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nohem lépe se teď dý-
chá. Minulý týden na 
mě padaly deprese 
z toho počasí, ale teď je 
krásně sluníčko a hned 

bych běžela ven!“ svěřila se 
s úsměvem paní účetní Dana, když 
jsem za ní přišel tuhle s paragony. 
Takový jarní vzduch, to se nadech-
nete, a hned je vám lépe. Vdechu-
jete čerstvý svěží vánek, který plíce 
čistí, a hledáte vůně květin, které 
se pomalu probouzí. 
Napadá mě, jestli také Ve-
likonoce, náš křesťanský 
jarní svátek, mají nějakou 
jarní vůni? 
Když začnu 
Květnou 
nedělí, ta už 
to má i 
v názvu! Vi-
dím v rukou lidí 
větvičky čers-
tvých kočiček, 
občas zlatý 
déšť, a me-
zi věřícími 
vane teplý 
jarní vánek, 
který přiná-
ší ještě 
mnoho jiných 
vůní. Jsem rád, že začínáme bo-
hoslužbu venku, hrozně si to uží-
vám a nejraději bych na tom čer-
stvém jarním povětří zůstal. Přichá-
zí jaro, kéž přijde i nové jaro naše-
ho života, naší víry, Kristus Pán! 
Jenže po žehnání kočiček musíme 
do kostela. Staré kostely bývají tou 
dobou ještě studené a vlhké, jako-
by dechlo záhrobí na věřícího, jenž 
náhle vstoupí za zpěvu písně 
„Ježíši Králi“. Zlepší se to o několik 
dní později, kdy slavíme Zelený 
čtvrtek? Určitě! Na oltáři už jsou 
květiny, a co teprve v Božím hrobě! 
Tam je květin kolem dokola! Tu 

radost však kalí čtení pašijí a obraz 
Pána Ježíše, hrůzou se potícího 
krví v Getsemane. „Zůstaňte zde a 
modlete se!“ Velký pátek přichází. 
Marně však v paměti pátrám po 
nějaké vůni. Snad, když se podaří 
uspořádat křížovou cestu v přírodě 
(a nesněží do toho jako jedny Veli-
konoce). O Velkém pátku cítím spí-
še prach, když ležím v prostraci 
před oltářem podoben Kristu ode-
vzdanému do vůle Otcovy. Před-
stavuji si pach potu vojáků, kteří 
Krista vedli na popravu. Cítím také 
pach dřeva kříže, který při uctívání 
držím před sebou. Nakonec pach 

hlíny a kamene 
v hrobce, kam ulo-

žili Kristovo zmuče-
né tělo. Konečně Bílá so-

bota! Neodolám, a 
každý rok i několi-

krát čichám k paškálu, 
když ho připravujeme 
na vigilii Vzkříšení. 

Je z vosku 
nebo ne? 
Ten vosko-
vý úžasně 
voní! Trva-
le! Nadchá-
zí nedělní 
ráno. 

V kostele je všechno 
vyzdobe- no, mnoho květin, 
perfektní úklid. Ale co to dráždí 
moje smysly?! Pečení beránci, ma-
zance a kdoví co všechno za dob-
roty, které si věřící přinesli, aby jim 
kněz na závěr mše požehnal, a tak 
si požehnání přinesli k sobě domů. 
To jsou pravá muka pro nás milov-
níky sladkého! Těch krásných vůní, 
směs květin, sladkého pečiva, ka-
didla a voňavek přítomných dam… 
to je jedinečný velikonoční vzduch! 
Drazí bratři a sestry, přeji vám 
krásné, voňavé Velikonoce! 

P. Ondřej Matula SDB 

www.farnost-pardubice.cz 

VELIKONOČNÍ VZDUCH 
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

NAŠE NÁVŠTĚVA V AUGSBURGU 

V roce 1992 uzavřela naše pardubická farnost přá-
telství s farností sv. Konráda v německém městě 
Augsburg. V prvních letech pořádali naši přátelé 
z této farnosti k nám do Pardubic a okolí několika-
denní autobusové zájezdy spojené prohlídkou Par-
dubic a okolí a různých zajímavostí v naší zemi, a 
také zástupci naší farnosti jezdili autobusem do 
Augsburgu k prohlídce pamětihodností města a 
okolí. Později se zástupci obou těchto farností vzá-
jemně navštěvovali auty - a v posledních letech 
byly tyto vzájemné návštěvy nahrazeny dárky: 
z farnosti sv. Konráda nám posílali v postní době 
krásnou velikonoční svíci - paškál - a také z naší 
farnosti sv. Bartoloměje jsme jim posílali u nás vy-
robený a ozdobený paškál. 
K upevnění vzájemného přátelství se letos rozhodl 
P. Antonín, že pojedeme do farnosti sv. Konráda a 
náš paškál jim osobně předáme. Tuto návštěvu 
telefonicky domluvila zástupkyně naší farnosti - 
MUDr. Daniela Nedrchalová, rozená Volfová, která 
nyní bydlí ve Slaném a pracuje jako doktorka 
v tamní nemocnici.  
P. Antonín požádal ji a také mne, Jos. Matyáše, 
abychom jako zástupci naší farnosti jeli na tuto 
přátelskou návštěvu do Augsburgu s ním. Tato ná-
vštěva se uskutečnila v pátek 13. a v sobotu 14. 

března. Přijeli jsme tam odpoledne a v 17 hodin 
jsme se účastnili v kostele sv. Konráda křížové 
cesty, po jejímž skončení jsme si vzájemně předali 
předem připravené paškály. Pak jsme byli pozváni 
na faru k večeři, po které jsme vzpomínali na se-
tkání v minulých letech. Naši přátelé chtějí letos 
přijet do Pardubic na Velkou pardubickou a 
v příštím roce by chtěli uspořádat společný zájezd 
obou našich farností do města Assisi v Itálii a na-
vštívit místa, kde žil sv. František. To je však jen 
předběžný návrh, při čemž nikdo neví, bude-li 
v Augsburgu a také u nás v Pardubicích o takový 
zájezd zájem.  
V sobotu dopoledne s námi pan Norbert Ammer 
zajel na prohlídku nových paměti-hodností města 
Augsburg. Ukázal nám nově upravený kostel: sv. 
Josefa a sv. Mořice. Též jsme navštívili katedrálu 
Panny Marie a další zajímavosti. Podle domluvy 
jsme se ve 12 hodin vrátili ke kostelu sv. Konráda 
do blízké pizzerie, kde byl pro nás a zástupce naší 
přátelské farnosti rezervován stůl. Tam jsme po-
obědvali a pak se naši hostitelé s námi rozloučili a 
my jsme jeli zpátky do Pardubic. Před příjezdem 
jsme modlitbou poděkovali Bohu za Jeho ochranu 
během celého našeho cestování.  

J. Matyáš 

KURZ ALFA - ALPHA 

Milovaní bratří a sestry, farní rodino! Rádi bychom 
vás chtěli seznámit s nově připravovaným projek-
tem pro naši farnost. Jedná se o kurz ALFA. Tento 
kurz bude probíhat od září do prosince roku 2015.  
O čem vlastně kurz ALFA je? Jedná se o evangeli-
zační projekt, který k nám přišel ze zahraničí a pat-
ří mezi zavedené a ověřené formy, jak seznámit 
hledající lidi se základy křesťanské víry. Pod jed-
notlivmi písmeny se skrývá možné vysvětlení. 
 
A ---–  anyone – Přijít může každý, kdo se chce o 
křesťanské víře dozvědět více. Přijít mohou i ti, 
kteří nejsou křesťané, kteří nechodí do kostela, 
kteří se nově stali křesťany, kteří si chtějí oprášit 
základy, kteří přišli nově do církve… prostě všichni. 
L – learning and laughter – Učit se smát se. Je 
snadné být vážný, ale složitější být radostný. 
P – pizza, pasta – Jídlo v kurzu ALFA má velký 
význam, protože právě u jídla se navazují přátel-
ství. 
H – helping – pomoc – Často si sami hosté navzá-
jem pomáhají. 
A – anything – Na kurzu ALFA se můžeme zeptat 
na cokoliv. Žádná otázka není považována za jed-
noduchou nebo nemístnou. 
 
Další informace o kurzu, tedy pokud ve vás vzbudil 
zájem, najdete na stránkách www.katolalfa.cz. Má-

me za sebou první setkání přípravného týmu, který 
pro vás v naši farnosti tento projekt připravuje a 
protože se neobjedeme bez vaší pomoci, zveme 
vás každého ke spolupráci.  
Hledáme spolupracovníky do týmu (příprava stra-
vy, úprava a výzdoba stolů a prostoru, hudební 
skupina, modlitební skupina). Rádi vás přivítáme 
mezi sebou. Pokud máte chuť pomoci s dobrou 
věcí, obraťte se na duchovní naší farnosti, popřípa-
dě na L. Wawrzacze (601580804) nebo Z. Náprav-
níkovou (603106987). Rádi bychom touto cestou 
nejen rozšířili řady naší farnosti o nové ovečky, ale 
našli nové cesty k prožívání víry pro nás samotné, 
kteří už rodinu Božích dětí tvoříme.  
Podle hesla sv. Benedikta “ora et labora” (modli se 
a pracuj) chceme celou věc svěřit od začátku do 
rukou Hospodinových. Proto se všichni společně 
chceme modlit o požehnání a Ducha svatého pro 
celé dílo. K modlitbě na tento úmysl se můžete při-
pojit i vy, a to každý den ve 20.00 hodin modlitbami 
Otče náš a Sláva Otci.  
Děkujeme za jakoukoliv podporu, především za tu 
nejdůležitější, za modlitbu a lidský přístup. ALFA 
kurz je možnost, jak prohloubit naše vzájemné 
vztahy a třeba i znovu objevit či oživit to, na co 
jsme si už zvykli. Pojďme se společně radovat a 
žasnout nad darem víry a láskou Boha k člověku.  

Z. Nápravníková 
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Při příležitosti otevírání šestého ročníku  
 

hledáme učitele zeměpisu, příp. tělocviku. 

ŠKOLA  NOE  

V sobotu 14. března 2015 se ve farním sále ko-
nala postní duchovní obnova, kterou vedl P. Josef 
Trochta, SDB. Obsahem duchovní obnovy byly tři 
postavy, které vystupují v pašijích podle evangelis-
ty Jana, a to učedníci Jan, Petr a Marie Magdal-
ská. Tyto postavy nám mohou být vzorem pro naše 
jednání a také nám nabízí do našeho života pona-
učení, neboť také byli lidmi. Jan, který se označuje 
jako milovaný učedník, si činem nezasloužil Ježí-
šovu lásku, ale nebojí se a statečně doprovází 
svého Pána až pod kříž. Petr, který ze strachu za-
pírá Ježíše, je váhavý a chová se nerozumně, stá-
vá se zodpovědným pastýřem a je ustanovený za 
prvního z apoštolů. Marie Magdalská, ze které bylo 
vyhnáno sedm zlých duchů, věrně následuje a mi-
luje svého Pána. Vyprávění o těchto postavách mě 
povzbudilo, mohla jsem tak načerpat sílu a inspira-
ci pro zamyšlení pro postní dobu. Během přestá-
vek bylo možné přijmout svátost smíření, setrvat 
v modlitbě nebo se občerstvit. Celá duchovní ob-
nova byla zakončená v kostele sv. Bartoloměje 
adorací a bohoslužbou.  V. Záluská 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
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PRÁZDNINY 2015 
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SA LESIÁ NI  

VELIKONOCE U SALESIÁNŮ 

Velká událost, která trochu zanikla ve víru jiných, 
se odehrála u salesiánů v Pardubicích 8. února 
2015. Čtyři děti ve věku 8 až 10 let přistoupily po-
prvé ke svatému přijímání, a to v kostele sv. Václa-
va, kam chodí se svými rodiči neděli co neděli. To 
byl také jeden z důvodů, proč se slavnost odehrá-
vala na tomto místě. Příprava na tuto velkou du-
chovní událost v životě dětí i celého společenství 
probíhala od září 2014. Nejdříve se sešli jen rodiče 
s knězem, aby si ujasnili hlavní témata a principy 
následující přípravy dětí. Prvotní myšlenkou je totiž 
zásada stanovená v jedné z katechetických směr-

nic, že zodpovědnost za přípravu dětí ke svátos-
tem mají rodiče, nikoliv kněz. Další setkávání pro-
bíhala v kostele s rodiči i dětmi každou druhou ne-
děli tak, že po společné modlitbě u svatostánku 
dostali rodiče metodický list se zpracovanými té-
maty na dva týdny dopředu, včetně praktických 
návrhů realizace v kruhu rodiny. Zatímco si rodiče 
studovali metodiku, kněz se věnoval dětem. Pomo-
cí aktivit je uvedl do témat, která potom prohlubo-
valy doma s rodiči. Tím sice byl na rodiče kladen 
větší díl práce na přípravě dětí, avšak o to účinněj-
ší a hlubší mohla příprava být. Rodiče musím po-

chválit, že se svého 
úkolu zhostili dobře, a 
samotné je to přimělo 
vysvětlovat dětem 
praktický křesťanský 
život. Nakonec, můžete 
se jich sami zeptat, ja-
ké to bylo. Zbývá už 
jen přidat několik krás-
ných fotografií ze slav-
nosti a říci Bohu díky! 

P.Ondřej Matula SDB 
 

Fotografie si můžete 
prohlédnout na 

www.pardubice.sdb.cz/
fotogalerie  

Letošní Velikonoce budou u salesiánů ve zna-
mení několika aktivit, zaměřených na co nejlepší 
prožívání svátků.  

Velikonoční bohoslužby budou 
v tradičních časech, kromě jedné změny: 
Mše sv. o Velikonočním pondělí zde ne-
bude, ve městě jsou 3 mše sv. a minulý 
rok se nás zde sešlo opravdu málo. 
Změny budou ohledně zpovídání: na 
Květnou neděli zpovídání od 14 do 16 
h v kostele a k tomu promítání filmu 
Umučení Krista od 15 h v baru, 
s přestávkou. Zpovídat se bude také ve 
středu 1.4. od 16:30 do 18:30 h. Na 
Velký pátek se už zpovídat nebude.  

Program pro mládež: nabídka společné 
účasti na Diecézním setkání mládeže v Hradci 
Králové v sobotu 28.3.; přihlášky v kostele 

i v baru, jedeme společně vlakem, od 12 let.  
Po loňském úspěšném pobytu ministrantů po 

celé Triduum v našem domě rozšiřujeme nabídku 
pro všechny děti: Velikonoční pobyt pro 
děti u nás od Zeleného čtvrtku 2.4. do 
sobotního dopoledne 4.4. Program 
bude pro všechny děti od 1.třídy, letos i 
pro děvčata. Děti se podívají do Hradce 
na Missu chrismatis, zúčastní se všech 
velikonočních obřadů a budou moci je 
aktivně připravovat. Mezitím však bude i 
čas na hry, páteční výlet s křížovou ces-
tou a navíc ono vytoužené spaní 
v salesiánském domě. Přihlášky 

v kostele. 
Požehnané Velikonoce přejí salesiáni Dona Bo-

ska v Pardubicích! 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ U SALESIÁNŮ 
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V pátek 13. února se uskutečnil druhý ročník bene-
fičního plesu Oblastní charity Pardubice. Pro 
účastníky plesu byl ve Skautském centru Vinice 
v Pardubicích zajištěn vynikající hudební dopro-
vod, dvě nádherná předtančení a mimořádně hod-
notná tombola. O technické zázemí a servis se po 
celou dobu perfektně starala skupina dobrovolníků. 
Výtěžek plesu, který bude použit na rekonstrukci 
a dovybavení objektu pro Odlehčovací služby Čer-
vánky v Mikulovicích u Pardubic, činil 34 603 Kč. 
Děkujeme všem dárcům! 
Příští charitní ples v Pardubicích proběhne v pátek 
5. února 2016. 

JAKÝ BYL 2. CHARITNÍ PLES? 

Oblastní charita Pardubice provozuje sociální šat-
ník pro lidi v nouzi z Pardubic a okolí. Shromažďu-
je oblečení a obuv pro dospělé i děti, lůžkoviny a 
ručníky. Nejžádanější je ošacení a obuv pro děti 
od 6 do 15 let a pánské boty a oděvy. Doposud 
lidé přinášeli použitelné oblečení do sídla Charity 
v ulici v Ráji č. p. 732 od pondělí do pátku od 6:30 
do 15 hodin. Dárci tedy museli všechny věci nosit 
ve stanoveném čase na jedno konkrétní sběrné 
místo. 
Od března bude proces věnování šatstva do cha-
ritního sociálního šatníku mnohem jednodušší a 
pohodlnější. Na území města Pardubic bylo tento 
týden instalováno deset nových červených kontej-
nerů s logem Charity, které budou přístupné i 
v odpoledních a večerních hodinách. Jeden kontej-
ner byl také přistaven v Holicích a jeden v Lázních 
Bohdaneč. Informace o umístění kontejnerů nalez-
nete na webu www.pardubice.charita.cz/socialni-
satnik. 
Do kontejnerů prosím vkládejte pouze nepoškoze-
né čisté oblečení a spárované boty, vše zabalené 
v igelitovém pytli nebo tašce. Nenechávejte žádné 
věci vně kontejneru. Obsah kontejnerů se bude 
pravidelně odvážet. Pokud někde přesto narazíte 
na plný kontejner, budeme rádi, pokud tuto infor-
maci předáte koordinátorce sociálního šatníku (tel.: 
775 294 843). 
Získané oblečení nebude Oblastní charita Pardubi-
ce nikomu prodávat, ale bude sloužit výhradně so-
ciálně znevýhodněným lidem z Pardubic a okolí. 
Bude předáno nejen klientům Charity v rámci slu-

žeb pro seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dal-
ším organizacím, které pomáhají potřebným. Hlav-
ními příjemci darovaného oblečení budou osoby 
ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, oso-
by bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti LDN 
Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení Pardubic-
ké krajské nemocnice a osoby opouštějící výkon 
trestu. 

NOVÉ CHARITNÍ KONTEJNERY NA OBLEČENÍ 

MISIJNÍ KOLÁČ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 

Na 4. neděli postní proběhla v Klášterním kostele akce na pomoc lidem v misiích pod názvem Misijní 
koláč. Maminky, tatínkové a děti připravili něco dobrého a dobroty pak byly za dobrovolný příspěvek 
nabízeny. Bylo to takové občerstvení, kromě čaje s rumem se nabízel i misijní koláč. Moc děkuji všem, 
kteří si našli čas a něco připravili, také těm, kteří si koláč pak vzali a přispěli finančně. Vybralo se  
1720,- Kč, které budou zaslány na účet Papežských misijních děl.  

  Zuzana Petrášová 
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C HA R ITA  

PARDUBICKÁ CHARITA ZABODOVALA  

VE FOTOSOUTĚŽI MŮJ SVĚT 

EUCHARISTIE JAKO SVÁTOST 
Sv. Augustin napsal: „Víme a skálopevně věří-

me, že Kristus zemřel jen jednou za nás. Dokonale 
víme, že se to stalo jen jednou, a přece se to ve 
svátosti pravidelně obnovuje. .... Dějiny odhalují to, 
co se stalo a jak se to stalo jednou. Liturgie půso-
bí, že minulost není zapomenuta, ne v tom smyslu, 
že by to udělala znovu (non faciendo), nýbrž v tom 
smyslu, že to oslavuje (sed celebrando).“ 

Mše obnovuje událost na kříži tím, že ji oslavuje 
(ne, že ji opakuje) a oslavuje ji tím, že ji obnovuje 
(ne, že ji jen připomíná). Svátost eucharistie ne-
zpřítomňuje událost na kříži pouze nám, ale přede-
vším Otci. Vůně Kristova člověčenství, poslušnosti 
jako by se znovu vylinula a dojala Otcovo srdce. 

Pokud se ptáme, jak to přijde, že událost na kří-
ži neskončila a neuzavřela se sama v sobě jako 
každá historická událost, ale naopak je i dnes stále 
aktuální, potom odpověď zní: Duch svatý! Duch 
svatý, který je láska, vzbudil v hloubi Kristovy lid-
ské duše vůli obětovat se Otci za nás, a táto vůle 
ho přiměla, že objal kříž. Ježíš na kříži naklonil hla-

vu a „skonal“, to znamená „odevzdal Ducha“ (Jan 
19,30). Tento poslední Ježíšův dech, který nikdy 
nevyprchal, se při každé mši svaté jaksi vrací, 
vznáší se nad námi a takřka hýbe ovzduším a na-
plňuje shromážděni Kristovou přítomnosti. Z tohoto 
teologického základu pramení důležitost epikléze, 
to je vzývání Ducha svatého při mši v okamžiku 
proměňovaní darů.  

Eucharistie „tvoří“ různým způsobem církev, 
totiž přetváří ji v Krista: proměněním (při mši), přijí-
máním, nazíráním a následováním. 

 
EUCHARISTIE TVOŘÍ CÍRKEV KONSEKRACÍ - 

PROMĚNĚNÍM.  
Ježíš při poslední večeři: rozlámal chléb. Tento 

úkon měl především smysl jako oběť, která se do-
konávala mezi Ježíšem a Otcem, nenaznačovala 
jen sdílení, ale i obětování. Tím, že Ježíš lámal 
chléb, „lámal“ sám sebe. Lidský tvor (kterým je 
však sám věčný Syn Boží) „láme“ sám sebe před 
Bohem, to znamená, že je poslušný až k smrti, aby 

(Pokračování na stránce 8) 

EUCHARISTIE 

ROZDÍL MEZI UDÁLOSTÍ A SVÁTOSTÍ (DĚJINAMI A LITURGIÍ)  

EUC HA R IST IE  

Paní Dita Valachová, dobrovolnice Oblastní charity 

Pardubice, uspěla v 7. ročníku celostátní fotosou-

těže Můj svět. Soutěž nedávno uspořádala opav-

ská Charita. Fotografii paní Valachové ze střediska 

Odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích u 

Pardubic přisoudila odborná porota krásné 2. mís-

to v kategorii Život kolem nás. 
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EUC HA R IST IE  

znovu nastolil Boží práva porušená hříchem, aby 
prohlásil, že Bůh je Bůh. To co dává Ježíš k jídlu 
svým učedníkům, je chléb jeho poslušnosti a jeho 
lásky k Otci. Co cítilo Ježíšovo srdce v oné chvíli? 
Jak se jeho lidská vůle úplně odevzdávala Otci, jak 
přemáhala všechen odpor (rozuměj všechno poku-
šení) a opakovala si slova Písma: „V celopalech a 
obětech za hřích jsi neměl zálibu, ale připravils mi 
tělo. Hle nyní ti obětují toto tělo, které jsi mi dal. 
Tady jsem Bože, abych plnil tvou vůli.“ (Žid 10, 5-
9). 

„To konejte na mou památku!“ (Lk 22,19). Mám-
li i já „konat“ to, co vykonal Ježíš oné noci, musím 
především „rozlámat“ sám sebe, to je odložit 
všechnu nepoddajnost před Bohem, všechnu 
vzpurnost vůči němu nebo bratřím, musím zlomit 
svou pýchu, sklonit se a říci až do důsledku „ano“ 
ke všemu, co Bůh ode mne žádá. 

Být eucharistií jako Ježíš znamená sjednotit se 
s ním v úplném odevzdání se Otcově vůli. 
„Vezměte, jezte, toto je mé tělo, které se 
za vás vydává!“ Jaké tajemství! Ježíš 
mě přidružil k sobě v jediném úkonu. 
Radujte se. Bůh dosáhl toho, kvůli 
čemu stvořil vesmír, jeho plán a tou-
ha se splnily, jejich splnění nemůže 
nic zabránit, ani hřích. Tvor se k ně-
mu vrátil samovolným hnutím lás-
ky, přinesl v oběť to, co obdržel 
darem od Boha. 

Na oltáři jsou dvě Kristo-
va těla: jeho tělo skutečné 
(reálné, „narozené z Panny 
Marie“, vzkříšené a povýše-
né na nebesa) a jeho tělo 
tajemné, kterým je církev. 

Protože jsou na oltáři dva obětní dary – jeden 
se má stát Kristovým tělem a jeho krví (chléb a ví-
no) a druhý Kristovým tělem tajemným – jsou také 
ve mši dvě „epikléze“, to je dvojí vzývání Ducha 
svatého.  

V první se říká: „Proto tě, Otče, pokorně prosí-
me, posvěť svým Duchem tyto dary, které před 
tebe klademe, ať se stanou tělem a krvi tvého Sy-
na, našeho Pána Ježíše Krista.“ 

Ve druhé říkáme: „Nás všechny, kdo přijímáme 
jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať 
jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pá-
nu. Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí 
úplnou a ustavičnou.“ 

Teď už víme, jak eucharistie tvoří církev. Eu-
charistie tvoří církev tím, že dělá z církve eucharis-
tii! Křesťan se nemůže omezit na to, že slaví eu-
charistii. Má být eucharistií spolu s Ježíšem. 
 

„TO JE MÉ TĚLO, TO JE MÁ KREV“ 
Co nám mínil dát Ježíš, když říkal při poslední 

večeři: „To je mé tělo?“ Slovo „tělo“ neznamená 

(Pokračování ze stránky 7) v Písmě svatém jednu složku nebo jednu část člo-
věka, která ve spojení s ostatními složkami, s duší 
a duchem, tvoří celého člověka. Takto uvažujeme 
my, kteří jsme dědici řecké kultury. Tato kultura 
rozeznávala u člověka tři stadia: tělo, duši a ducha. 
V biblické řeči, a tedy v řeči Ježíšově a Pavlově, 
znamená „tělo“ celého člověka, pokud žije v těle, 
ve stavu tělesném a smrtelném. 

„Slovo se stalo tělem“, to je člověkem (Jan 
1,14). Tělo tedy značí celý život. Tím, že Ježíš 
ustanovil eucharistii, zanechal nám jako dar celý 
svůj život, od prvního okamžiku vtělení až do po-
slední chvíle, se vším, co ho konkrétně naplňovalo: 
s mlčením, potem, námahami, modlitbou, zápasy, 
pokořováním...  

Co obětujeme my, když obětujeme ve mši s Je-
žíšem své tělo? Slovem „tělo“ dáváme všechno, co 
tvoří konkrétně život, který vedeme v tomto těle: 
čas, zdraví, síly, schopnosti, city, a třeba i jen 
úsměv, který je někdy tak drahocenný.  

Pak říká Ježíš také: „To je má krev.“ Co při-
dává slovem „krev“, když nám dal v těle 

celý svůj život? Přidává smrt! Když 
nám daroval život, daruje nám také 

jeho nejcennější část, svou smrt. 
Výraz „krev“ neznamená totiž v 
Písmu část těla, to je jednu část 
člověka. Značí událost: smrt. Je-li 

krev sídlem života (jak si tenkrát 
Židé mysleli), je její „prolití“ 

plastickým znamením smrti. 
Slovem „krev“ vyjadřujeme, 
že i my obětujeme svou 
smrt. Ale ne nutně smrt ko-
nečnou, mučednictví pro 
Krista nebo pro bližní. 

Smrtí je všechno, co v nás už teď 
připravuje a předjímá smrt: pokoření, neúspěchy, 
nemoci, které nám znemožňují pohyb, omezení 
zaviněná věkem, zdravím, všechno, co nás 
„umrtvuje“. Jsou to kritiky, rozpory, skryté nebo ve-
řejné opozice, rozdílné názory, odlišné povahy. 
„Protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil 
jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). 

Eucharistie je tajemství těla a krve Pána, a tedy 
jeho života a smrti. Toto všechno však vyžaduje, 
abychom se, když odejdeme ze mše svaté, snažili 
uskutečňovat to, co jsme říkali: abychom při vší 
své omezenosti skutečně usilovali obětovat bratřím 
a sestrám své „tělo“, to je čas, síly, pozornost, 
zkrátka svůj život. 

 
 

(Z knihy Eucharistie  
– naše posvěcení  

od Raniera Cantalamessu) 
 

Vybrala Zuzana Petrášová 
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R ŮZNÉ  

Radio Proglas:  
Praděd 93,3 
Ještěd 97,9 
 Přímý přenos mše svaté (římsko-katolické) - NE 

od 09.00h, ÚT+ ČT+ PÁ od 18h 
 Komentář týdne - SO v 07.30h a v 18.30h, re-

príza v PO v 10.00h 
 (první tři soboty v měsíci glosy kardinála Domi-

nika Duky, v té čtvrté promluví arcibiskup 
Jan Graubner, bude-li mít měsíc výjimečně 5 
víkendů, dostanou slovo příležitostní hosté). 

 Modlitba růžence - PO a ST v 18.00h 
 Živý růženec - ÚT a PÁ ve 22.30h 
 Modlitba rodin - NE v 18.00h 
 Myšlenka na den - každý den v 05.27h, 11.57h, 

17.55h 
 Duchovní slovo - 06.20h a 23.50h, SO a v NE 

v 06.50h a ve 23.50h 
 Ranní chvály - ve všední dny v 06.05h, v SO a 

NE v 06.35h  
 Večerní chvály - PO až SO ve 21.05h, v NE ve 

22.05h 
 Anděl Páně - každý den ve 12.00h 
 Duchovně vzdělávací cyklus - PO v 16.00h, re-

príza NE v 10.30h, SO v 17.00h a ve 23.50h 
 Půlnoční modlitba - každý den ve 23.58h 

 
Vltava:  
Krásné 102,7 
Trutnov 101,9 (Černá hora) 
 Přímý přenos bohoslužeb (střídavě různých vy-

znání ) - NE v 09.00h, jako součást duchovního 
bloku (06.45 pořad Etická knihovna, v 07.35 
Ranní slovo) 

 Ranní úvaha - všední dny 06.50h  
 Liturgický rok -  NE 07.00h, repríza SO 01.05h   

Regionální stanice  ČRo 
Hradec Králové 95,3 (komín ČKD)  
Rychnov n. Kněžnou 96,5  
Krásné 104,7  
Pardubice 101 (TKB)  
Ústí nad Orlicí 98,6 (Andrlův Chlum) 
 Mezi nebem a zemí - SO v 09.00h 
 
Dvojka 
Jičín 106,9 (Tábor)  
Kutná Hora 102,2 (Vysoká)  
Krásné 100,1 
Jihlava 107,1 (Strážník) 
 Jak to vidí - PO až PÁ a NE v 08.30h  
 
Plus 
Praha 639 (Liblice) - Střední vlny 
 Hovory - NE ve 22.10h 
 Kořeny - ST ve 20.10h  
 Za hranou - NE ve 21.40h, repríza SO v 06.40h 
 Zaostřeno - PÁ ve 18.40h, repríza ve 23.40h 
 
Radiožurnál:  
Krásné 89,7  
Trutnov 88,5 (Černá hora) 

nově dopolední a večerní rozhovory s osobnost-
mi duchovního světa a morálními autoritami. 
Několikrát týdně budou do vysílání vstupovat 
aktuální proudové příspěvky, jako reportáž, 
krátký rozhovor nebo anketa. 

 
Rádio Wave 
pouze digitálně 
 Hergot! - NE v 18.00h, repríza ST v 04.00h  

(rázně o spiritualitě a společnosti v době, kdy 
se na náboženství hlavně nadává) 

PŘEHLED NÁBOŽENSKÉHO VYSÍLÁNÍ RÁDIÍ NA FREKVENCÍCH FM 

V KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZI  

HUDBA  

O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH   

V KOSTELE  

SV. BARTOLOMĚJE. 

 

Pro dny Tridua připravil chrámo-
vý sbor sv. Bartoloměje skladby 
M. Tranoscia, A. Michny, A. Jan-
dy, B. Jeremiáše a G. P. da Pa-
lestriny a při mši svaté v 9 hodin 
o Slavnosti Zmrtvýchvstání Pá-
ně v neděli 5. dubna bude pro-
vedena Orgelsolomesse C dur 
K. 259 W. A. Mozarta. Toto dílo 

dvacetiletého Mozarta z roku 1776 je prodchnuté 
již vyspělou a osobitou skladatelskou invencí a 
brilantním kompozičním stylem. 

 Jiří Kuchválek, regenschori 

POZVÁNKA 

 

Srdečně zveme na 
PŘEDNÁŠKU 

SPOJENÁ S BESEDOU  

na téma 

MANŽELSKÁ  

SEXUALITA 

 

Přednášející:  
MGR. ING.  

LADISLAV TRAXLER 

Datum konání:  
23. 4. 2015 

Místo konání:  
FARNÍ SÁL 
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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) 

2
9

. 
b

ře
z
n

a
 

K
V

Ě
T

N
Á

 N
E

D
Ě

L
E

 

7
:0

0
 

9
:0

0
 

1
9

:0
0
 

s
o

b
o

ta
 

1
8

:0
0
 

8
:3

0
 

1
0

:0
0
 

1
0

:0
0
 

1
0

:0
0
 

8
:0

0
 

1
7

:0
0
 

s
o

b
o

ta
 

1
6

:0
0
 

1
0

:3
0
 

8
:3

0
 

2
. 

d
u

b
n

a
 

Z
E

L
E

N
Ý

 Č
T

V
R

T
E

K
 

1
8

:0
0

 
2

0
:0

0
 

1
8

:3
0
 

  
1

8
:0

0
 

1
8

:0
0
 

 
  

1
8

:0
0
 

 

3
. 

d
u

b
n

a
 

V
E

L
K

Ý
 P

Á
T

E
K

 
1

8
:0

0
 

1
6

:0
0
 

k
ří

ž
o

v
á

  
c
e

s
ta

 1
5
:3

0
 

1
6

:0
0
 

  
1

8
:0

0
 

1
8

:0
0
 

 
  

1
8

:0
0
 

1
8

:0
0
 

4
. 

d
u

b
n

a
 

B
ÍL

Á
 S

O
B

O
T

A
 

1
9

:0
0
 

2
2

:0
0
 

2
1

:0
0
 

  
1

8
:0

0
 

1
8

:0
0
 

 
  

 
1

8
:0

0
 

5
. 

d
u

b
n

a
 

N
E

D
Ě

L
E

  
Z

M
R

T
Ý

V
S

T
Á

N
Í 

7
:0

0
 

9
:0

0
 

1
9

:0
0
 

 
8

:3
0
 

1
0

:0
0
 

1
0

:0
0
 

1
0

:0
0
 

8
:0

0
 

1
7

:0
0
 

1
6

:0
0
 

1
0

:3
0
 

8
:3

0
 

6
. 

d
u

b
n

a
 

P
O

N
D

Ě
L

Í 
 

V
E

L
IK

O
N

O
Č

N
Í 

7
:0

0
 

9
:0

0
 

1
9

:0
0
 

  
 

  
1

0
:0

0
 

8
:0

0
 

 
  

 
 

P
Ř

E
H

L
E

D
 
V

E
L

I
K

O
N

O
Č

N
Í
C

H
 
B

O
H

O
S

L
U

Ž
E

B
 
2

0
1

5
 



11 

V EL IKONOC E  

KA LEND ÁŘ  

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy 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 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

KŘÍŽOVÉ CESTY - VELKÝ PÁTEK 2015 

  MÍSTO ČAS POZNÁMKA 

1 
SPOJIL (v ulici  
Na Strejčku 159) 

9:00 
pro rodiny s dětmi - po asfaltové 

cestě ke kapličce 

2 
KOSTEL  

SV. VÁCLAVA 
15:30 pro všechny - u Salesiánů 

3 
KUNĚTICKÁ HORA 

(parkoviště) 
20:00 

pro všechny - po asfaltové cestě  
k vyhlídce 

BLAHOPŘEJEME 

NAROZENINY 

18.04. 
Mons. Josef Kajnek 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme skautkám, že v rámci své schůzky daly své síly do služby ve farnosti  

a provedly v pátek 13. 3. úklid v kostele Zvěstování Panny Marie :-) 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

Ne 29.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   

Po 30.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 14:00 - 18:00 

Út 31.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

St 01.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Václava  

17:00 - 20:00 
16:30 - 18:30 

Pá 03.04. Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana 06:30 hod. 

So 04.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Bartoloměje 7:45 hod. 

  Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:45 hod. 

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

Ne 05.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ    

  Žehnání pokrmů   

Po 06.04. Velikonoční pondělí   

St 08.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 09.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 10.04. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

Ne 12.04. Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

  Velikonoční koncert kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Po 13.04. Pondělní večery - ThDr. Doležal kostel sv. Jana 18:00 hod. 

St 15.04. Přijímání intencí na měsíc květen  fara od 08:00 hod. 

Čt 16.04. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

St 22.04. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 23.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Přednáška pro manžele  - L. Traxler farní sál 20:00 hod. 

So 25.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice - hradiště 10:00 hod. 

Ne 26.04. Sbírka na kněžský seminář   

Út 28.04. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

Čt 30.04. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 01.05. 1. májová pobožnost/mše sv. klášterní kostel 17:30/18:00 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  Koncert - ESPRI dět. soubor ze Švédska  klášterní kostel 19:15 hod. 

So 02.05. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

St 06.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 07.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

Pá 08.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Ne 10.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 13.05. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 14.05. Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ   

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


