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lížící se postní doba 
nám nabízí 40 dní 
milosti. První zmínky 
o takto dlouhém 
postním období jako 
přípravě na Veliko-
noční svátky jsou v 

oficiálních dokumentech Nicejské-
ho koncilu (325 po Kr.). Čtyřicítka 
má v sobě ukrytý velký symbolický 
obsah položený na různých udá-
lostech Starého i Nového zákona. 
Především je to ale číslo 
lidské zralosti. Čtyřice-
tiletý člověk by měl by 
už natolik prozkou-
šen životem, že by 
se neměl ne-
chat zmást 
povrch-
ností světa 
a jeho svo-
dy, ale 
hlavně by 
už měl 
umět rozli-
šovat mezi 
dobrem a zlem, tedy 
nejdůležitější lidskou 
znalostí. Čtyřicet let mu-
sel izraelský národ blou-
dit pouští, aby sám v sobě 
vnitřně "uzrál", aby si uvě-
domil důsledky, které při-
náší přecenění 
vlastních schopností 
a především nevěra Bohu. Du-
chovním předobrazem je samozřej-
mě i délka velkého postu, který 
Kristus sám absolvoval v poušti, 
kde musel vybojovat boj se slabou 
lidskou přirozeností, s hladem, žíz-
ní i jinými pokušeními, které dolé-
hají na nás, obyčejné lidi. Stal se 
nám tak "podobným ve všem, kro-
mě hříchu."  

Asi nejvýstižnější vyjádření k 
duchovnímu obsahu postu vyjádřil 

severoafrický mnich Jan Kasián, 
když jej nazval "desátkem roku", 
protože obsahuje zhruba desetinu 
dnů z celého roka. Desátek, který 
si Bůh vyhradil pro sebe. Desátek, 
který museli potomci izraelských 
kmenů dávat ze všech darů, které 
dostali, především z půdy, z výno-
sů všech plodin země. Člověk musí 
ocenit velkorysost darů, které má, i 
tím, že se o ně dokáže rozdělit. 
Teď musíme dát Bohu "co je jeho", 

dát mu část času, 
který je stejně 
jeho darem, dát 
kus vlastního ži-
vota, jehož je 
stejně původcem. 
V postě se ne-
vzdáváme jen 
toho zlého, proto-
že to musíme činit 
každičký okamžik 
svého života. V 
postě musíme 

umět odevzdat 
Bohu i to, co je 
dobré. Desát-
kem má být to 
nejlepší z celé 
úrody. Učíme se 
dávat sebe, po-
stupně uvolňovat 
místo, které má 
patřit Bohu. Je to 
i postupné osvo-

bozování se z otroctví závislosti na 
sobě samému, podobné onomu 
osvobození Židů z područí faraona, 
egyptského krále. 

"Očištění čtyřicetidenním po-
stem, modlitbami, sebekázní a 
dobrými skutky, budeme moci mít 
podíl z velikonoční hostiny v ne-
beském Jeruzalémě" kázal svatý 
Anastáz. Nic lepšího si do postní 
doby nemůžeme přát. 

P. Radek Martinek 

www.farnost-pardubice.cz 

DEJTE BOHU, CO JE JEHO... 
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I letos se Bohu díky konalo Setkání pro ženy 
v Salesiánském středisku.  

Dopoledne jsme vyslechly přednášku sestřičky 
z komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomou-
ce na téma Milosrdenství a odpuštění.  

Ježíšovo milosrdenství ukazuje Boží cestu milo-
srdenství, ať jsme kdekoliv a kdykoliv, nabízí zno-
vu důvěru, přátelství a uzdravení. Toto bylo roze-
bráno prostřednictvím evangelia. Ježíš je ženi-
chem naší duše s pramenem vody, která fyzickou i 
psychickou únavu uzdravuje. Slovo nejsem hodna 
změnit. Pokud budeme chtít přijmout Ježíšovu na-
bídku lásky, pak je po nás požadována jen důvěra. 

Tento velký dar však vyžaduje i zpětnou vazbu, 
tedy nerezignovat, neotupět, mít trpělivost se se-
bou i s druhými, potažmo umět takto odpouštět. 

Přednášku doplnila osobním svědectvím 

z rodinného života paní Magda, hovořila o svatební 
cestě v Krakově, kde je chrám Božího milosrden-
ství i onemocnění manžela atd. I vše toto je Božím 
milosrdenstvím, na které ona odpovídá „miluji Tě 
Ježíši“. 

Při adoraci jsme měly možnost přednést své 
prosby, po obědě již tradičně zatančit biblické tan-
ce. Setkání bylo dovršeno mší svatou. 

Velké díky patří otci Antonínu, že zavedl pořádá-
ní těchto dnů . Dále děkujeme Pavle Pecnové i 
všem, kteří přispěli k tomuto setkání, které je pro 
nás velmi hezkým i plodným začátkem roku. 

Letos se nás sešlo přes 40, je nás tedy stále ví-
ce, ať už jsme mladšího či staršího věku, rády při-
cházíme. 

Ivana Burešová 

SETKÁNÍ PRO ŽENY 16.1.2016 

VELKÝ PÁTEK V ROKOLI 

Milí farníci,  
Vzhledem k tomu, že od letošního roku je Velký pátek státním svát-
kem, rozhodli jsme se, že místo večerní křížové cesty na Kunětickou 

horu uspořádáme křížovou cestu na nějakém poutním místě naší 
diecéze - a pro letošní rok jsme vybrali Rokoli. A protože naši  

myšlenku podpořili i kněží, bude možnost zúčastnit se velkopátečních 
bohoslužeb přímo na tomto poutním místě.  

Přesný program pouti bude po upřesnění zveřejněn na plakátkách  
v průběhu postní doby. 

V tuto chvíli je k dispozici přihlašovací formulář na adrese  
http://rokole2016.petras-cz.eu, kde bychom chtěli koordinovat  

dopravu (předpokládáme dopravu vlastními vozidly s možností využití 
volných míst pro ty, kteří vlastní vozidlo nemohou použít). 

Předem děkujeme za registraci 
Za organizátory Jiří Petráš 
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Vzdejme díky Bohu,  
který boří zdi a odstraňuje bariéry! 

Přijmeme-li Jej mezi sebe,  
přináší posvátné přátelství. 

Přejeme požehnané Vánoce! 
 

Milí přátelé z pardubické farnosti, 
srdečně Vás zdravím v předvánoční do-
bě a děkuji za trvající přátelství, za spo-
lečenství, které přesahuje hranice. To je 
cesta pro nás, křest'any: setkávání, vý-
měna zkušeností a svědectví víry.  
K dosažení toho je třeba překonávat 
překážky, bořit zdi, které mezi námi stojí, 
at' už jde o odlišné ideologie či různá 
náboženství. Bohužel jsme svědky tako-
vých zdí, které vznikaly různými tradicemi, odliš-
ností řeči nebo i rozličným věkem. 
K odstraňování všech obtíží nám Bůh přinesl svět-
lo. Neposílil to, co rozděluje, ale pokusil se mocně 
přemoci rozdělení tím, že Boží Slovo se mezi námi 
stalo člověkem a Bůh chce být i nadále jedním 
z nás. 

Mám radost z toho, že i Vy pomáháte v boření to-
ho, co nás rozděluje, nejen v naší církvi, ale i 
v současné světové situaci. Všude tam, kde se my 
lidé hledáme a nalézáme vzájemné přátelství, se 
také uskutečňuje Boží 
zaslíbení, že On je s námi. V Jeho světle se člověk 

proměňuje, z nás cizinců činí přátele, 
z neznámých příbuzné bratry a sestry, 
z hříšníků světce a z ustrašených svědky 
víry. 
 
Velmi srdečně Vám děkuji za pomoc při 
vytváření společenství a přeji Vám, 
abyste také s naší 
pomocí, která nezná hranic, mohli prožít 
Boží blízkost v Jeho slovech a ve svá-

tostech. 
 
Požehnané vánoční svátky a požehnaný příští rok 
Vám přejí 

Karl Mair, městský farář 
jménem společenství Augsburg  

Oberhausen - Barenkeller 

PŘÁNÍ Z AUGSBURKU 

Před krátkým časem jsme společně ve farnosti 
prožili bohoslužbu vyslání nového vojenského kap-
lana. Ne každá farnost prožije podobnou věc a 
s jako každou takovou „novinkou“ či „nevšedností“ 
přichází na scénu i otázky. Jedna z nich, kterou 
katolického našince zajímá, bývá: Jak je možné, 
že vojenský kaplan může být ženatý? Vždyť je to 
kaplan. 
Otázka vyvěrá z nepochopení smyslu slova kap-
lan. Obtíž s tímto slovem je krapet historická. V 
lidových katolických kruzích bývá mylně označo-
ván slovem „kaplan“ muž, který přijal kněžské svě-
cení, celibátník, začínající své povolání v „zácviku“ 
pod vedením zkušenějšího a služebně staršího 
kněze. Takovýto muž však je církevním právem 
nazýván jako „farní vikář“. Slovo kaplan je však 
vyhrazeno duchovním, kteří dostávají pověření 
k určitému druhu pastorace, tedy speciálnímu smě-
ru v duchovní službě druhým. Slovo kaplan se pak 
pojí s odborností. Máme tedy kaplana pro mládež, 
kaplana vězeňského, kaplana nemocničního, a 
tedy i kaplana armádního. Podmínka pro to, stát se 

kaplanem (v katolické tradici), znamená být du-
chovním a tím je dle církevního práva každý, 
kdo přijal kterýkoliv stupeň svěcení. Tedy i jáhnové 
jsou duchovními a jako takoví se mohou stát kap-
lany.  
Proto máme i v našich končinách ve svých řadách 
vojenské kaplany, ženaté muže, jáhny, tedy du-
chovní, kteří mohou tuto úlohu zastávat. Trochu 
rozdílné je to u duchovních nekatolických církví, 
ale o tom snad někdy příště.  
Tedy až potkáte ve své farnosti kněze, který právě 
začíná své povolání žít v praktickém prostředí far-
nosti a oslovíte ho pane kaplane, pak vězte, že se 
dle církevního práva můžete mýlit, ale myslím, že 
tohle je v Božím království asi každému úplně jed-
no. Důležité je, že když někoho oslovujeme, je 
v tom kus úcty a lásky, která náleží každému bez 
ohledu postavení a povolání. 
Není třeba řešit, kdo je či není kaplanem, raději se 
za ně modleme. 

P. Tomáš 

VOJENSKÝ KAPLAN 

VÍRA V ŽIVOTĚ 

Zveme Vás do nově vznikajícího společenství, které volně navazuje na kurz Alfa. Budeme se společ-
ně scházet, modlit, číst z Písma a zjišťovat, jak evangelium působí v našich životech. Otevřeme po-
stupně křesťanská témata, která se nás hluboce dotýkají. Naučíme se pozorovat, jak nás Ježíš vede 
po cestě životem.  
Kdy: Budeme se scházet 1x za 14 dní, vždy v úterý v 18.30 hodin. Poprvé 16.2. 2016   
Kde: Římskokatolická fara, Kostelní 92, Pardubice.  
Pro koho je společenství určené: Pro každého 
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Ve Svatém roce milosrdenství přišel z Kutné 
Hory podnět (inspirovaný Putovními svatyňkami od 
Schönstattského hnutí) pro farnosti naší diecéze k  
putování obrázků Božího milosrdenství. 

Cílem putování obrazu Božího milosrdenství ve 
farnostech je, aby věřící v tomto roce dokázali vě-
novat čas modlitbě a vnímání Božího milosrden-
ství. Jako pomůcka k modlitbě slouží brožura, kte-
rá putuje spolu s obrázkem, kde jsou různé mož-
nosti modlitby. Není ovšem nutné se jí držet.  Dél-
ka modlitby není daná, záleží na situaci a možnos-
tech každého. 

Ve farnosti se vytvoří skupiny, v nichž si budou 
členové předávat putovní obrázek podle domluve-
ného „rozpisu - pořadí“, který bude mít každý člen 
po vytvoření skupiny k dispozici včetně kontaktů 
na ostatní. Skupina bude složena z několika členů-
domácností (domácnost = rodina, manželé nebo 
jednotlivci ). Nejde tedy o to, že se bude skupina 
setkávat ke společné modlitbě, ale každý jed-
notlivec či rodina se modlí sám doma. Bude 
dobré, aby v každé skupině byl jeden člen jako 
kontaktní osoba (průvodce).  

Domníváme se, že u nás v Pardubicích by bylo 
nejvhodnější vytvořit skupiny na základě návštěv-
nosti konkrétního kostela, a to z důvodu vzájemné-
ho předávání obrazu. Optimální se jeví předávat 
obrázek v neděli, kdy se lidé v kostele potkají. Ve 
dnech, kdy má rodina, manželé či jednotlivec obrá-
zek u sebe, postaví jej na důstojné místo. V průbě-
hu těchto dnů se snaží najít si čas pro Boha a 

modlit se. V neděli předá obrázek dalšímu členu 
skupiny. 

V každé farnosti může pochopitelně vzniknout 
více skupin. Modlitby za milosrdenství samozřejmě 
nejsou omezeny pouze tím, že je obrázek zrovna 
„u mě doma“. Putování obrázku nám má předně 
pomoci k soustředění, k nalezení prostoru pro 
modlitbu. Zároveň bezděčně nabízí příležitost pro 
vytváření pocitu sounáležitosti a posilování vztahů 
se zapojenými přáteli či i méně známými lidmi, s 
nimiž se potkáváme při bohoslužbách. 

V neděli 24. ledna budou k dispozici archy 
 v kostele sv. Bartoloměje,  
 v sv. Jana Křtitele (již v sobotu 23. 1.)  
 v kostele Zvěstování Panny Marie (klášterní 

kostel)  
k zápisům do skupin, které se váží k příslušnému 
kostelu. Zájemce uvede své jméno a kontakt, a to 
do 7. února. Skupiny budou vytvořeny na základě 
zapsaných zájemců. 

Vlastní putování zahájíme v neděli 14. února (1. 
neděle postní), kdy kontaktní osoby (průvodci) pře-
vezmou při bohoslužbách obrázky, které začnou 
putovat po domácnostech. Přirozené a  dobré by 
bylo, aby první týden byl obrázek u této osoby. Po 
prostřídání u všech členů ve skupině se vrací obrá-
zek na začátek a ve skupině putuje znova. 

Do okruhu se mohou i v průběhu roku zapojit 
noví lidé, účastníci mohou naopak kdykoli z okruhu 
vystoupit (informují o tom příslušného průvodce). 
Putování trvá celý Svatý rok milosrdenství. 

SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ V NAŠÍ FARNOSTI  

Milí ministranti!  
I v tomto roce se chystáme podniknout několik vý-
letů. Z těch nejbližších: 

——- 
24. 3.  

pojedeme do Hradce Králové  
na Zelený čtvrtek  

Sraz bude v Pardubicích na nádraží ČD v sobotu 
v 7:45 hod. (odjezd vlaku v 8:05). Vezmi si sebou 
průkazku na slevu do vlaku (rozhodně pokud máš 
víc než 10 roků). 
Návrat počítáme ve 12:27 nebo 12:56. 
S sebou: ministrantské strojení (bude společný od-
voz), průkazku pojištěnce, dobrou náladu a slušné 
chování . 
Nahlas se do středy 23. 3. 2016. 

——- 
15. - 17. 4.  

bude Diecézní ministrantské setkání v želiv-
ském klášteře   

Setkání začne ve večerních hodinách a návrat do 
Pardubic počítáme v neděli po obědě. Podle zájmu 
budeme zvažovat naši účast. 
Nahlas se do pátku 8. 4. 2016. 

——- 
23. 4.  

se vydáme do Libice nad Cidlinou  
na Svatovojtěšskou pouť  

Sejdeme se na nádraží ČD v sobotu v 7:40 hod. 
(odjezd vlaku v 7:56). Návrat počítáme okolo 
17:00. 
S sebou: ministrantské strojení, svačinu, průkazku 
pojištěnce, vhodnou obuv na pěší cestu z Libice do 
Poděbrad, průkazku na slevu do vlaku, dobrou ná-
ladu a slušné chování . 
Nahlas se do pátku 22. 4. 2016. 
 
Vim (Václav Metelka) & P. Filip Dušek 
mobil: 728 156 899  mobil: 739 463 215 

VÝLETY MINISTRANTŮ 

M INISTR A NTI  
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Ve dnech 2.-10. ledna 2016 se na 
Pardubicku uskutečnil již 16. roč-
ník Tříkrálové sbírky. Oblastní 
charita Pardubice organizovala 
tuto sbírku v 82 obcích. Stovkám 
koledníků se v těchto obcích po-
dařilo vybrat celkem 1 065 358 
Kč. Vůbec poprvé tak byla pře-
konána magická hranice jednoho 

milionu korun. Nejvýznamnější část získaných pro-
středků využije pardubická Charita na podporu do-
mácí hospicové péče, odlehčovacích služeb pro 
seniory a na pomoc rodinám s dětmi v nouzi. 
 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem dobrovol-
níkům, kteří jí věnovali svůj čas a aktivně pomáhali 
s organizací sbírky. Poděkování náleží také všem 
lidem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do úředně 
zapečetěných pokladniček. Zvláštní poděkování za 
významnou podporu si zaslouží Římskokatolická 
farnost Pardubice, ZŠ „Benešovka“, ZŠ Spořilov, 
ZŠ Noe, Ing. Hana Demlová a skvělý moderátor 
Filip Novotný, který při slavnostním zahájení sbírky 
dokázal zastoupit i nemocného zvukaře. Za podpo-
ru a udělení záštity pořadatel sbírky děkuje pardu-
bickému primátorovi Ing. Martinu Charvátovi a prv-
nímu náměstkovi hejtmana Pardubického kraje 
Ing. Romanu Línkovi. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA PARDUBICKU  

VYNESLA PŘES MILION KORUN 

Dovolte, abychom Vás vel-
mi krátce informovali o 
změnách, které souvisí 
s názvy základních salesi-
ánských děl, která zde 
v Pardubicích fungují a plní 
svá poslaní. Chceme tím 
přispět k Vaší lepší orienta-
ci a předejít případným 
zmatkům. 

V Pardubicích pod „zapsaným spolkem“ Salesián-
ské kluby mládeže“, který má sídlo v Praze, fungují 
nadále dvě díla, dva - řečeno úředním jazykem - 
„pobočné spolky“ s vlastní právní subjektivitou. Ty 
mají od 1. ledna 2016 pozměněný název. K této 
změně došlo v rámci sjednocení názvů všech po-
bočných spolků v celé republice a z požadavku 
nového občanského zákona. 
Nyní se s námi setkáte jen pod těmito názvy: 
 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE, 
 Z. S. PARDUBICE  

(dříve Salesiánské středisko mládeže SKM Pardu-
bice), jehož posláním jsou volnočasové aktivity pro 
děti a mládež a jejich výchova. Jeho ředitelem je 
P. Josef Trochta SDB. 
 

SALESIÁNSKÝ KLUB MLÁDEŽE,  
Z. S. CENTRUM DON BOSCO,  

jehož posláním je doprovázet mladé lidi z dětských 
domovů, pěstounské péče a ohrožených rodin tak, 
aby převzali odpovědnost za svůj vlastní život. Je-
ho ředitelkou je Monika Peterková.  
Děkujeme za pochopení,  

Monika Peterková a Josef Trochta 

INFORMACE O ZMĚNÁCH NÁZVU U SALESIÁNŮ 

SA LESIÁ NI  

BLAHOPŘÁNÍ 

Narozeniny 

  9. 2. P. Josef Trochta SDB 
13. 3. P. Antonín Forbelský 

Jmeniny  

19. 3. Mons. Josef Kajnek 
 P. Josef Trochta, SDB 
21. 3. P. Radek Martinek 
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Za jediný rok se může přihodit spousta věcí. Co 
se týče našeho pardubického spolča, jeho řady se 
za tu dobu rozrostly, všichni se lépe známe a jez-
díme spolu na akce. Jednou z nich byl i společně 
strávený Silvestr, tentokrát v Poličce. 

Odjížděli jsme 29. prosince po 11. hodině 
z vlakového nádraží. Ubytováni jsme byli po celé 4 
dny na místní faře, na které na nás už čekali Lukáš 
Fibich a Vítek Pecen. Později se k nám ještě připo-
jili Filip Dušek, Tomáš a Viktor. 

Jelikož se letošním tématem silvestru stal Harry 
Potter, byli jsme ihned po příjezdu rozděleni do 4 
skupin (4 koleje v Bradavicích), ve kterých jsme 
později plnili nejrůznější aktivity. Také jsme absol-
vovali jednu noční hru, kterou jsme si nakonec užili 

i přes to, že pro mnohé z nás bylo probuzení velmi 
náročné. 

Samotný Silvestr byl opravdu dlouhý. Při mši 
svaté a pozdější tiché adoraci jsme měli možnost 
poděkovat Bohu za uplynulý rok a svěřit mu rok 
následující. Poté jsme venku oslavili příchod roku 
2016.  

Ráno nás čekala poslední mše svatá v Poličce. 
Po návratu z ní jsme si rozdělili úkoly a začal velký 
úklid. Potom, co jsme vrátili faru do původního sta-
vu, jsme si sbalili a chystali se na návrat domů. 

Myslím si, že jsme si všichni tento společně 
strávený čas velmi užili a budeme na něj rádi vzpo-
mínat. 

Veronika Kačerová 

M LÁ D EŽ  

SILVESTR 2015 

Jakmile začaly pololetní prázdniny, tak jsme si sba-
lili své věci a vyjeli na Vesmír. Někteří jeli na tuto 
akci proto, aby utekli před reakcí svých rodičů na 
vysvědčení, jiní si jeli oddechnout od školních po-
vinností, další zase chtěli využít možnosti pobytu 
na čerstvém vzduchu. Poté, co jsme dojeli na mís-
to pobytu, tak jsme se navzájem představili a sta-
novili jsme si hlavní téma akce, které mě-
lo název „Hodina pravdy“. Nejdříve nás 
rozdělili do skupin a zadali nám různé 
úkoly např. naučit  obsah Bible, napsat 
písmena hebrejské abecedy a spoustu 
dalších úkolů. Na každý den jsme měli 
nějakou přednášku s různými tématy jako 
například problematika potratů atd. Násle-
dující den jsme hráli venku různé hry a 
večer jsme navštívili kostel svatého Ma-
touše. V sobotu jsme plnili úkoly, které 
nám byly zadány ve čtvrtek. Tyto úkoly se 
všem povedly. V neděli jsme šli do koste-
la na mši svatou. Ještě před obědem 
jsme uklidili společné prostory a potom si 
nachystali zavazadla k odjezdu. Po obědě 

jsme se už bohužel museli rozloučit a odjet do Par-
dubic. Při zpáteční cestě došlo k poruše na auto-
busu, takže jsme dorazili domů s určitým zpoždě-
ním. Tyto pololetní prázdniny se velmi vydařily a už 
se zase těšíme na další podobné akce. Všem moc 
děkujeme za krásně strávené pololetní prázdniny. 

 Jana Šlímová 

POLOLETKY NA VESMÍRU 
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M LÁ D EŽ  

 Modlitby za mír budou probíhat: 
 

3.2., 17.2., 
2.3.,16.3., 30.3.,  

13.4., 27.4., 
11.5.,25.5.,  
8.6.,22.6.,  
6.7., 20.7., 

3.8.,17.8., 31.8., 
14.9., 28.9.,  

12.10.  
2.11.,  

16.11., 30.11.,  
14.12., 28.12. 

 
Cesta do hlubin křesťanství, modlitba růžence 

a  modlitby za ochranu duchovních a laiků. 
  

Pozor změna - nebude již první čtvrtek v měsíci, 
ale druhý čtvrtek: 

4.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 8.9., 
13.10., 10.11., 8.12. 

Další aktivity, termíny a témata budou upřesněny. 
Nikola Pechalová 

NĚMČICE - KAPLE SV. MARTINA 

TERMÍNY 2016 

V sobotu 17. ledna večer byla mládež naší far-
nosti na návštěvě u mládeže Církve bratrské v Ar-
še. 

Tamní mládež nás již dříve zvala a vhodný oka-
mžik se naskytl právě na rozhraní Aliančního týdne 
a Týdne modliteb za jednotu křesťanů - tedy v čas 
více než symbolický.  

Celý večer se nesl v přátelském duchu. Po 
úvodních hrách pronesl správce sboru Martin Ta-

bačan neformální přednášku na téma partnerských 
vztahů. Poté následovaly diskuze v menších skupi-
nách, modlitba a občerstvení. 

Zvláštní dík patří Viktoru Karabovi a Danielu 
Miláčkovi, bez jejichž iniciativy by se tato návštěva 
neuskutečnila.  

Moc díky naším "bratřím" za vřelé přijetí a po-
zvání k dalšímu setkávání! 

P. Filip Dušek 

MLÁDEŽ V ARŠE 
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Jen Bohu patří sláva, jen Bohu patří dík aneb 
Bůh se stará o školu NOE 

S napětím a modlitbami jsme očekávali, jak ve 
škole NOE zvládneme po finanční stránce rok 
2015. Ale Bůh o našich potřebách ví. Proto účetní 
závěrka byla pro nás radostí a důkazem toho, že 
Bůh se o nás postaral. Nejen, že očekávaný scho-
dek rozpočtu byl smazán, ale hospodářský výsle-
dek hlásí lehký zisk. Bože, díky! 

Naším největším zdrojem financí je státní rozpo-
čet, ale ten nepokrývá všechny výdaje školy. Proto 
jsme vděční za jakoukoliv další podporu. Chceme 
poděkovat Vaší farnosti i všem jednotlivcům, kteří 
jste přispěli škole finančním darem. Dary se na na-
šich příjmech podílely téměř 10% ze všech příjmů, 
což není málo. 

Chceme poděkovat všem, kteří jste přišli brigád-
ničit nebo jste poskytli škole užitečné věci. Tím 
jste ušetřili výdaje, které by škola jinak musela vy-
dat za práci nebo za materiální nákupy. 

Chceme také poděkovat salesiánům za úpravu 
nájemného, čímž v rozpočtu školy došlo k úspoře. 

Chceme tímto poděkovat všem, kteří jste se za 
finance pro školu modlili. Protože Bohu máme 
předkládat své potřeby a Jemu děkovat, když je 
naplní. Naším „chlebodárcem“ není stát, ani dota-
ce z EU, ani zřizovatel, ani dárci, ani snažící 
se fundraiser. Naším „chlebodárcem“ je Bůh. 
Proto ho prosíme „chléb náš vezdejší dej nám 
dnes“. A tak se nám vybavují slova písně: „Jen Bo-
hu patří sláva, jen Bohu patří dík.“ 

Za školu NOE Markéta Chmelová 

ŠKOLA  NOE  

BŮH SE STARÁ O ŠKOLU NOE 

V týdnu od 7. do 14. 2. se letos koná  

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ  

Chtěli jsme uspořádat promítání filmu „Odvážní“ (2011), ale vzhledem  
k tomu, že jsme nezískali licenci k veřejnému promítání, chceme alespoň 

touto cestou doporučit tento film Vaší pozornosti: 
Čtyři muži, jedno motto: “Pomáhat a chránit”. Jako služebníci zákona čelí nebezpečí každý den.  

Jenomže poté, co se tragédie dotkne i jich samých, musí se i tito otcové vypořádat se svými nadějemi, 
strachem a vírou. Tento zápas jim přinese rozhodnutí, které ovlivní celý jejich dosavadní život. 

Spolu s akcí, dramatem a humorem se tento film zaměřuje na heslo „obrátit srdce otců k jejich dětem 
a srdce dětí k jejich otcům.“ Duše budou pohnuty, jejich srdce podstoupí výzvu… výzvu být statečný.  

http://www.courageousthemovie.com/     Zuzana Petrášová 
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RŮZNÉ  

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 - 17:30 

ZPRAVODAJ V ROCE 2016 

A K C E  

St 10.02. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu    

  Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 11.02. Světový den nemocných   

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

Pá 12.02. 1. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

So 13.02. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:30 

Ne 14.02. 1. neděle postní   

  Představení dětí 1SVP klášterní kostel 10:00 hod. 

  1. setkání 1SVP farní sál 15:30 hod. 

  Oratoř pro děti a mládež Salesiánský klub 15:00 - 17:00 

Po 15.02. Přijímání intencí na měsíc březen fara od 08:00 hod. 

  Pondělní večery - jáhen Milan Novotný kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Út 16.02. "Víra v životě" - 1. setkání společenství fara 18:30 hod. 

St 17.02. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt  18.02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Setkání pastorační rady farní sál  19:00 hod. 

Pá 19.02. 2. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

Ne 21.02. 2. neděle postní   

  Sbírka: "Svatopetrský haléř"   

 uzávěrka vyjde téma 

1 29.1. 7.2. Popeleční středa 

2 11.3. 20.3. Květná neděle 

3 6.5. 15.5. Seslání Ducha svatého 

4 17.6. 26.6. prázdniny 

5 19.8. 28.8. nový školní rok 

6 21.10. 30.10. Slavnost Všech svatých 

7 11.11. 20.11. Slavnost Krista Krále 

8 9.12. 18.12. vánoční 
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KA LEND ÁŘ  

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

A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

Po 22.02. Začínají Jarní prázdniny - do 26.2.   

Čt 25.02. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 26.02. 3. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

Ne 28.02. 3. neděle postní   

  Oratoř pro děti a mládež Salesiánský klub 15:00 - 17:00 

Čt 03.03. 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 04.03. 24 hodin pro Pána (do 5.2.)   

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

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

So  05.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  Postní duchovní obnova farnosti farní sál/sv. Bartoloměj 13:00 - 17:00 

  Večer mladých vikariátu letiště/ Salesiánský klub 15:00 - 19:30 

Ne 06.03. 4. neděle postní - RADOSTNÁ   

  Sbírka: Světové setkání mládeže 2016   

St 09.03. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 10.03. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 11.03. 5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 13.03. 5. neděle postní   

  Výroční den zvolení papeže Františka   

  Oratoř pro děti a mládež Salesiánský klub 15:00 - 17:00 

Po 14.03. Pondělní večery - P. Vladimír Slámečka kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Út 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00 hod. 

St 16.02. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 17.02. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 18.03. 6. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15 hod. 

So 19.03. Slavnost sv. Josefa   

  Setkání pro chlapy - jáhen M. Novotný Salesiánský klub 10:00 - 16:30 

  Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 09:00 - 16:30 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:30 

Ne 20.03. KVĚTNÁ NEDĚLE   

  Sbírka: Plošné pojištění 1   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Út 15.04. Zpovědní den   

SMS o milosrdenství na každý den postní doby 
K odebírání myšlenek formou SMS či e-mailu se můžete přihlásit na 

http://www.doo.cz/pust 


