 
Panny Marie 

Kostelíček (řeckokatolické  
bohoslužby) 

Kostel sv. Václava  
(Rosice n. L.) 

Kostel sv. Jiljí 
(Pardubičky) 

Kaple Narození 
P. Marie (Svítkov) 

Kostel sv. Václava 
(Mikulovice) 

Kostel Povýšení  
sv. Kříže  

(Třebosice) 

24
. b
ře

zn
a 

K
VĚ

TN
Á

 N
ED
ĚL

E 
7:

00
 

9:
00

 
19

:0
0 

so
bo

ta
 

18
:0

0 
8:

30
 

10
:0

0 
10

:0
0 

10
:0

0 
8:

00
 

17
:0

0 
so

bo
ta

 
16

:0
0 

10
:3

0 
8:

30
 

28
. b
ře

zn
a 

ZE
LE

N
Ý 
Č

TV
R

TE
K

 
18

:0
0 

+ 
ad

or
ac

e 
 

do
 2

2:
00

 
20

:0
0 

20
:0

0 
  

18
:0

0 
18

:0
0 

 
  

18
:0

0 
 

29
. b
ře

zn
a 

VE
LK

Ý 
PÁ

TE
K

 
18

:0
0 

16
:0

0 
kř

íž
ov

á 
 

ce
st

a 
15

:3
0 

16
:0

0 
  

18
:0

0 
18

:0
0 

 
  

18
:0

0 
18

:0
0 

30
. b
ře

zn
a 

B
ÍL

Á
 S

O
B

O
TA

 
19

:0
0 

22
:0

0 
21

:0
0 

  
18

:0
0 

18
:0

0 
 

  
 

18
:0

0 

31
. b
ře

zn
a 

N
ED
ĚL

E 
 

ZM
R

TÝ
VS

TÁ
N

Í 

7:
00

 
9:

00
 

19
:0

0 
 

8:
30

 
10

:0
0 

10
:0

0 
10

:0
0 

8:
00

 
17

:0
0 

16
:0

0 
10

:3
0 

8:
30

 

1.
 d

ub
na

 
PO

N
D
ĚL

Í  
VE

LI
K

O
N

O
Č

N
Í 

7:
00

 
9:

00
 

19
:0

0 
  

8:
30

 
  

10
:0

0 
8:

00
 

 
  

 
 

P
Ř

E
H

L
E

D
 V

E
L

IK
O

N
O
Č

N
ÍC

H
 B

O
H

O
S

L
U

Ž
E

B
 2

0
1

3
 



9 

RŮZ N É 

Triduum Paschale - Velikonoční 
třídení - je pro křesťana jádrem víry 
a centrem roku. 
Komunita salesiánů v Pardubicích 
nabízí mladým lidem od 12 let spo-
lečné zajímavé prožití těchto dnů. 
Chvíle ticha, modlitby a rozjímání, 

práce a společné zábavy i společného přemýšlení 
nad významem a smyslem Velikonoc pro každého 
z nás v dnešní době. 
• Zelený čtvrtek: výklad liturgie, sederová večeře 

(pesach), Slavení Eucharistie (mše sv.), adora-
ce. 

• Velký pátek: výklad liturgie, křížová cesta a me-
ditace v přírodě. Velkopáteční bohoslužba. 

• Bílá sobota: výklad liturgie, p říprava liturgie, pra-
covní pomoc na středisku. Velikonoční vigilie. 

Po celou dobu Třídení je stravování a ubytování ve 
Středisku mládeže za příspěvek 100,-Kč. 
Přineste si spacák a přezůvky, vhodné oblečení a 
něco proti dešti. 
 
Přihlášku zašleme každému, kdo do úterý 26. 
března projeví zájem o účast mailem: 
sasm@pardubice.sdb.cz, nebo sms 731 600 085. 
Těšíme se.     Salesiáni 

VELIKONOCE 2013 U SALESIÁNŮ 

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 - 19:15 
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici  Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

VEŘEJNÉ VELIKONOČNÍ ČTENÍ BIBLE 2013 
Pardubice Třída Míru - u paláce Magnum 

Velikonoční čtvrtek 28. března 2013 
Začátek od 15 hodin. Závěr při západu slunce. 

 
Každý se může připojit a přečíst do mikrofonu  odstavec z Bible.  

Zároveň budou rozdávány "gedeonské" Bible zdarma všem zájemcům. 
 

Pořádají: 
Gedeoni pro Pardubický Kraj 

Křesťané z pardubických církví 
www.ctenibible.cz 

www.gedeoni.estranky.cz 
Pro informace volejte tel. 602 348 755 

  MÍSTO ČAS POZNÁMKA 

1 SLATIŇANY  
(nádraží ČD)  9:30 jídlo s sebou, návrat v 18:00 hod.  

2 SPOJIL (v ulici  
Na Strejčku 159) 9:00 pro rodiny s dětmi - po asfaltové 

cestě ke kapličce 

3 KUNĚTICKÁ HORA 
(parkoviště) 17:00 pro rodiny s dětmi - chodníkem  

v přírodě 

4 KUNĚTICKÁ HORA 
(parkoviště) 20:00 pro všechny - po asfaltové cestě  

k vyhlídce 

KŘÍŽOVÉ CESTY - VELKÝ PÁTEK 2013 
BLAHOPŘEJEME 

NAROZENINY 
18.04. 

Mons. Josef Kajnek 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
http://www.ctenibible.cz
http://www.gedeoni.estranky.cz


10 

K A L E N D ÁŘ  

A K C E  
Ne 24.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   
Po 25.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 14:00 - 18:00 
Út 26.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

St 27.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Václava 

17:00 - 20:00 
18:00 - 18:30 

  Katechumeni - svěření modlitby Páně kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
  Kající bohoslužba s adorací  kostel sv. Bartoloměje 18:45 hod. 

Čt 28.03. Zpovědní den kostel sv. Václava 18:30 - 20:00 
Pá 29.03. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Václava od 14:00 hod. 
So 30.03. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:30 hod. 

  Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00 - 18:30 
  VIGILIE kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Václava 
kostel sv. Jana 

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

  Změna času o jednu hodinu pop ředu  
Ne 31.03. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ   
  Žehnání pokrmů   
Po 01.04. Velikonoční pondělí   
Čt 04.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 05.04. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
So 06.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 07.04. Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   
St 10.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
So 12.-

14.04. Diecézní setkání ministrantů Přibyslav 17:30 hod. 

Po 15.04. Přijímání intencí na měsíc květen farní kancelář od 08:00 hod. 
St 17.04. Třídění známek Obl. Charita - V Ráji 15:00 hod. 
Pá 19.04. Skautská mše svatá kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
So 20.04. Setkání pro chlapy Chrudim  
Ne 21.04. Sbírka na kněžský seminář   

  Přednáška „Svět očima cestovatele“ - Finsko farní sál 16:00 hod. 
Čt 25.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 26.04. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 27.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice - kostel 10:00 hod. 
Po 29.04. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 01.05. 1. májová pobožnost / mše sv.  klášterní kostel 17:30 / 18:00 
  Zpovědní den klášterní kostel 17:00 - 18:00 

Čt 02.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 03.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 04.05. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 


