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ostní doba pomalu míjí 
a Velikonoce jsou za 
dveřmi. Někteří si mož-
ná oddechnout, neboť 
si budou moci konečně 

„dovolit“ , ale jiní – a doufám, že 
většina – si kladou otázky: „Co mi 
tato postní doba dala?“ 
„Nakolik jsem se posunul 
v chápání Veliko-
noc?“ Jistě nejde 
jen o problém 
toho, co se stalo 
a co si připomí-
náme. Velikono-
ce jsou tajemství 
Ježíšovi smrti a 
zmrtvýchvstání a 
navazují na tajem-
ství vyvedení izrael-
ského lidu 
z egyptského ot-
roctví. To všich-
ni víme – a 
možná již od 
dětství. Chá-
pání Velikonoc 
musí být více 
než přijetí ro-
zumového 
poznání. Má 
blíže k tomu, jak Bible 
užívá slovo „poznat“. 
Adam poznal Evu a 
narodil se jim syn, 
čteme na prvních stránkách Bible. 
Jde o poznání intimní – o důvěr-
ných kontakt s živou osobou. Toto 
poznání se nemá odehrávat pouze 
při návštěvě bohoslužby, četbě 
Písma svatého nebo osobní modlit-
bě. Zakoušení Velikonoc se má 
odehrávat především v životě. Už 
zde na zemi můžeme zakoušet slá-
vu zmrtvýchvstání – radost zcela 
jinou než dává svět. Je nám nabíd-
nut vnitřní pokoj a štěstí s Ježíšem 
vzkříšeným už nyní! Jak jej ovšem 
získat? Není třeba velkých cvičení 

ducha, nořit se do hodinových me-
ditací či hltat stovky přednášek du-
chovních autorit. Velikonoce na 
nás čekají ve zcela obyčejných vě-
cech. Péče matky o děti, vyčerpá-
vající práce otce, domácí úkoly dětí 
či chátrající tělo a samota starce 
jsou místy, v nichž má rozkvést 
tajemství Bílé soboty. Zde ve všed-

ních a šedivých reáliích života 
na nás čeká radost 

Vzkříšení. Jediné, 
čeho je třeba, je 
stabilita. Tento 
tolik nemoderní 

přístup k životu. 
Společnost nám 

nutí domněn-
ku, že změ-
nou prostře-
dí, souse-
dů, životní-

ho partnera 
či zaměstnání 

se definitivně 
vyřeší naše 

problémy. Že prý 
kdesi za obzorem 

se skrývá ona snová, 
lepší budoucnost a 

stačí ji jen hledat. 
A tak vidíme mi-
lióny hledačů, 

kteří obrací každý kámen a 
vztahy ruší a navazují obratem ru-
ky, a přesto štěstí jako by jim pr-
chalo. Obtíž je v tom, že se nena-
chází za žádným obzorem naší 
země, ale čeká na dně našeho srd-
ce. Štěstí je na dosah ruky, ale my 
jsme vůči němu slepí a hluší. Proto 
potřebujeme setrvat v našich vzta-
zích, s „protivnými“ sousedy, 
s lidmi, kteří „nedovedou docenit 
naše kvality“ v práci, která je „tolik 
fádní“, aby nás tyto „otravné“ sku-
tečnosti vnitřně očistili a my prozře-
li. Jedině ten, kdo zůstane u práce, 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 

BÝT VELIKONOČNÍM ČLOVĚKEM 
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VÍRA V ŽIVOTĚ 

kterou má dělat, u manželky, kte-
rou má milovat, u dětí, o něž se 
má starat, může zakusit světlo 
Bílé soboty. Bez Velkého pátku 
našich všedních dnu totiž není 
ani jejich Bílé soboty.  

Nepíši to proto, že již bych 
měl tuto námahu za sebou – ni-
kdo z nás nebude hotov do kon-
ce života! Ale můžeme zázraku 
Vzkříšení připravovat půdu. 
Krásným způsobem mi toto ta-
jemství pomohla nahlédnout jed-
na zralá žena, se kterou jsem se 
setkal před několika měsíci. Již 
více než dvacet let žije 
v manželství a svědčila o tom, 
jak těžkými momenty si prošla. 
Říkala, že po několika letech 
vztahu zakoušela až fyzický od-
por vůči svému muži a pomýšlela 
na rozvod. Tehdy se ovšem se-
tkala s knězem, který ji přivedl 
k modlitbě a poznání, že to ne-
musí znamenat konec vztahu, 
ale jeho prohloubení. Na způsob 
Krista tedy přijala tuto bolest a 
s odstupem mnoha let řekla: 
„Dnes jsem do svého manžela 
zamilovaná.“ A nešlo o pózu či 
zbožnou masku. S té ženy vyza-
řovala radost a světlo a já si ří-
kal, že ona již vidí Velký pátek 
jaksi z druhé strany. Prošla očist-
nou výhní vztahu a svědčí o ra-
dosti Vzkříšení. Kéž v nás Pán 
posiluje milost stability, abychom 
neutekli z Velkého pátku a mohli 
doufat v Bílou sobotu. 

P. Filip Dušek     

(Pokračování ze stránky 1) 

KURZ ALFA - ALPHA 

Brzy pro Vás začneme opět připravovat kurz Alfa. Tento kurz bude 
probíhat od září do prosince. Jedná se o evangelizační projekt, kte-
rý patří mezi ověřené formy, jak seznámit hledající lidi se základy 
křesťanské víry. 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 zákla-
dy, kteří přišli nově do církve… prostě všichni. Budeme společně 
jíst, smát se, diskutovat, navzájem se poznávat… Na kurzu Alfa se 
můžete zeptat na cokoliv. Žádná otázka není považována za jedno-
duchou nebo nemístnou. Hledáme spolupracovníky do týmu 
(příprava stravy, úprava a výzdoba stolů, modlitební skupina). Rádi 
vás přivítáme mezi sebou. Pokud máte chuť pomoci s dobrou věcí 
(kdo dává, mnohem víc přijme), obraťte se na duchovní naší farnos-
ti, popřípadě na Z. Petrášovou nebo Z. Nápravníkovou (tel. 
603 106 987).  

Zuzka Nápravníková 

Zveme Vás do našeho nového "otevřeného" společenství. Rádi me-
zi sebou uvítáme každého, kdo se chce dozvědět více o Ježíšově 
životě, lépe porozumět biblickým textům, nebo si povídat o tom, jak 
evangelium působí v našich životech.  
Scházíme se 1x za 14 dní, vždy v úterý od 18.30 do 20.00 hodin 
na faře v Pardubicích.  
Termíny setkávání: 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6. 2016 

Zuzka Nápravníková 
 

Reflexe účastníků spolča 
 
Chcete-li si povídat o víře v životě, máte jedinečnou příležitost přijít 
mezi nás na faru. Jsme "absolventi" Alfy s velikou chutí pokračuje-
me ve sdílení se o naší cestě s vírou v našich životech. Naprosto 
svobodně sdílíme své názory na různé náhledy na texty z Bible... 
Jde o svobodné společenství lidí vyznávajících stejné křesťanské a 
morální hodnoty, kteří se setkávají v kruhu a diskutují o víře v živo-
tě, o životě z víry, o vztahu k Bohu a vztahu mezi lidmi. Při těchto 
setkáních si každý utváří, dotváří či posiluje názory na svět a snad 
se tak může stát svět lepším v duchu křesťanských hodnot.  

 Vašek Burian 

24 HODIN PRO PÁNA 

 
„Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou… 
V modlitbách když budeš stát, Duch svatý začne 
vát…“ 
Děkuji všem, kteří se zapojili do Adorace „24hodin 
pro Pána“. Mohli jsme tak společně vytvořit řetěz 
chvál, který jsme darovali Bohu. 
Myslím, že to byl pro každého příjemně a užitně 
strávený čas, kdy se dalo popřemýšlet nad svým 
životem, poděkovat za vše, poprosit a odevzdat 
mnohé věci v našich srdcích do Božích rukou. 
Adorace probíhala v kostele sv. Bartoloměje 
v pátek 4. března, a také během postní duchovní 
obnovy na faře.       Zuzana Petrášová 

MISIJNÍ KOLÁČ  

V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 

 
Na 4. neděli postní byl v Klášterním kostele nabí-
zen Misijní koláč za dobrovolný příspěvek. 
Děkuji všem, kteří něco připravili – paní Francové, 
Nejezchlebovým, Žižkovým, Koubovým, také všem 
kteří u toho pomáhali, a také těm, kteří přispěli fi-
nančně. Tak mohlo být v neděli před kostelem su-
per občerstvení: čaj, pro dospěláky i s rumem, vý-
borné koláčky a zákusky. Vybralo se 1.585 Kč a 
tyto peníze byly zaslány na účet Papežských misij-
ních děl. 

Zuzana Petrášová 
 

STŘÍPKY Z FARNOSTI 
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Zdeňka, 30 
Víra v Boha je dar, o kterém jsem věděla, že mi byl 
dán, ale dlouho ve mně dřímal, než ho naplno pro-
budilo setkání s mým mužem, který je věřící odma-
lička. Slíbili jsme si před Bohem věrnost, lásku, 
úctu a výchovu našich budoucích potomků v duchu 
křesťanství. Od této chvíle si čím dál víc uvědomu-
ji, že mám tolik důvodů děkovat Bohu za vše, čím 
mě a mé blízké obdařil a On mi zase ukazuje, že i 
zdánlivé nezdary patří k té pestré mozaice života a 
skrze ně mě vede po cestách lásky, porozumění a 
trpělivosti. 
Argumenty nevěřících chápu, sama jsem se za ně 
kdysi schovávala, ale o kolik jsem zvolila složitější 
cestu, když se nemusím spoléhat jen na vlastní 
síly a oč je má svoboda menší, když mám tolik 
možností šířit dobro a žít v pravdě….? Věřím, tedy 
jsem. Amen. 
 
Daniel, 49 let 
Mé setkávání s vírou bylo od mládí velmi střídmé. 
Vyrůstal jsem v ateistické rodině, kde se o Bohu a 
víře nemluvilo. Ani mezi přáteli a známými nebyl 
nikdo, kdo by mě s vírou seznámil. Až při první ná-
vštěvě sv. otce Jana Pavla II. ,kterou jsem sledoval 
v televizi, mě ohromil přenos jeho soukromé mod-
litby v kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta. Dod-
nes mám tu vzpomínku zapsanou v paměti i v srd-

ci. Ale trvalé přiblížení se k víře je skutečností vel-
mi mladou a shoduje se s nástupem sv. otce Fran-
tiška. Jeho osobnost a přístup mě dokázal natolik 
obrátit a zaujmout, že jsem vzal do rukou písmo 
svaté, přečetl ho a stále v něm každý den čtu. Za-
čal jsem pravidelně chodit do kostela a postupně 
ve mě rostla touha dát se pokřít. 
 
Yvona, 49 let 
Celý svůj život jsem chodila kolem těch pomysl-
ných dveří, které mají kliku jen z jedné strany a 
neodvažovala se ji stisknout. Cítila jsem, že mně 
„něco“ důležitého v životě schází a netušila, že sta-
čí tyto dveře otevřít. Až jednou – dodala jsem si 
odvahy a dveře malinko pootevřela…  ty se najed-
nou rozlétly dokořán a já uviděla nový, nádherný 
svět – svět v celé jeho plnosti, prosycený vůněmi 
lásky, naděje, milosrdenství…  a z toho všeho ply-
noucí veliké radosti – prostě život s Bohem.  Ano – 
vím, že tato cesta není možná bez veliké pokory a 
také bolesti. Ale přesto – nebo spíš právě proto – 
je tak nádherná. 
Přijmutí svátosti křtu je pro mě velkým darem na 
této cestě – darem, který je důležitým krokem ze 
tmy hříchu k jasu věčného života v lásce a pokoji. 
A já za něj nepřestanu děkovat do konce svého 
života… 

KATECHUMENI - SVĚDECTVÍ 

Milí farníci – seniorky a senioři. 
Jak většina z vás ví, že každou druhou středu 

v měsíci (mimo prázdnin), se setkáváme na seni-
orklubu v přednáškovém farním sále v době od 
14.30 hod do cca 16.30 hod. Datum setkání je také 
uváděno ve farním Zpravodaji a ohlašováno 
v nedělních ohláškách a 
samozřejmě je uvedeno 
na webu farnosti. 

Úvodem pan Ing. 
Kohl, který pro seni-
orklub připravuje nauč-
ný a zábavný program, 
nás přivítá pěkným slo-
vem, po společné mod-
litbě si přečteme text 
evangelia následující neděle se zajímavým výkla-
dem. 

Při našem setkání si také připomeneme naroze-
niny těch, kteří je tento měsíc slaví (nebojte se, 
pokud nechcete, věk neprozrazujeme). Přítomní 
dostanou malou kytičku nebo jinou drobnost. Přá-
níčko máme napsané i pro ty, kteří mezi nás ne-
mohli přijít. Všem oslavencům zazpíváme Živijo a 
Mnoga ljeta. Je opravdu radostné a příjemné obdr-
žet upřímné blahopřání. A víme, že je ještě hodně 

těch, které bychom rádi na seniorklubu přivítali a 
právě na vás se obracíme: přijďte mezi nás! A 
pokud vám zdravotní či jiné důvody nedovolují při-
jít, můžete přesto nám sdělit data narození a adre-
su a určitě na vás nezapomeneme. 

V průběhu setkání vyslechneme krátké povídky 
od vybraných autorů, 
některé jsou úsměvné 
jiné jsou k zamyšlení, 
promítají se různá vi-
dea a též i z akcí far-
nosti a mnohdy přijdou i 
hudebníci s krátkým 
vystoupením. Nezapo-
mínáme formou kvízů 
nebo testů si procvičo-

vat paměť. A samozřejmě přijde také čas na popo-
vídání při kávě a malém pohoštění. 

A tak se těšíme na brzké setkání na seniorklu-
bu! 

Všem farníkům přejeme klidné a požehnané 
Velikonoce, ať dokážeme prožívat opravdovou ra-
dost z naděje, kterou nám svojí smrtí a zmr-
výchvstáním dal Ježíš Kristus. Ať tuto radost doká-
žeme rozdávat druhým. 

Členové seniorklubu 

SENIORKLUB 
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KŘÍŽOVÉ CESTY - VELKÝ PÁTEK 2016 

  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 
ROKOLE 

(parkoviště) 
14:00 

pro všechny - křížová cesta v lese 
páteční obřady - kaple kláštera 

BLAHOPŘEJEME 

NAROZENINY 

18.04. 
Mons. Josef Kajnek 

MILÉ ŽENIČKY! 

Chtěla bych poprosit nějaké dobrovolnice, které by pomohly v měsíci duben a květen s generální úkli-
dem fary. Jedná se o umytí většiny oken, nábytek a vnitřní zařízení farního sálu a kuchyně. 
Mnohé jste zapojené do úklidu kostelů, což je obrovská pomoc. Možná by se našly takové, kterým to 
nevyhovuje pravidelně, ale jednorázové. Některou sobotu nebo v týdnu např. úterý. 
Prosím nahlaste se na číslo 723 147 966 – Zuzana Petrášová nebo na email pastorace.pce@volny.cz 
Velice díky 

Svatá brána jsou původně dveře ve čtyřech 
římských bazilikách, které jsou zazděny, a které se 
otevírají pouze v době Svatého roku (Jubilejního 
roku). Kdo projde Svatou branou, může získat, po 
splnění stanovených podmínek, odpustky.  

Oficiální zahájení Svatého roku se koná s ote-
vřením Svaté brány římské baziliky svatého Petra 

Svaté dveře jsou během Svatého roku otevřené 
(s výjimkou noci) až do konce Svatého roku, kdy 
jsou znovu pak zazděny. Papež František u příleži-
tosti mimořádného Svatého roku Božího milosr-
denství udělil biskupům místních církvi, že mohou 
otevřít Svaté brány také ve svých diecézích.  

(zdroj: Wikipedia) 

——- 
Na neděli Božího milosrdenství (3. dubna 2016) 

v 10 hod. (před mší sv.) otevřeme „symbolickou 
Svatou bránu“ v klášterním kostele, kterou bude 
symbolizovat boční vchod do klášterního kostela. 
Na tuto bránu nejsou vázány odpustky vyhlášené 
sv. Otcem Františkem.  

Tato brána může představovat dveře našeho 
srdce, které se mají otevřít Božímu milosrdenství, 
neboť Boží milosrdenství je otevřené pro každého 
člověka a každého chce přijmout. 

Po skončení mše sv. v klášterním kostele bude 
před kostelem agape. Prosíme o pomoc s peče-
ním. 

Pavla Pecnová 

SVATÁ BRÁNA 

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA 

PRO SV. ROK MILOSRDENSTVÍ 

 
Pane Ježíši Kriste,  

učil jsi nás být milosrdnými, 
jako je milosrdný nebeský Otec, 

a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled  
osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, 

cizoložnici a Marii Magdalénu 
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 

přiměl Petra plakat, když tě zradil, 
a zaručil kajícímu zločinci ráj. 

Dej, ať každý z nás slyší  
tvá slova určená samařské ženě, 

jako bys je říkal nám: »Kdybys tak znala Boží dar!« 
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 

Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: 

dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří, 
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci 
byli podrobeni slabosti, a tak mohli soucítit s těmi, 

kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 

zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 
Sešli svého Ducha 

a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 
aby se Svatý rok milosrdenství 
stal rokem Hospodinovy milosti 

a aby tvá církev s obnoveným nadšením 
mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným 

a navrátit zrak slepým. 
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, 

o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ 
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 
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SA LESIÁ NI  

PUTOVÁNÍ S DONEM BOSKEM 

V sobotu 23.1. proběhla již druhá pouť pro rodi-
ny s dětmi v tomto školním roce. Protože konec 
ledna je ve znamení oslav sv. Jana Boska, věno-
vali organizátoři pouť právě zakladateli salesián-
ského díla Donu Boskovi.  Pouť byla zahájena mší 
svatou v ekumenickém kostele Boží Lásky 
v Budislavi u Skutče, kterou celebroval P. Ondřej 
Matula. Po mši svaté jsme se přesunuli do nedale-
kého Borku, kde maminky ze Salíčku připravili 
zhruba 3 kilometrovou trasu, na které děti plnily 
úkoly vztahující se k životu Dona Boska. Protože 
nám na přímluvu Dona Boska přálo počasí a celý 
den sněžilo, mohly si děti užít v tomto roce i vzác-

ných sněhových radovánek.  Se značně vymrzlými 
kostmi našli všichni poutníci útulné zázemí na cha-
lupě v Borku, kde na všechny čekal horký čaj a 
výborný guláš. I přes zimní počasí a poměrně vel-
kou vzdálenost od Pardubic se poutě zúčastnilo 20 
poutníků, což bylo pro organizátory tou největší 
odměnou.  

Všichni už se těšíme na 23. dubna, kdy se 
uskuteční 3. pouť pro rodiny s dětmi. Bližší infor-
mace budou uveřejněny v nejbližších dnech na 
plakátku a webových stránkách 
www.pardubice.sdb.cz 

Lukáš Bajer 

ŠKOT, CANASTA,  
PRÁVA,  

DATUM, PÉRO,  
OCÚN,  

KLIP, MOŠT,  
PLYŠ,  

ŠŤÁVA, ŠOPA,  
AVIA,  

SOUŠ, ŠUPA,  
CESTY,  

ŠERPA, VSUN,  
AVAL,  

LESY, ETIK,  
MLAT,  

LIKR, MAST,  
OVIS,  

ANÝZ, ZOUT,  
STŘŽ,  

ZVARA, KMET,  
ZAPSAT,  

ŠPÍNA 

PRO VOLNÉ CHVÍLE 
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M LÁ D EŽ  

Bože, milosrdný Otče, 
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu  

svou lásku 
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli, 

svěřujeme ti dnes budoucnost světa  
a každého člověka. 

 
Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech 

národů a jazyků. 
Veď je bezpečně po klikatých cestách  

současného světa 
a dej jim milost plodného prožití  

Světového dne mládeže v Krakově. 
 

 
Nebeský Otče, 

učiň z nás svědky tvého milosrdenství. 
Nauč nás přinášet víru pochybujícím, 
naději rezignovaným, lásku ochablým, 
odpuštění viníkům a radost smutným. 

 
Kéž se jiskra milosrdné lásky, 

kterou jsi v nás roznítil, 
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce 

a obnovujícím tvář země. 
 

Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás. 
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás. 

MODLITBA ZA SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE - KRAKOV 2016 

V sobotu 5. března jsme se sešli v salesiánském 
středisku Dona Bosca. A nebylo nás tam málo! Za-
čali jsme krátkou seznamovačkou, kdy jsme měli 
zjistit pár informací o ostatních lidech. Po přesunu 
do tělocvičny nás čekala ukázka z policejního zá-
kroku. Následovala přednáška o vojenské misi 
v Afghánistánu a Kosovu. Také nám vycvičení poli-
cisté předvedli, jak se bránit proti útoku nožem a 
jak se bránit šikaně. Potom si mohli odvážnější vy-
zkoušet zbraně-samozřejmě bez nábojů. Jaké bylo 
naše překvapení, když jsme se poté stali součástí 
skupiny, která musí přežít výbuch vymyšlené bom-
by. Po krátkém občerstvení následovala mše, na 

které jsme v obětním průvodu mohli svěřit své kri-
tické situace Pánu. Po mši jsme měli večeři, po 
které následovala hra, kde jsme se mohli navzá-
jem lépe poznat. Při odchodu jsme dostali odznak 
Mezinárodního setkání mládeže v Krakowě. Nako-
nec bych rád poznamenal, že toto rozhodně neby-
la poslední úžasná akce našeho spolča, a tak jestli 
jsi mládežník a chtěl by ses dalších takovýchto ak-
cí zúčastnit tak neváhej. Budeme rádi, když se 
k nám přidáš! 

 Lukáš Nejezchleb 

VEČER MLADÝCH VIKARIÁTU  
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C HA R ITA  

FOTOGRAFKA MEZI SENIORY 

Hledáme trpělivé dobrovolníky, kteří budou na-
vštěvovat naše klienty ve  středis-
cích  Charitních  odlehčovacích služeb Červánky 
v Mikulovicích a Třebosicích a věnují jim svůj čas. 
Jedná se hlavně o činnosti jako je předčítání z knih 
nebo časopisů, doprovázení při krátkých procház-
kách po okolí nebo jenom prosté poslouchání a 
povídání si se seniory. A  pokud máte rádi historii a 
vzpomínky na časy dávno minulé, může to být zá-
bava i pro vás, protože mezi našimi klienty je 
opravdu mnoho pamětníků! Zájemci hlaste se na 
telefonu 730 572 959 nebo e-mailu vpitu-
cha@charitapardubice.cz 

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným 
pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které 

z  důvodu věku, zdravotního postižení či chronic-
kého onemocnění (zejména lidi s demen-
cí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v do-
bě, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní 
záležitosti nebo si  odpočinout od náročné péče. 

Ambulantní formu služby na principu denního 
stacionáře poskytujeme v Mikulovicích v budově 
bývalé fary. Klienti zde pobývají od rána do odpo-
ledne, na noc se vrací do své domácnosti. 
V Třebosicích v budově bývalé fary poskytujeme 
službu formou krátkodobého ubytování. Pro naše 
klienty je zde zajištěna odpovídající péče 
v rodinném prostředí.  

Vladimíra Karlová 

CHCETE POMOCI SENIORŮM? 

Dobrovolnice Oblastní charity Pardubice paní 
Dita Valachová se letos podruhé zúčastnila fotoso-
utěže Můj svět pořádané opavskou Charitou a opět 
s velkým úspěchem. Po loňském 2. místě 
v kategorii Svět kolem nás letos paní Valachová 
dobyla příčku nejvyšší, když obsadila 1. místo 
v kategorii Jak to vidím já. 

Paní Valachová nám dobrovolně pomáhá již 
několik let a objektiv jejího fotoaparátu je zamířen 
především na všední život dlouhodobě nebo vážně 
nemocných klientů naší Charity. Dokáže citlivě a 

přitom zajímavě zachytit běžné okamžiky 
v každodenním rytmu péče o naše klienty ve stře-
discích Charitních odlehčovacích služeb 
„Červánky“ v Mikulovicích a Třebosicích. Tato stře-
diska poskytují péči zdravotně postiženým, dlouho-
době nemocným a  seniorům.  

Vítěznou fotografii paní Valachová pořídila ve 
středisku Charitních odlehčovacích služeb Červán-
ky v Mikulovicích. 

Vladimíra Karlová 
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C HA R ITA  

3. CHARITNÍ PLES SPOJIL PŘÍLEŽITOST  

K DOBRÉMU SKUTKU S DOBROU ZÁBAVOU 

V pátek 5. února proběhl již třetí ples pořádaný 
Oblastní charitou Pardubice. Výtěžek z této bene-
fiční akce činí 25 tisíc korun. Tohoto výsledku jsme 
dosáhli díky dárcům, kteří věnovali pardubické 
Charitě občerstvení a dary do tomboly, kterých se 
letos sešlo úctyhodných 280. „Nedílnou součástí 
plesu jsou   dobrovolníci z řad zaměstnanců, přátel 
a sympatizantů naší organizace. Díky jejich oběta-
vé práci jsme zvládli celý průběh plesu bez dalších 
výdajů,“ sdělil Mgr. Vojtěch Homolka, koordinátor 
dobrovolníků Oblastní charity Pardubice. Dalším 
příspěvkem byla dvě předtančení bez nároku na 
honorář. Oblastní charita Pardubice všem dárcům 
a dobrovolníkům srdečně děkuje. 

Výtěžek ze vstupného, prodaného občerstvení, 
tomboly a dobrovolných příspěvků vybraných 
v průběhu plesu je určen na domácí hospicovou 
péči. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty 
k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. 
Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání 
nemocného a klade důraz na nenahraditelnost ro-
diny a přátelských vztahů každého člověka. Ob-
lastní charita Pardubice tento způsob péče posky-
tuje již od roku 1992. Svoji činnost zaměřuje na 
pomoc seniorům, aby i v nejtěžších chvílích života 
mohli zůstat v důvěrně známém prostředí svého 
domova obklopeni blízkými. 

Vladimíra Karlová 

ZPÍVAJÍ PRO NÁS BONIFANTES 

 
Pardubický chlapecký sbor Bonifantes v dubnu uspořádá 

„Benefiční koncert pro Oblastní charitu Pardubice a pro Zá-

kladní školu a Praktickou školu Svítání o.p.s.“. Koncert pro-

běhne dne 19. dubna od 18. hod. v Sukově síni Domu hud-

by v Pardubicích, lístky budou stát 150 Kč a zájemci si je již 

nyní mohou rezervovat na  vstupenky@bonifantes.cz  nebo 

telefonicky na čísle 777 744 951.  

Vladimíra Karlová 

mailto:vstupenky@bonifantes.cz
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HUD BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 1/2016 

HUDBA O VELIKONOCÍCH V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. 

V sobotu 5.3. se v Brně konal akreditovaný se-
minář "NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti" . 
NAPROHELP je metoda, která pomáhá řešit ne-
chtěnou neplodnost bez poškozování zdraví, 
v souladu s morálním učením katolické církve, a při 
tom velice úspěšně. Postupně byla vypracovaná 
MUDr. Lázničkovou na základě zahraničních zku-
šeností i vlastních zkušeností jak z poradenské 
praxe, tak především z ambulantní gynekologické 
praxe. Při využití NAPROHELP dochází k úspěš-
ným otěhotněním i tam, kde se dříve nepodařilo 
otěhotnět cestou přes umělé oplodnění. Při re-
spektování námi doporučených rad a postupů tak-
to otěhotní a porodí 80 % žen. 

Je potěšující, že metoda si získává stále větší 
pozornost i mezi dalšími gynekology. A to jak 
v České republice, tak i na Slovensku. To potvrzu-
je i skutečnost, že přednášející byli nejen z České 
republiky, ale i lékařky ze Slovenska. A jako účast-
níci přijeli lidé, které problematik opravdu zajímala, 
z různých částí republik - od Karlových Varů, z Již-
ních Čech, od Olomouce i z Frýdku-Místku. 

Tímto seminářem se rozšířily řady těch, kdo 
chtějí pomáhat, a mají nejen empatii, poradenské 
dovednosti, ale především měli možnost získat 
znalosti nezmanipulované tlakem farmaceutických 
firem či nějakými osobními zájmy.  

Tento seminář se v CENAP plánuje opět na 
podzim - více na stránkách www.cenap.cz  

OHLÉDNUTÍ ZA SEMINÁŘEM K LÉČBĚ NEPLODNOSTI  

Chrámový sbor kostela sv. Bartoloměje připra-
vuje letos pro Triduum několik skladeb autorů G. 
P. Palestriny, J. B. Foerstera a B. Korejse. O Slav-
nosti Zmrtvýchvstání Páně při mši svaté v 9 hodin 
pak zazní Missa in F od F. X. Brixiho a Kantáta - 
Regina coeli laetare od F. X. Thuriho.  

 
František Xaver Brixi (1732 – 1771) byl nespor-

ně nejvýznamnější osobností české hudby 1. pol. 
18. století. Jako syn předního českého barokního  
skladatele a varhaníka Šimona Brixi-
ho studoval na vyhlášené piaristické 
koleji v Kosmonosích. Působil nejpr-
ve jako varhaník v Praze u sv. Havla 
a u sv. Mikuláše na Malé Straně, až 
se roku 1759 stal kapelníkem metro-
politního dómu sv. Víta. Jeho tvorba 
je zaměřena téměř výlučně na du-
chovní a liturgickou  hudbu a lze říci, 
že je jakýmsi přechodem mezi ba-
rokním a klasicistním hudebním 
myšlením. Brixi odkázal velké dílo – 
500 skladeb, vzhledem k tomu, že 
zemřel v devětatřiceti letech. Jeho 
kompoziční technika byla brilantní, 
vyznačuje se přehlednou formou, 
pestrou polyfonní i homofonní prací, která neza-
chází do stereotypů, tak častých u některých jeho 
současníků. Vytvořil celkem 105 mší, oratoria 
(Jidáš Iškariotský) a velký  počet drobnějších litur-
gických děl. Je též autorem slavných varhanních 
koncertů, hudby ke svatojánským hudebním slav-
nostem na Vltavě (Musica navalis), sInfonií a dvou 
komických oper ze školského prostředí – Erat 
unum cantor bonus (Byl jednou dobrý kantor) a 

Luridi scholares (Bledí žáci). Navzdory tomu, že 
nepůsobil v cizině, pronikla jeho hudba do  Ra-
kouska, Polska a Německa, kde si například mni-
chovští jezuité objednávali u Brixiho hudbu k du-
chovním dramatům a v cisterciáckém kláštře v Ot-
tobeurenu je uloženo množství opisů jeho skladeb. 
Na našem kůru byly prováděny nejčastěji Missa in 
F, vánoční Missa pastoralis a pastorela Pastores. 

František Xaver Thuri (1939), rodák z Prahy, 
skladatel, hobojista, varhaník. Vystudoval obor ho-

boj  a též kompozici u vynikajícího 
skladatele  Miloslava Kabeláče na 
pražské konzervatoři a JAMU v Br-
ně. Od mládí se netajil obdivem k 
barokní a klasicistní hudbě, mistrům 
této epochy, zvláště k opomíjenému 
„českému Bachovi“ Janu Dismasi 
Zelenkovi a všemu krásnému – ba-
rokním chrámům, architektuře, vý-
tvarnému umění. Nelze se tedy divit, 
že se jeho hudební myšlení utvářelo 
pod tímto vlivem a osobitý kompozič-
ní styl, v té době naprosto ojedinělý, 
mu v hudebním světě vynesl přído-
mek „poslední žijící barokní sklada-
tel“. F. X. Thuri je autorem čtyř mší, 

Stabat Mater, Requiem, kantát a množství liturgic-
kých skladeb. Též napsal dvě opery, Poctu Janu 
Dismasi Zelenkovi, Pinacotecu Pragensis, Pasec-
ké ozvěny a Vodní hudbu. Působí jako regenschori 
v kostele Všech svatých na Pražském hradě  a je-
ho hudebním mottem je, že hudba má duši po-
vznášet. A v tomto duchu je nesena i Kantáta Re-
gina coeli laetare. 

Mgr. Jiří Kuchválek, regenschori 

R ŮZNÉ  
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R ŮZNÉ  
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ŠKOLA  NOE  

OHLÉDNUTÍ ZA ZÁPISEM DO 1. ROČNÍKU 

V únoru se uskutečnil zápis do 1. ročníku křes-
ťanské školy NOE. Tentokrát se dostavilo 34 dětí. 
Přijato bylo 20 dětí podle předem stanovených kri-
térií. Radujeme se, že budoucí první třída bude 
zcela naplněna!  

ANGLIČTINA I O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

Kvalitní výuka angličtiny je jednou z priorit vzdě-
lávání na křesťanské škole NOE. Anglickou kon-
verzaci vyučuje na škole bilingvní mluvčí. A také 
v létě mohou děti přirozenou formou rozvíjet své 
dovednosti v používání anglického jazyka. Již tra-
dičně připravujeme letní příměstský tábor 
CONQUER THE CLIMB v termínu 1. – 5.8. Během 
týdne se o děti starají především rodilí mluvčí, do-
poledne vyučují angličtinu, odpoledne pro děti or-
ganizují zábavný program. Příměstský tábor je ote-
vřen všem dětem, nejen těm ze školy NOE. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Ve dnech 30. a 31. března přijímáme přihlášky 
do mateřské školy. Pro nový školní rok nabízíme 
9 míst. 

BOHOSLUŽBA ŠKOLY NOE 

Na neděli 3. dubna připravujeme bohoslužby 
školy NOE v Arše. Bohoslužbu, kdy budeme zpívat 
my i děti, protože Bůh je naše radost. Bohoslužba, 
kdy budeme kázat tak, aby chápali dospělí i děti, 
protože Bůh je blízký a srozumitelný. Bohoslužba, 
kdy se jejího průběhu ujmou učitelé a děti, protože 
Bohu máme sloužit. Zvány jsou (nejen) děti 
s rodinami školy NOE. 

PŘIJÍMACÍ POHOVORY DO 6. ROČNÍKU 

Tento školní rok jsme otevřeli historicky první 
šestý ročník se třinácti žáky. Započali jsme tedy 
éru druhého stupně. I letos přijímáme žáky do bu-
doucího 6. ročníku. K dispozici je 10 míst. Přijímací 
pohovory se uskuteční 25. – 29. dubna. Žákům 
nabízíme především učební výhody malého třídní-
ho kolektivu, posílenou výuku angličtiny a křesťan-
skou výchovu. Pokud vás zajímá, jak vyučujeme, 
chcete poznat učitele i žáky, domluvte si individuál-
ní návštěvu ve výuce na emailu reditel@skola-
noe.cz nebo na tel. 607 051 115. Rádi vám školu 
představíme. 

PŘÍMĚSTSKÝ ZÁŽITKOVÝ TÁBOR  
ATLANTIDA 

V naší škole počet chlapců značně převažuje 
nad dívkami. Proto v NOE nesmí chybět pořádná 
dávka dobrodružství a nevšedních zážitků. V naší 
škole celoročně funguje páteční klub pro děti od 
4. třídy pod vedením akčních vedoucích. V létě 
klub připravuje příměstský tábor Atlantida – po sto-
pách ztracené civilizace v termínu od 25. do 29. 
července. Chcete-li vašim dětem dopřát silné zážit-
ky, neváhejte, přihlaste je na tento tábor! 

Za školu NOE Markéta Chmelová 

 
 
 

ZÁPIS DĚTI DO LMŠ ZA BUKEM  

NA ROK 2016/2017. 

Milí farníci, 
naše LMŠ v Třebosicích pořádá zápis dětí na 
příští školní rok 2016/17. Zápis bude probíhat 11. 
a 12.4. od 8 do 18 h. s možností podívat se a 
zapojit se do celodenního programu školky. 
V neděli 10.4. pořádá spolek Zeměkus provozují-
cí LMŠ přespolní běh, který se uskuteční v odpo-
ledních hodinách. Proběhneme všechny pozem-
ky, které mimo jiné používají děti ke svým každo-
denním hrátkám a rozloučíme se se zimou vyná-
šením Morany. 
Více informací naleznete na www.zemekus.cz. 

Za spolek Zeměkus a LMŠ  
Marie Boumová a Eliška Maradová. 
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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 Křtitele 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 

SVÁTOST SMÍŘENÍ - PARDUBICE - VELIKONOCE 2016 

DEN ČAS MÍSTO ZPOVÍDÁ 

NEDĚLE 
20. března 

14:00 - 15:00 kostel sv. Václava (salesiáni) 
P. Josef TROCHTA,  
P. Ondřej MATULA 

PONDĚLÍ  
21. března 

14:00 - 16:00 fara - vchod u klubovny P. Antonín FORBELSKÝ 

16:00 - 17:30 fara - vchod u klubovny P. Antonín FORBELSKÝ 

ÚTERÝ  
22. března 

08:00 - 10:00 fara - vchod u klubovny P. Radek MARTINEK 

10:00 - 12:00 fara - vchod u klubovny P. Jaromír BARTOŠ 

12:00 - 14:00 fara - vchod u klubovny P. Jiří KVAŠ 

14:00 - 16:00 fara - vchod u klubovny P. Milan VRBIAK 

17:00 - 18:00 kostel sv. Jana Křtitele P. Filip DUŠEK 

STŘEDA  
23.března 

17:00 - 18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Filip DUŠEK 

18:00 - 20:00 kostel sv. Bartoloměje P. Tomáš MLÝNEK 

16:30 - 18:30 kostel sv. Václava (salesiáni) 
P. Josef TROCHTA SDB 

P. Ondřej MATULA 

(změna zpovědníků vyhrazena) 

A K C E  

Ne 20.03. KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN   

  Sbírka: Plošné pojištění 1   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Zpovědní den kostel sv. Václava 14:00 - 15:00 

Po 21.03. Zpovědní den fara 14:00 - 17:30 

Út 22.03. Zpovědní den fara 
kostel sv. Jana Křtitele 

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

St 23.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Václava 

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

Čt 24.03. ZELENÝ ČTVRTEK   

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

Pá 25.03. VELKÝ PÁTEK   

  Modlitba - Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30 hod. 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

So 26.03. BÍLÁ SOBOTA   

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

  Adorace kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Václava 
kostel sv. Jana Křtitele 

09:00 - 19:00 
19:00 hod. 
21:00 hod. 
22:00 hod. 

Ne 27.03. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ    

  Změna času    

  Žehnání pokrmů   

Po 28.03. Velikonoční pondělí   

  Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 18:30 hod. 

Čt 31.03. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 01.04. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

So 02.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 03.04. Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ   

Po 04.04. Slavnost Zvěstování Páně   

Čt 07.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

St 13.04. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 14.04. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

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

Ne 17.04. Sbírka: Kněžský seminář   

St 20.04. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 21.04. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 23.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi  Libice n. Cidlinou - kostel 10:00 hod. 

Čt 28.04. Mše sv. Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30 hod. 

Ne 01.05. 1. májová pobožnost   

Po 02.05. Pondělní večery - P. Daniel Bouma - Islám kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 04.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 05.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

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

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 07.05. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Koncert Cantus amici kostel sv. Bartoloměje  

St 11.05. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 12.05. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 13.05. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

Ne 15.05. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO   

  Biřmování kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

  Sbírka: Potřeby diecéze   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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 


