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edávno jsme slyšeli 
v nedělním evangeliu 
Ježíšův výrok, že nepři-
šel Zákon zrušit, ale na-
plnit a k tomu připojenou 

výzvu: „Nebude-li vaše spravedl-
nost o mnoho přesahovat spravedl-
nost zákoníků a farizeů…“(Mt 5,17-
20). Čím přišel Ježíš ten Mojžíšovi 
předaný Zákon (Desatero) naplnit? 
Z celého jeho působení jasně vy-
plývá, že do něj vnáší pozitivní 
motivaci láskou. Ostatně na jiném 
místě Zákon zužuje do dvou nad-
řazených vzájemně neoddělitel-
ných přikázání lásky (Mt 22,34-
40). Tedy ne ze strachu z trestu 
nebudu ubližovat, ale protože 
mám druhého člověka rád. Co Je-
žíš opakovaně kritizuje na tehdej-
ším židovském kléru, je právě ta 
chybějící motivace láskou. Židé si 
postupem času rozpracovali 
Zákon do bezpočtu detailních 
předpisů (např. kolik kroků smí 
Žid udělat v sobotu, aby nepo-
rušil přikázání světit sváteční 
den). Svoji spravedlnost, kte-
rou se často pyšnili, pak viděli 
v důsledném zachovávání 
těchto předpisů. Ze strachu, 
že by porušili předpis, by byli 
ochotni nechat druhého člově-
ka bez pomoci i zemřít, jako např. 
v podobenství o milosrdném Sama-
ritánovi, kde služebníci chrámu 
kněz a levita měli strach, aby se 
pro obřad neznečistili (Lk 10,30-
37). Vytýká jim, že tím vedou lidi na 
scestí „Zavíráte lidem království 
nebeské…“ (Mt 23,13-16). Přirov-
nává je k obíleným hrobům (Mt 23, 
27-28) pro jejich ulpívání na vněj-
ších projevech zbožnosti, které 
jsou prázdné, když nevycházejí ze 
srdce.  
Proč se o tom rozepisuji? Mám do-
jem, že v poslední době v našich 
kruzích sílí tlak právě na různé 

vnější projevy zbožnosti, na důstoj-
nost náboženských úkonů a na do-
držování církevních předpisů, mís-
to toho, abychom se posilovali ve 
svobodě dětí Božích, ke svobodné-
mu rozhodování a konání podle 
svého svědomí. Bolí mě, když jsou 
věřící nabádáni k tomu, že při pří-
chodu do kostela musí poklek-
nout. Jako kdyby to byl jediný 
možný způsob vyjádření vnitřní-
ho postoje úcty. Je mi smutno 
např. i z toho, když někdo mu-
sí jít v neděli do kostela pod 
hrozbou hříchu, dokonce těž-
kého. Vždyť člověk může mít 
celou řadu dobrých důvodů, 
proč tam v tu neděli nepůjde. 
Pokud se třeba „nakřapaný“ 
věřící rozhodne neroznášet 
infekci v kostele, přestože na 

tom fyzicky je docela dobře a 
cestu do kostela by bez pro-
blémů zvládl, pak jeho neú-
čast hodnotím jako chvály-
hodný svobodný projev lás-
ky k bližnímu a tedy i k Bo-
hu. Vždyť Bůh chce být mi-
lován v druhých lidech. 
Jsem přesvědčen, že by 
Ježíš na jeho místě jednal 
stejně. On nám sám na řadě 
situací zaznamenaných v 

evangeliích ukazuje, že dostane-li 
se předpis do rozporu s láskou, 
pak láska má vždycky přednost. 
Byli jsme přece stvořeni k obrazu 
Božímu proto, abychom se snažili 
svobodně se rozhodovat pro lásku 
bez podmínek, lásku, jakou nás 
miluje On. A právě v tom spatřuji 
naplňování Ježíšovy výzvy „Buďte 
tedy dokonalí, jako je dokonalý váš 
nebeský Otec“ (Mt 5,43-48). 
Povzbuzuji sebe i vás, milí, k větší 
odvaze stávat se dospělými křesťa-
ny, brát na sebe zodpovědnost 
svobodných dětí Božích. 

Váš bratr jáhen Ladislav 

www.farnost-pardubice.cz 

NA ÚVOD... 
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Pastorační rada (PR) se na svém prvním setkání 
v novém kalendářním roce sešla ve čtvrtek 
27. února ve farním sále. Setkání PR moderoval 
její předseda P. Antonín Forbelský. 
 
HISTORIE 
P. Forbelský stručně shrnul akce, které se odehrá-
ly v minulosti. 
 adventní aktivity (Farní adventní den, roráty, ad-

ventní a „adventní“ koncerty) 
 vánoční aktivity (stěhování Betléma, vánoční 

výzdoba, vánoční bohoslužby a jejich hudební 
doprovod, obnova manželských slibů, děkovná 
bohoslužba na závěr občanského roku) 

 diecézní a farní aktivity (350. výročí diecéze, se-
tkání služebníků farnosti, ekumenické setkání 
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, se-
tkání pro ženy a 10. farní ples) 

 charitní aktivity (Tříkrálová sbírka) 
 
BUDOUCNOST 
Postní duchovní obnova  
 proběhne v sobotu 8. března a povede ji vojen-

ský kaplan P. Tomáš Mlýnek z Chrudimi  
Další aktivity doby postní 
 skupinka kolem rodin se zamýšlela nad tím, jak 

vylepšit postní aktivity v klášterním kostele 
 v rámci diskuse nad situací v klášterním kostele 

přišel P. Martinek s otázkou nového uspořádání 
kostelního nábytku (jde spíše o výhled do bu-
doucna) 

 Z. Petrášová navrhla novou aktivitu mezi mladý-
mi rodinami (manžely), kteří by se v rámci doby 
postní pravidelně společně zamýšleli nad někte-
rým z církevních dokumentů 

 postní almužna - určení prostředků (viz dále) 
Pondělní večery 
 K. Kylar zdůraznil, že přednáška P. Szabó, pro-

slovená v průběhu mše svaté byla příliš krátká… 
 další Pondělní večer proběhne kající bohosluž-

ba, již povede P. Vladislav Brokeš 
Slavnost Těla a Krve Páně 
 P. Matula zvažuje, že by „Boží Tělo“ slavili sale-

siáni samostatně (tedy ne společně s farníky 
z „bartolomějské“ farnosti), ale je to ještě věc 
vnitřní diskuse… 

Národní pouť rodin 
 30. srpna ve Žďáře n./S. 
a také organizovat Pouť rodin pardubické farnosti 
 6. září – navrhnout rodinám volbu z těchto akcí 

s tím, že preferujeme farní pouť rodin 
Bohoslužba pro děti a rodiče 
 1. dětská mše proběhne v neděli 31. srpna  
Kasička pro finanční potřeba na údržbu varhan 
 prof. Jiří Kuchválek by rád nechal zhotovit este-

ticky vhodnou kasičku (v podobě píšťaly z ko-
vu?), do níž by mohli dobrodinci přispívat na 
opravy/údržbu varhan 

Další proměny interiérů našich kostelů 
 P. Martinek navrhuje odstranit nevzhledné lami-

no okolo náhrobku Vojtěcha z Pernštejna 
z presbytáře kostela sv. Bartoloměje a nahradit 
ho dřevem, barevně odpovídajícím lavicím 

 P. Fiala navrhuje „realizaci“ svatostánku 
v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách    

 
Příští setkání PR se uskuteční ve čtvrtek 15. 
května v 19:00 hod. ve farním sále.   

Zapsal: Martin Beran 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 27. ÚNORA 2014 

V sobotu 25. ledna se v naší farnosti konalo již tra-
diční lednové Setkání pro ženy, letos v pořadí šes-
té. Tak jako každý rok vedly setkání řeholní sestry 
z komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. 
Účast byla zatím nejvyšší ze všech ročníků, přišlo 
téměř 60 žen a to nejen z naší farnosti, ale i 
z okolních – z Třebosic, Sezemic, Chrudimi, Rané 
u Skutče … 
Program zahájila přednáškou sr. Veronika  na té-
ma „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Teď již 
víme, že Bůh na nás hledí na všechny stejně a bez 
rozdílu s něhou a láskou, jsme pro něho všechny 
vzácné. Ale také to, že se někdy zbytečně zabývá-
me věcmi nedůležitými a ty důležité nám unikají a 
jako příklad z Písma uvedla z Lukášova Evangelia 
příběh Marie a Marty… 
Po přestávce byla chvíle pro rozjímání, meditaci a 
modlitbu, kdy jsme se každá z nás svěřily Pánu 
Ježíši, přijaly jsme ho do svého srdce, ať už modlit-
bou či gestem a také jsme mu svěřily někoho 

z naší blízkosti, koho jsme mu v tu chvíli svěřit 
chtěly. Byla to velmi silná chvíle pro mnohé z nás.  
Po polední pauze na oběd a komunikačním prosto-
ru jsme se sešly se sr. Lucií, abychom se naučily 
další biblické tance a seznámily se s jednotlivými 
gesty v nich, o možnosti, kdy Boha nemusíme 
chválit jen slovy, ale právě i gesty a tancem. Se-
tkání bylo završeno mší svatou, kterou P. Antonín 
sloužil za naše rodiny, bylo to také díkůvzdání za 
toto pěkné setkání. 
Díky všem, kteří přiložili ruku k dílu - v recepci, při 
obědě, úklidu po něm i po skončení setkání, při 
chystání ozvučení, za všechny výborné koláče, 
které mnohé účastnice přinesly, Salesiánům za 
zapůjčení prostor (díky Josefe, tentokrát nám zima 
nebyla, můžeš klidně spát ) a také otci Antoníno-
vi za veškerý servis kolem i za krásnou mši svatou. 
A budu-li citovat otce Antonína ze závěru mše sva-
té „Těšíme se již nyní na setkání příští rok.“  

Pavla P. 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ PRO ŽENY 
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Mám skupinku dětí na nábožen-
ství ve 4 třídě, které rády hrají diva-
dlo. 

Když jsme probírali Mojžíše, tak 
se toho krásně zhostily a byla to 
hezká podívaná i pro mě. 

Napadlo mně, že bychom mohli 
zahrát vánoční příběh. Zeptala 
jsem se děti, jestli by do toho šly, ty 
byly ochotné a viděla jsem na nich, 
že se na to těší, což mě moc po-
vzbudilo. 

Paní ředitelka charity Marie Hu-
bálková, se kterou jsem se náho-
dou setkala, přišla s nápadem, zda 
bychom toto divadlo nezahráli na 
zahájení Tříkrálové sbírky na Per-
štýnském náměstí. Trochu jsem se 
bála, představila jsem si katastro-
fické scénáře, jak budou obrovské 
mrazy a děti nebudou moci říct ani slovo, jak jim 
budou slova zamrzat ve vzduchu a budeme rádi, 
že už jdeme domů, viděla jsem rodiče, kteří se bu-
dou bát o své děti, že jim onemocní, atd. 

Ptala jsem se rodičů a oni souhlasili. Nacvičova-
li jsme v neděli po mši svaté, dětem to šlo vlastně 
samo. Rodiče s nimi poctivě doma cvičili a na 
zkoušce to šlo jako po másle.  

Rodiče také zabezpečili mnohé kostýmy, po-
třebné instrumenty, paní Štěpánka Čeřovská např. 

připravila krásný domeček – hospodu „U dobrého 
anděla“. Katechetka Irenka Zbrojová pomáhala 
s nacvičováním a hudebníci - v tomto případě 
Anežka Zbrojová a Janka Plešková - se našli také. 

Moc děkuji všem, kteří byli ochotní se do toho 
zapojit, rodičům, dětem a hlavně Pánu Bohu, že 
bylo hezké počasí, skoro jaro. Nic z katastrofické-
ho scénáře se nekonalo a mé srdce naplnila ra-
dost. 

ZP 

V BETLÉMĚ NENÍ MÍSTO 

Již 11. ročník pěvecké soutěže 
dětí prvního stupně ZŠ s názvem 
„Cantate Bimbi“ proběhl v neděli 
2. února 2014 v prostorách sale-
siánského střediska na Skřiván-
ku.  
Letošního ročníku se zúčastnilo 
23 dětí, některé poprvé, jiné už 
jako staří mazáci. 
Příjemným svátečním podveče-
rem provázely slečny Helenka 
Habartová a Alžbetka Sedláková. 
Úspěšně se snažily zbavovat vy-
stupující děti trémy. Navíc je na 
konci přišla také povzbudit do 
účasti v příštím ročníku „Cantate 
Bimbi“ a pro ty starší do podobné 
akce s názvem „Muzikantská Ce-
cilka“ účastnice loňského ročníku 
Magdaléna Petrášová s písní od Lucie Vondráčko-
vé „Láska na sto let“. 
Součástí podvečera bylo i pestré a bohaté občer-
stvení. Všechny děti na závěr dostaly medaile a 
určitě se mnohé z nich již nyní na další ročník těší. 

Děkujeme salesiánům, hudebníkům, rodině Dra-
čínských, Marii Benákové a všem dalším organizá-
torům za tuto perfektně připravenou akci, která po-
těšila nejen děti, ale i nás rodiče a další diváky. 

ZP 

CANTATE BIMBI 2014 
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Přednáška konaná ve svátek sv. Blažeje 3.2.2014 
– host večera P. Miloš Szabo; jeho nejnovější kni-
ha je o Janově evangeliu, a tak se téma přímo na-
bízelo: 
Janovo evangelium - jeho výjimečnost a odkaz pro 
dnešní dobu 
 
Přednášku jsme vyslechli v rámci bohoslužby, jako 
homilii k úvodu evangelia podle sv. Jana. Předná-
šející se soustředil na první část obsahu své knihy 
– odlišnost a zvláštnosti Janova evangelia v porov-
nání s evangelii synoptickými. Evangelium Janovo 
bylo napsáno pro intelektuální vrstvy společnosti. 
Vyznačuje se delšími, velmi hezkými, ne však zce-
la snadno srozumitelnými pasážemi. Text byl určen 
především pro ty, kteří asi Ježíše přímo nikdy nes-
lyšeli a zajímali se o jakousi katechezi ze strany 
Ježíšových  pamětníků. Použitý slovník i způsob 
vyjadřování je orientován na vrstvy vzdělanějších 
obyvatel Jeruzaléma, ke kterému se prakticky celý 
text váže. Na rozdíl od ostatních evangelií zde ne-
ní použito (s jedinou výjimkou podobenství o dob-
rém pastýři) žádné podobenství. Není napsáno pro 
prostý židovský lid. Text evangelia vyjadřuje odliš-
nost mezi čtenáři a „Židy“, kteří jsou chápáni jako 
„ti druzí“. Židovské zvyky a náboženská praxe je 
čtenářům blíže vysvětlována, protože jim zjevně 
není vlastní. To svědčí o tom, že text vznikl po od-
dělení křesťanů od židů. 
Janovo evangelium není a nesnaží se být Ježíšo-
vým životopisem, ani zápisem historických skuteč-
ností. Je katechezí, která má učit, jak žít podle Je-
žíšova příkladu. Proto nejsou jednotlivé části spolu 
spojovány chronologicky, ale jsou spolu spojovány 
spíše tématicky související celky. Evangelium se 
příliš nezabývá Božím královstvím, ale je oriento-
váno především na Krista, který je stále ukazován 
jako cesta, brána, dveře a jsou použity další obra-
zy. Ježíš je nástrojem, prostředkem k tomu, jak 

tohoto Božího království dosáhnout. Ježíš je před-
staven, jako někdo, kdo si je plně vědom toho, že k 
tomuto cíli byl na svět od Otce poslán. Tato sku-
tečnost je několikrát v různých souvislostech a z 
různých stran opakována, jak je v intelektuálních 
způsobech myšlení obvyklé. 
Pokud jde o autorství evangelia, je dnes zcela jas-
né, že pisatelem nebyl apoštol Jan, jak se původně 
přijímalo. Přesto můžeme předpokládat, že původ-
cem myšlenek byl apoštol Jan, možná již zpro-
středkovaně. Zapisovatelem kázání, ve kterých 
byly tyto myšlenky přednášeny, byla pravděpodob-
ně spíše skupinka posluchačů, kteří si je pro své 
vlastní účely, ale i pro ostatní přátele a známé za-
znamenávali. A tak, i když se autor vydává za jed-
noho ze 12 apoštolů a často sám sebe staví vedle 
Petra, je jasné, že skutečný pisatel je ten, kdo to 
vše vnímá jako pozorovatel, který vedle Petra stojí. 
Podobně tedy i my, když toto evangelium čteme 
dnes, jsme ti, kteří „stojí“ vedle Petra. Ve starověku 
byl takový přístup k autorství textů běžně užíván, 
naopak, připisovat si zásluhu za zapsání textu bylo 
považováno za nevhodné. 
První křesťané neměli evangelia dostupná tak, jak 
je máme dnes my. Jejich víra nemohla stát na psa-
ných textech, neboť v prvních dobách nebyly mini-
málně v celé plnosti dostupné. To se stalo až kdesi 
ve 4. století. Proto byla významná vzájemná pod-
pora mezi křesťany a předávání informací ústní 
cestou a společenství křesťanů v obrovské vzá-
jemnosti tak důležité. I dnes, ač máme k dispozici 
to, co oni neměli, je naše vzájemné společenství 
věcí první důležitosti. Pohled na  Janovo evangeli-
um nám také v tomto ohledu otevírá nový pohled. 
Nálada celého večera byla velmi příjemná a asi 
odrážela onu vzájemnost křesťanského společen-
ství, kterou doplnilo i udělení Svatoblažejského 
požehnání.  

Zapsal Jan Franc 

PONDĚLNÍ VEČERY 

Dne 21. února 2014 se v Hostinci U Kosteleckých 
v Černé za Bory uskutečnil už tradiční PIKSLA 
ples. Letošní ročník byl již 10. tedy jubilejní. Do 
tance hrála již tradiční skupina E.M.I.L. a byla při-
pravena zajímavá a bohatá tombola. 
 
Vystoupení taneční skupiny Perníkové princezny 
nejen zaujalo, ale přineslo také novou energii. Vý-
těžek z plesu je každoročně poskytnut na konkrét-
ní dobročinný projekt - v letošním roce byl poskyt-
nut Magdalence Demlové. Je to už mnoho let, co 
se parta lidí z farnosti rozhodla uspořádat ples pro 
celou farnost a tím umožnit lidem, aby se setkali ve 
společenství při tanci a zábavě.  
 
Proto bych chtěla poděkovat rodinám Luboše a 

Pavla Sedlákových, Demlových z Pardubiček, rodi-
ně Ludvíkových, Dařbujanových a Borských. Tyto 
rodiny se věnují přípravě plesu a všechno ochotně 
připravují ve svém volném čase. 
 
Přeji hodně síly, nápadů a duchovní podpory do 
dalších ročníků. 

ZP 

10. PIKSLA PLES 
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Milí spolufarníci! Také se vám již stalo, že jste po-
třebovali sehnat nějakou firmu a až dodatečně jste 
se dověděli, že právě to profesně dělá ten, co stál 
v kostele minulou neděli vedle vás? Proto vzniká 
nový farní katalog firem a služeb. 
 
Má tyto cíle: 
1. Prezentovat firmy farníků 
2. Prezentovat dobrovolné aktivity farníků 
3. Zrušit anonymitu mezi farníky. Více se navzá-

jem znát. Informovat o tom, co kdo dělá. 
(Vytištěná fotografie dotyčné osoby.) 

4. Navzájem si pomáhat  
  
Jedná se o barevný katalog o dvou částech, abe-
cedně seřazený. V první části bude prostor pro fi-
remní prezentace vč. vizitky, odkazu na www. 
stránky a fotografii podnikající osoby. V druhé části 
budou podchyceny dobrovolné aktivity farníků 
včetně fotografie konkrétní osoby.  
  
Například: 
 Adoptivní babička (jednou týdně povozím, pohlí-

dám, dovedu dítě na kroužek...) 
 Pomohu s úklidem 
 Doučím fyziku, němčinu... 
 Rád si pohovořím ve francouštině... 
 Navštívím, popovídám si s osamělým člověkem. 
 Jsem filozof, pohovořím si rád na odborné té-

ma…, ve kterém se orientuji/chci se zorientovat. 
 Ukáži sbírku... (vláčků, známek, etiket od sýrů...) 

Přiložený formulář buď vyplňte a osobně mi ho 
předejte nebo na vyžádání Vám jej pošlu e-
mailem. 
  
Petr Sokol, Husova ul. 218, 530 03 Pardubice.  
E-mail  petr.sokol@centrum.cz 
Tel: 776178844  (nejsem kdykoliv na telefonu.) 
  
Uzávěrka přijímání podkladů je 31. 03. 2014 
  
Předpokládá se 150 - 300 výtisků v barevném pro-
vedení. Později, až seženu IT dobrovolníka, i pre-
zentace v elektronické podobě. Byl jsem pověřen 
realizací tohoto samonosného projektu bez dotací. 
  
Cena: 
První část (prezentace firem farníků),  cena 
za otištění údajů o firmě je 100,- Kč. Peníze lze 
poslat na účet 100165136/0300. Jako variabilní 
symbol své telefonní číslo, nebo lze předat osob-
ně. Potvrzení o přijetí peněz vystavím. Lze uplatnit 
v účetnictví.  
 
Druhá část (prezentace dobrovolných aktivit farní-
ků) je  zdarma. Nepokryje-li vybraná částka ná-
klady, počítá se s dobrovolným příspěvkem za vý-
tisk. Naopak - zbydou-li peníze, budou použity pro 
případný dotisk nebo pro další aktualizaci katalo-
gu. 
 

Formulář na následující straně 

FARNÍ KATALOG FIREM A DOBROVOLNÝCH AKTIVIT 

DEN: Neděle 30. března 2014 (4. postní neděle –  
radostná) 

MÍSTO ODJEZDU: Zastávka MHD Náměstí Re-
publiky (u zvonice) 

ČAS ODJEZDU: 06:00 hod. (autobus bude přista-
ven v 05:45 hod.) 

ČAS PŘÍJEZDU: 09:30 hod. – Kostelní nám. 2, 
Ostrava (asi 70 m od kostela a studia) 

Hudebníci využijí tento mezičas na přípra-
vu techniky a rozezpívání, ostatní naopak 
mohou jít mezitím na WC, navštívit naše 
knihkupectví Portál, občerstvit se (káva, 
čaj, koláče), tak aby v 10:15 hod. už sedě-
li v kostele, kde dostanou pokyny. 
 
MŠE SVATÁ: 10:30 hod - kostel sv. Václava - 

přímý přenos na TV NOE  
 
Po mši svaté bude beseda s P. Leošem Ryškou, 
SDB – ředitelem TV NOE, v poledne modlitba 
(Anděl Páně) se Svatým otcem, a poté prohlídka 
studií. 
ODJEZD: asi 13:00 hod. (autobus bude celou do-

bu stát na parkovišti u kostela) 
ZASTÁVKA: SVATÝ KOPEČEK U OLOMOUCE 

(návštěva poutního místa)  
NÁVRAT: Pardubice, 18:00 hod. (předběžně) 
CENA: 400,- Kč (předá se v autobuse) 
 
S SEBOU: teplejší oblečení, jídlo na celý den, ná-

poje a dobrou náladu 
 
Prosím zájemce, aby se závazně přihlásili 
v kostele v zákristii nebo na faře nejpozdě-
ji do 16. března 2014 (neděle). V případě, 
že nebude autobus dostatečně zaplněn, 
bude nabídnuta tato možnost do okolních 
farností.  

 
Prosím ty, kteří pojedou svým autem nebo vlakem, 
aby se napsali do seznamu též s poznámkou, aby-
chom byli schopni informovat studio TV NOE o cel-
kovém počtu návštěvníků. 
Těším se na společné putování.   

P. Antonín  

MŠE SVATÁ V OSTRAVĚ  

A NÁVŠTĚVA STUDIA WWW.TVNOE.CZ 

mailto:petr.sokol@centrum.cz
tel:776178844
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DOTAZNÍK  PRO  FARNÍ  KATALOG  FIREM   

A  DOBROVOLNÝCH  AKTIVIT 

Formulář pro firmy:  
  
Název firmy: .................................................................................. 
  
Jméno: …....................................................................................... 
  
Adresa: .......................................................................................... 
  
Telefon: .......................................................................................... 
  
www stránky: ................................................................................. 
  
E-mailová adresa: .......................................................................... 
  
Naskenovaná vizitka. 
  
Vaše fotografie ve formátu JPG, běžné dokladové velikosti. 
  
Případná sleva Vaší firmy pro farníky s heslem (Farní rodina)................ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Formulář pro dobrovolné aktivity: 
  
Nabízená aktivita, služba, pomoc...................................................... 
  
Jméno: .............................................................................................. 
  
Telefon: ............................................................................................. 
  
Vaše fotografie ve formátu JPG, běžné dokladové velikosti.  
  

__________________________________________________________________________________ 
  

Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených  

v tomto formuláři 
správcem Petrem Sokolem, Husova ul. 218, Pardubice, Česká republika, IČ: 49323261  pro účel 

stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny požadované údaje. Zároveň jsem si vědom/a svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými část-

mi  formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobro-
volně. 

Účel zpracování osobních údajů 

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tom-
to formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro Katalog firem a dobrovolných akti-
vit farnosti Pardubice subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů pří-
mo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby byl prezentován farností. 

Prohlášení správce 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanove-
ného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. 

  
Souhlasím se zpracováním osobních údajů do Farního katalog firem a dobrovolných aktivit  

farnosti Pardubice v tištěné i elektronické podobě  
 
 

........................................................ 
V Pardubicích dne ..............................2014       podpis 
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Papež František, 
podobně jako jeho 
předchůdce bl. 
Jan Pavel II., na-
psal dopis všem 
katolickým rodi-
nám. List je dato-
ván 2. února, tedy 
ve svátek Uvedení 

Páně do chrámu, avšak Svatý stolec jej zveřejnil 
právě dnes. Papežův list přinášíme v plném znění: 

„Drahé rodiny, přicházím k prahům vašich domů, 
abych k vám promluvil o události, která – jak je 
známo – proběhne ve Vatikánu letos v říjnu. Jde o 
mimořádné generální zasedání Biskupského syno-
du, svolané k diskusi na téma „Rodina jako pasto-
rační výzva v kontextu evangelizace“. Církev je 
dnes povolána hlásat Evangelium a čelit novým 
naléhavým pastoračním úkolům, které se týkají 
rodiny. 

Toto důležité setkání se dotýká celého Božího lidu: 
biskupů, kněží, zasvěcených osob a věřících laiků 
místních církví na celém světě, kteří se aktivně po-
dílejí na jeho přípravě konkrétními návrhy a ne-
zbytnou podporou v modlitbě. Tato modlitební pod-
pora je víc než kdy jindy nezbytná a významná 
zejména z vaší strany, drahé rodiny. Synodální 
shromáždění je totiž věnováno zvláště vám, vaše-
mu povolání a poslání v církvi a ve společnosti, 
problémům manželství, rodinného života, výchovy 
dětí a roli rodin v poslání církve. Prosím vás proto 
o intenzívní modlitbu k Duchu svatému, aby osvítil 
synodní otce a vedl je v jejich náročném zadání. 
Jak víte, po tomto mimořádném zasedání synodu 
bude za rok následovat řádné synodní shromáždě-
ní, které bude dále rozvíjet téma rodiny. V září 
2015 proběhne v tomto kontextu také Světové se-
tkání rodin ve Philadephii. Modleme se proto spo-

lečně za to, aby církev skrze tyto události podstou-
pila skutečnou cestu rozlišování a přijala vhodné 
pastorační prostředky, které pomohou rodinám vy-
rovnat se s aktuálními problémy ve světle a síle 
vycházejícími z evangelia. 

Píši vám tento dopis v den, kdy slavíme svátek 
Uvedení Páně do chrámu. Evangelista Lukáš vy-
práví, že P. Maria a sv. Josef přinesli dítě do chrá-
mu, jak žádal Mojžíšův zákon, aby je obětovali Pá-
nu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Du-
chem svatým, jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši 
Mesiáše (srov. Lk 2,22-38). Simeon jej vzal do ná-
ručí a děkoval Bohu za to, že konečně „spatřil“ 
spásu. Anna, navzdory pokročilému věku, našla 
nové síly a vyprávěla všem o tomto Dítěti. Je to 
krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří 
lidé, které shromáždil Ježíš. Ježíš skutečně přivádí 
k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatel-
ným zdrojem lásky, která přemáhá každou uzavře-
nost, každou osamělost a každý smutek. Na své 
rodinné cestě sdílíte mnoho krásných chvil, společ-
né jídlo, odpočinek, domácí práce, zábavu, modlit-
bu, cesty a pouti, projevy solidarity... Nicméně 
schází-li láska, chybí také radost. A autentickou 
radost nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, jež 
osvěcuje naši cestu, dává nám Chléb života, jenž 
nás posiluje na každodenní lopotě naší cesty. 

Drahé rodiny, vaše modlitba za Biskupský synod 
bude vzácným pokladem, který obohatí církev. Dě-
kuji vám a prosím vás, abyste se modlily také za 
mne, abych mohl sloužit Božímu lidu v pravdě a 
lásce. Kéž vás všechny neustále doprovází a 
ochraňuje P. Maria a sv. Josef a pomohou vám 
kráčet v jednotě lásky a vzájemné službě. Ze srdce 
vyprošuji každé rodině požehnání našeho Pána.“ 

(Ve Vatikánu, 2. února 2014 Ve svátek Uvedení 
Páně do chrámu) 

LIST PAPEŽE FRANTIŠKA ADRESOVANÝ RODINÁM 

MODLITBA ZA KRÁLOVÉHRADECKOU DIECÉZI 

 
Trojjediný Bože,  

děkujeme ti za naši diecézi, která je již 350 let živým společenstvím křesťanů  
a v  jednotě se Svatým otcem spoluutváří tajemné Tělo Kristovo. 

Duchu Svatý, strážce naší katedrály,  

na přímluvu Panny Marie nám daruj  

 rodiny, které žijí podle vzoru Rodiny Svaté,  

 kněze, kteří se jako Ježíš obětují pro svěřený lid, 

 nová povolání, jimž tento rok zvlášť zasvěcujeme. 

Odpusť nám všechny naše hříchy  

a rozmnož v nás své dary v době příští. 

Přijď, Duchu Svatý,  

obnov a posvěť svůj lid v královéhradecké diecézi!  

Amen. 
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V tomto roce si připomeneme 20. výročí Roku 
rodiny vyhlášeného Organizací spojených ná-
rodů. Česká biskupská konference vyhlásila rok 
2014 Rokem rodiny. Biskupové chtějí pozornost 
zaměřit na rodinu, která je dnes vystavena mnoha 
tlakům, ale zároveň je místem, kde chce Ježíš při-
nášet uzdravení a spásu. Papež František svolal 
na podzim roku 2014 mimořádnou synodu o rodi-
ně, která má pomoci „hlásat evangelium při sou-
časných výzvách týkajících se rodiny“.  
 
Jak se můžeme k Roku rodiny přidat 
my? Můžeme začít s uzdravováním a obnovová-
ním naší vlastní rodiny a také v našich rodinných 
společenstvích. Inspirujme se, hledejme podněty, 
začínejme každý den, nevzdávejme to, neuzavírej-
me se sami do sebe, nebojme se svědčit ostatním 
o našich vlastních zápasech i dobrech, přijatých od 
Boha...  
 
Centrum pro rodinný život Olomouc připravilo pro 
tento rok materiály pro společenství manželů 
s promluvami papeže Františka, které zveřejnilo 
české vysílání radia Vatikán. I zde můžeme nachá-
zet inspirace k uzdravení našich rodin. Texty pro 
manželská společenství jsou ke stažení na adre-
se www.rodinnyzivot.cz, a také na webu 
www.rajpavlovice.cz/aktuality 
 
Malá ochutnávka k prvnímu setkání:  
….Rodina, aby mohla prospívat, musí nutně užívat 
tři slova. Chci je zopakovat. Tři slova: dovol, děkuji 
a promiň. To jsi tři klíčová slova! Žádejme o dovo-
lení, abychom v rodině nepůsobili potíže: „Smím 
udělat toto? Nebude ti to vadit?“ Děkujme, děkuj-

me z lásky! Řekni, kolikrát denně děkuješ svojí 
manželce a svému manželovi? Kolik dní projde 
bez poděkování, bez vyslovení slůvka díků? A po-
slední je omluva. Všichni chybujeme a někdy se 
v rodině a v manželství někdo urazí a někdy – jak 
se říká – létají talíře! Říkají se silná slova. Poslyšte 
však tuto radu: nikdy neskončete den, aniž byste 
se smířili. Pokoj se v rodině denně obnovuje! Ne-
vymlouvat se a říci: promiňte mi; a začíná se zno-
vu. Dovol, děkuji, promiň. Užívejme tato tři slova v 
rodině. Odpouštějme každý den! … 
Papež František: Rodino, prožívej radost z víry. RADIOVATI-
CANA. Česká sekce Vatikánského rozhlasu. [online]. © 2003-
2013, datum publikování 26. 10. 2013, přeložil M. Glaser. Do-

stupné z: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19027. 
Marie Matušíková 

 
——- 

 
Náš biskup Mons. Jan Vokál vyhlásil v naší 
diecézi, která slaví 350. výročí založení, Rok povo-
lání. 
 
Nabízím proto manželům na dobu postní zajíma-
vou inspiraci: jedenkrát v týdnu si společně sedně-
te, otevřete si láhev vína a společně si přečtěte 
nějaký dokument o rodině, nebo nejnovější en-
cykliku pápeže Františka Evangelii gaudium, nebo 
Familiaris consortio Jána Pavla II – je to ahhortace 
o úkolech křesťanské rodiny v současném světe, 
nebo dokument Papežské rady pro rodinu – Rodi-
na, manželství a fakticky existující soužití, případ-
ně něco zajímavého určitě najdete na výše uvede-
ných odkazech 

ZP 

2014 – ROK RODINY 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI 

Sobota 8. března 2014 – farní sál 

Téma: „První přikázání: ‚Slyš Izraeli…‘“ 

 por. ThLic. Tomáš Mlýnek 

PROGRAM 

13:00 – 13:45 1. zamyšlení 
14:15 – 15:00 2. zamyšlení 
15:30 – 16:15 3. zamyšlení 

16:40 adorace v kostele sv. Bartoloměje 
 

17:00 mše sv. v kostele sv. Bartoloměje 
 

o přestávkách: 

 ticho k osobnímu rozjímání 

 příležitost ke svátosti smíření 

http://www.rodinnyzivot.cz/
http://www.rajpavlovice.cz/aktuality
http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19027
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Čtrnáctá Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní 
charitou Pardubice je sice již dávno za námi, přes-
to bychom Vás o jejích výsledcích chtěli ještě touto 
formou informovat. 
Letošní sbírka vynesla rekordních 844 tis. Kč 
(přesně 844 757 Kč), což je o 164 tis. více než 
v loňském roce. V Pardubicích koledníci vybrali 
222 338 Kč. Koledovalo se nejen v domác-
nostech, ale malí koledníci ze základních škol cho-
dili i po úřadech, knihovnách apod.  
Výtěžek sbírky bude použit na rekonstrukci ambu-
lantních odlehčovacích služeb – tzv. „školka pro 
seniory“ (50%), obnovu vozového parku pro sociál-
ní služby (20%), vybavení pro domácí hospicovou 
péči (10%), pomoc rodinám v nouzi a rozvoj rodin-
ných center (10%), pomoc jednotlivcům (5%) a na 
Adopci na dálku (5%).  

Více o Tříkrálové sbírce si můžete přečíst na  
našich webových stránkách 
 www.pardubice.charita.cz  

nebo na stránkách  
www.trikralovasbirka.cz. 

Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu 
s potřebnými, kterým Charita pomáhá. Díky ta-
ké koledníkům a dobrovolníkům za pomoc při 
organizaci sbírky. 

ČTRNÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA REKORD 

DOMÁCÍ PRÁCE  

VŠEHO DRUHU 

Služba (nejen) pro seniory 
 

 Drobné instalatérské práce  
 Montování a údržba nábytku, montování 

poliček, zavěšení obrazů a jiných před-
mětů 

 Výmalba interiérů, pokládka podlaho-
vých krytin, obnova nátěrů… 

 Zahradnické práce 
 Úklid domácnosti a sněhu  

 
—————————————— 

 
GARANTUJEME 

solidní jednání - vstřícný přístup 
ceny přijatelné pro seniory 

zkušenost s cílovou skupinou 
 

——————————————— 
 

KONTAKT:  
tel.: 466 335 026, 775 296 843 

NOVÝ POŘAD TV NOE:  

„CHARITA VE STŘEDU“ 

 
„Charita ve středu“ je název nového pořadu Tele-
vize Noe, který každý měsíc divákům představí 
některou z životních situací, v níž se člověk neobe-
jde bez pomoci druhých. První díl, odvysílaný 
19. Února, byl věnován Alzheimerově chorobě 
a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.  
 
Série pořadů Charita ve středu vzniká 
ve spolupráci s Charitou Česká republika a bude 
postupně představovat nejrůznější oblasti potřeby 
i programy a konkrétní projekty po celé republice, 
kde Charita poskytuje svoji pomoc. 

http://www.pardubice.charita.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
http://www.tvnoe.cz/
http://www.tvnoe.cz/
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ZPR Á V Y  Z  D IEC ÉZ E  

Motto: Kdo se modlí, ať se postí, 
Kdo se postí, ať je milosrdný... 

 
Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější 
prožití událostí Velikonoc, základního kamene naší 
víry a naděje. V tomto období obzvláště prohlubu-
jeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému 
skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Půst 
je duší modlitby a milosrdenství je životem postu. 
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milo-
srdný. 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 mě-
nit sami sebe prostřednictvím 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 mů-
že pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k ulože-
ní peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. 

Je možné si ji vyzvednout v kostele na Popeleční 
středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vlo-
žit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodnocení 
každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním 
snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se 
uskromnit ve svých potřebách a prospět tím neje-
nom druhým, ale také sami sobě. 
 
Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích 
přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji ode-
vzdáte na určené místo. Na její spodní stranu mů-
žete napsat jak nebo 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 obec-
nou podporu charitního díla Církve. 
 
Přejeme Vám láskyplné prožití postní doby ve zna-
mení modlitby, postu a almužny. 
 

J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.  
diecézní biskup  

Biskupství královéhradecké  
 

RNDr. Jiří Stejskal 
ředitel 

Diecézní katolická charita Hradec Králové 

POSTNÍ ALMUŽNA 2014 

POSTNÍ ALMUŽNA - JEJÍ URČENÍ V NAŠÍ FARNOSTI 

 
25% - na projekt sanace rodin (zajišťuje Oblastní charita) 
25% - pro křesťanskou školu NOE v Pardubicích 
25% - příspěvek na údržbu varhan v našich kostelích 
25% - na výstavbu kostela Salesiánů v Bulharsku 

Milí mladí přátelé! 
„Povolání k lásce je vaším základním povolá-

ním,“ řekl blahoslavený Jan Pavel II. před sedm-
nácti lety mládeži shromážděné před naší hradec-
kou katedrálou. Opravdu se tak můžeme dívat na 
každé povolání: jeho základem je vždycky láska. 
Nikdy nic jiného. Přijetí povolání není sebezápor, 
bolestivé odříkání, ale naopak – „zamilování se“. 
Zamilování se do Krista. 

Aby život nebyl jen přežíváním, aby měl jiskru a 
páteř, musím pro někoho žít. A pro křesťana je to 
v první řadě Kristus. Je to podobné, jako když se 
do sebe zamilují dva lidé a rozhodnou se žít spo-
lečně v manželství, tedy plněji, v dobrém i ve zlém. 
Aby se jim to dařilo, jejich rozhodnutí má být posta-
veno na lásce ke Kristu, stejně jako povolání du-
chovní: Pane, mám Tě rád/ráda a vydávám se tou 
cestou lásky k Tobě, kterou mi Ty sám určíš. 

O Pánu Ježíši víme, že nás miluje bezmezně a 

vždy. Naším úkolem je naslouchat mu a jít této je-
ho lásce vstříc. Nečekat, až nás zaplaví jako jed-
nostranný cit. Nestěžovat si, že nic necítíme. Aby-
chom si mohli zamilovat Krista, musíme ho hledat 
a následovat, aktivně ho poznávat skrze Písmo a 
život Církve, její svátosti. Jinak bychom byli 
v situaci člověka, který si zoufá, že marně hledá 
lásku druhých, aniž by vycházel z domu, aniž by 
se pro druhé rozhodl a měl účast na jejich spole-
čenství. 

Církev Ti nabízí právě společenství lásky Kristo-
vy. Proto stojí za to zapojit se do jejího života. V 
tomto společenství není místo pro samotu. 

Zvu Tě do něj! 
biskup Jan 

 

DOPIS MLADÝM 
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Dobrý den, 

v roce 2012 vznikl 
projekt Dobrá du-
še, jehož cílem je 
podpořit dobrovol-
nické aktivity, oce-
nit osoby i institu-
ce, které se jim 
věnují a podpořit 

rozvoj dobrovolnictví v České republice. Na úspěš-
nou tradici prvního ročníku v současnosti navazu-
jeme ročníkem druhým, který bude vyhodnocen v 
květnu tohoto roku. 

Do Dobré duše se kromě dobrovolnických institucí 
mohou hlásit také jednotlivci – osoby starší 60 let, 
které se v rámci dobrovolnické činnosti věnují seni-
orům v domovech sociálních služeb. Tito lidé by si 
zasloužili naše uznání, a proto bychom byli rádi, 
kdyby se přihlásili do Dobré duše, kde se jim tako-
vého uznání může dostat.  

Touto cestou bychom Vás proto rádi požádali o 
pomocnou ruku při propagaci projektu Dobrá duše 
mezi Vašimi věřícími. Jsme totiž přesvědčeni, že 
mezi nimi může být řada lidí, kteří se dobrovolnictví 
věnují, ale o možnosti přihlásit se do projektu, kte-
rý dobrovolníky oceňuje, se zatím z jiných zdrojů 
ještě nedozvěděli. Pokud takové lidi znáte a máte 
je ve své farnosti, pokuste se jim, prosím, o projek-
tu zmínit a poradit jim, aby si do projektu přihlásili. 

Veškeré informace o projektu i jeho pravidla jsou 
k dispozici na stránkách www.dobra-duse.cz, kde 
je také možné stáhnout formulář přihlášky.  

Slavnostní vyhlášení vítězů druhého ročníku pro-
běhne v červnu 2014, za účasti hlavních partnerů 
Dobré duše, společnosti Hartmann-Rico, Minister-
stva práce a sociálních věcí, Asociace poskytova-
telů sociálních služeb ČR a Gerontologického cen-
tra. Záštitu nad projektem opět převzali populární 
moderátoři Vladimír Hron a Aleš Cibulka.   

Budeme velmi rádi, pokud nám mezi svými věřící-
mi pomůžete s propagací projektu a podpoříte tak 
snahy vedoucí k popularizaci dobrovolnických akti-
vit v České republice.  

S pozdravem, 

Mgr. Karolina Stonjeková 
koordinátorka projektu 

DOBRÁ DUŠE 

 NAROZENINY  JMENINY  

13. 3. P. Antonín Forbelský 7. 3. P. Tomáš Fiala 

  19. 3. Mons. Josef Kajnek 

   P. Josef Trochta SDB 

  20. 3. P. Radek Martinek 

 V pondělí 10.3.2014 bude v 
rámci Pondělních večerů  

bohoslužba pokání (se mší 
sv. a na závěr s možností 

svátosti smíření), které bude 
předsedat  

P. Vladislav Brokeš. 

V komunikačním prostoru Galerie města Pardu-
bic na Příhrádku bude od 18. – 30. 
března 2014 instalována velmi zají-
mavá a působivá výstava Zničené kos-
tely severních Čech 1945 – 1989. Tato 
putovní výstava, která byla ke shlédnutí 
mimo jiné v pražském Klementinu, je 
připomenutím devastace a likvidace sa-
králních staveb v průběhu totalitního 
režimu a nevratitelných ztrát naší kultur-
ní historie. Výstavní panely unikátně 
dokumentují kaple, synagogy a kostely, 
které in situ již nikdy neuvidíte.   
Slavnostní zahájení výstavy bu-
de spojené s veřejnou besedou za účasti Tomá-

še Hlaváčka, iniciátora projektu Zničené kostely 
severních Čech a člena autorského tý-
mu výstavy, a dalších hostů (z NPÚ, 
Ústavu historických věd Univerzity Par-
dubice, atd…). 
   
Slavnostní zahájení výstavy a beseda 
se uskuteční v úterý 18. března 2014 

od 17:00 hodin v komunikačním  
prostoru Galerie města Pardubic. 

   
Náhled výstavy Zničené kostely sever-
ních Čech 1945 – 1989 a další informa-
ce k výstavě naleznete na  

 http://www.znicenekostely.cz/vystava/. 

ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH ČECH 1945 – 1989 

http://www.znicenekostely.cz/vystava/
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termín pouti:  26. 4. - 29. 4. 2014  
cena:  14 600 Kč 
 
Poutní centrum biskupství královéhradecké-
ho s Českomoravskou Fatimou Koclířov 
 mohou několika vážným zájemcům zprostředkovat 
leteckou cestu a mimořádný 4denní program 
v Římě ve spojení se svatořečením Jana Pavla II. 
a Jana XXIII. Tato jedna z největších událostí celé 
universální světové církve letošního roku je umoc-
něna z pohledu Fatimy sepětím Jana Pavla II. 
s Pannou Marií Fatimskou a současně si připomí-
náme 17. výročí jeho návštěvy v naší diecézi 
v Hradci Králové a požehnání slavníkovského Hra-
diště, rodiště sv. Vojtěcha a Radima v Libici nad 
Cidlinou (26. 4. 1997)  
 
Program:  
26. 4. 2014 - sobota (17. výročí návštěvy Jana 
Pavla II.) LIBICE nad CIDLINOU 
10.00 hod. Slavná mše sv.10.00 hod. Slavná mše sv. u kamenného oltáře 
přímo na slavníkovském Hradišti v Libici nad Cidli-
nou; hl. celebrant pražský arcibiskup kardinál Do-
minik Duka OP, o. biskup Mons. Jan Vokál a 
Mons. Josef Kajnek a kněží. Modlitební cesta 
z katolického kostela, mše sv. a společná modlitba 
za nová duchovní povolání probíhají jako 2. část 
hlavní novény jubilea 350 let diecéze. 
Ve 14 hod. odjíždíme z Libice na letiště Václava 
Havla v Praze, odkud leteckou společností Alitalia 
společně s našimi otci biskupy odlétáme v 17.10 
hod. do Říma. Po přistání v 19 hod. odjíždíme 
z letiště do hotelu v centru Říma vedle Termini 
k ubytování na 3 noci. Z Říma odlétáme v úterý 29. 
4. 2014 ve 14.10 hod. přílet do Prahy v 16.10 hod. 
 
Rámcový program v Římě: 
27. 4. 2014 - neděle Božího Milosrdenství požá-
dáme o snídaňový balíček proto, aby nikdo nebyl 
vázán časem snídaně a mohl podle svého uvážení 
od hotelu odjet přímo do Vatikánu busem č. 64. 
Těm kdo v Římě ještě nebyli, ukážeme po příjezdu 
z letiště do hotelu autobusovou zastávku linky č. 
64 (konečná – stanice Termini) Rovněž je možné 

použít metro, vždy stanice St. Pietro (nelze minout 
a přehlédnout) Na svatořečení nevydává Vatikán 
žádné vstupenky ani pro kněze, takže se nebude-
me na sebe vázat. Návrat po svatořečení bude 
opět stejný do hotelu k Termini. 
Pro naši skupinu z ČR pak zajistíme společnou 
večerní mši sv. s některým z našich biskupů prav-
děpodobně v chrámu St. Maria Maggiore (v blíz-
kosti našeho hotelu) nebo ve vedlejším chrámu sv. 
Prassedy spojeným také s misií sv. Cyrila a Meto-
děje. 
28. 4. 2014 - pondělí po snídani v hotelu odjede-
me do Vatikánu, abychom mohli navštívit chrám 
sv. Petra a hrob Jana Pavla II (vzhledem ke kano-
nizaci to v neděli nebude možné) a také mít mši 
sv. s některým z našich otců biskupů. Další pro-
gram v Římě bude v pondělí individuální. Zájem-
cům nabídneme společnou návštěvu modlitbu 
v dalších hlavních římských bazilikách.  
29. 4. 2014 - úterý budeme mít po snídani pro 
zájemce mši sv. a krátký program. Před polednem 
budeme odjíždět na letiště Fiumicino v Římě. Odlet 
14.10 hod. s leteckou společností Alitalia, přílet 
v 16.10hod. 
 
Celková cena: 14.600 Kč zahrnuje leteckou dopra-
vu do Říma a zpět včetně všech poplatků a ubyto-
vání v hotelu v centru Říma se snídaní na 3 noci 
ve 3-lůžkový. pokojích s vlast. příslušenstvím. Ne-
bo ve 2-lůžko. pokojích pro manžele nebo blízké 
(manželská postel) s vlastním příslušenstvím. 1-
lůžk. pokoj je za příplatek 35 Euro na noc. 
 
Poznámka:  
letenky a několik lůžek, které můžeme nabídnout, 
jsme zajistili ihned po zveřejnění data kanonizace 
již za mnohem větší ceny než je v Římě běžné, ale 
nyní lůžka v centru Říma buď již vůbec nejsou, ne-
bo ještě mnohem cenově navýšené. 
Vážní zájemci, hlaste se, prosím ihned, nejpozději 
do konce února na tel. 731 646 800 recepce 
ČMFa, Koclířov 195, PSČ 569 11 
E-mail: fatima@iol.cz nebo poutnik@bihk.cz nebo 
recepce@cm-fatima.cz 

KANONIZACE BLAHOSLAVENÝCH  

JANA PAVLA II. A JANA XXIII.  

ŘÍM - NEDĚLE 27. 4. 2014 SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

p.č. termín skupina vedení 

1 7. března ministranti Václav Metelka 
2 14. března akolyté Karel Kylar 
3 21. března Vincentýnky Ludmila Moriová  
4 28. března skautky Marie Ráčková 
5 4. dubna děti + rodiny Pavla Pecnová 
6 11. dubna mládež Marek Petráš 

KŘÍŽOVÉ CESTY - 2014 

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

mailto:fatima@iol.cz
mailto:poutnik@bihk.cz
mailto:recepce@cm-fatima.cz
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biskupství královéhradecké 
 

Velké náměstí 35, 500 01 Hradec Králové, tel.: 
495 063 604, fax: 495 512 850 

personální oddělení, blazkova@bihk.cz 

 
Pro ty, kteří mají zájem skloubit svoji profesi 

s podporou hodnot nejen hmotných, 
Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění 

v Hradci Králové na pozici: 
 

ÚČETNÍ 

 
Náplň práce:  
 Metodická pomoc vikariátním účetním. 
 Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evi-

dence. 
 Provádění kontrol účetnictví farností. 
 Inventarizace majetku a její kontrola. 
 Spolupráce s daňovým specialistou při zajišťová-

ní agendy daní. 
 Problematika investičních a provozních dotací. 
 Samostatné zpracování podvojného účetnictví 

farností. 
 Další úkoly pro ekonomický odbor 

 
Odborné a kvalifikační požadavky:  

 SŠ vzdělání s maturitou 
 Praxe účetní v neziskovém sektoru – min. 2 roky 
 Znalost zákona o účetnictví, účetních vyhlášek a 

standardů 
 Orientace v daňových zákonech 
 Orientace v oblasti dotací 
 Právní povědomí 
 Uživatelská znalost MS Office 
 Řidičský průkaz skupiny B, ochota vykonávat 

pracovní cesty po diecézi. 
 
Osobní předpoklady 
 Analytické myšlení 
 Zodpovědnost, preciznost a spolehlivost 
 Schopnost rozlišování priorit 
 Orientace v církevním prostředí  
 
Cítíte-li se touto nabídkou osloveni a splňujete-
li uvedené požadavky, zašlete svůj životopis 
spolu s motivační dopisem a referencemi (s 
uvedenými kontakty) do 7. 3. 2014 na adresu: 
personalni@bihk.cz. 
 
Biskupství královéhradecké 
Ing. Táňa Blažková 
tel.: 495 063 604, 603 458 843  

INZERÁT 

KA LEND 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. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

NABÍDKA AKCÍ STŘEDISKA ELJON VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ  

PRO ROK 2014 

 
O povolání 
Termín: 16. – 18. 5. 2014. Lektoři: P. Jiří Šlégr, S. M. Vincenta Kořínková, manželé Erlebachovi. Du-
chovní víkend pro ženy a muže do 30 let – přednášky o povolání k životu, nebude chybět osobní svě-
dectví k manželství, ke kněžství a k zasvěcenému životu, mše sv., adorace, prostor pro modlitbu, ticho 
i rozhovory. 
 
Duchovní obnova pro manželské páry 
Termíny: 11. – 14. 9. 2014, 18. – 21. 9. 2014. Lektor: P. Jiří Šlégr. 
Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím spojené, 
je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle nebude chybět. 
 
Přihlášku a více informací získáte na www.eljon.cz, e-mailu info@eljon.cz nebo na 
telefonech 499 523 852, 732 580 154.  

Petr Erlebach 
správce Střediska Eljon 
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A K C E  

Ne 02.03. Vychází Zpravodaj farnosti   

St 05.03. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu    

  Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

Čt 06.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 07.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

  1. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

So 08.03. Postní obnova farnosti (P. Mlýnek) farní sál/sv. Bartoloměj 13:00 hod. 

Ne 09.03. 1. neděle postní   

Po 10.03. Pondělní večery - kající bohoslužba kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 12.03. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 13.03. Výroční den zvolení papeže Františka   

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 16.03. 2. neděle postní   

  Přijetí žad. o křest do katechumenátu sv. Bartoloměj 09:00 hod. 

Po 17.03. Přijímání intencí na měsíc duben  fara od 08:00 hod. 

Út 18.03. Vernisáž výstavy "Zničené kostely" Galerie - Příhrádek 17:00 hod. 

St 19.03. Slavnost sv. Josefa   

  Třídění známek na misie fara 15:00 hod. 

Čt  20.03. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne 23.03. 3. neděle postní   

  Sbírka: "Plošné pojištění I."   

Út 25.03. Slavnost Zvěstování Páně klášterní kostel 18:00 hod. 

Čt 27.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 29.03. Setkání pro chlapy farní sál 09:30 hod. 

  Změna času   

Ne 30.03. 4. neděle postní - RADOSTNÁ   

  Mše sv. v TV NOE Ostrava 10:30 hod. 

St 02.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

Čt  03.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 04.04. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 18:00 

So 05.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

Ne 06.04. 5. neděle postní   

St 09.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 10.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 12.04. Svátost smíření pro děti a rodiče sv. Bartoloměj 17:00 hod. 

Ne 13.04. KVĚTNÁ NEDĚLE   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Sbírka:  "Potřeby diecéze"   

Po 14.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 14:00 - 18:00 

Út 15.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 - 18:00 

St 16.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00 - 20:00 


