
Zpravodaj
Smířit se s tím, kdo nás má rád

V jedné písni se zpívá: „Kdyby nás Bůh neměl rád, 
nestvořil by pro nás zemi…“ atd. Ano. Bůh nás má 
rád. Proč si to ale máme stále připomínat, vždyť 
jsme to už tolikrát slyšeli, tak to přece víme? Přes-
to, že se nám tato skutečnost zdá být samozřejmá, 
tak se dopouštíme jednání, které svědčí o tom, že 
přátelství s Bohem přerušujeme. Co ničí náš dobrý 
vztah s Bohem  – je hřích. 

Abychom přátelství znovu obnovili, máme se 
s Bohem usmířit, činit pokání. A aby naše smíření 
bylo pravdivé, znamená usmířit se také s lidmi.

Už Jan Křtitel hlásal křest pokání, aby byly odpuš-
těny hříchy – „Obraťte se a věřte evangeliu“. I Ježíš 
vybízel lidi k pokání. Ale vedle toho se ujímal hříšní-
ků a smiřoval je se svým nebeským Otcem. A apo-
štolům také dal Ducha sv., aby měli moc odpouštět 
hříchy a Petrovi řekl: „ Tobě dám klíče od nebeského 
království. Co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, 
a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi“.  
Proto Petr kázal: „Obraťte se. A každý z vás ať se dá 
pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuš-
těny hříchy“. Od té doby i církev vybízí lidi k pokání 
a obrácení se z hříchů slavením svátosti smíření.

Někdo možná namítne – proč se máme smiřovat 
s Bohem, vždyť už to jednou udělal za nás? Po-
chopitelně. Ale nemyslíte, že by bylo příliš vychyt-
ralé zastávat názor: to nevadí, že hřešíme, přece 
nás Bůh miluje i jako hříšníky a ví, jací jsme? Ne-
připadá vám tedy, že bychom k obnovení vztahu 
s Bohem měli udělat vstřícný krok tím, že si ote-
vřeně a upřímně přiznáme svou vinu, poprosíme 
za odpuštění (a to i lidi) a budeme činit pokání? 

Rozhodně to chce z naší strany pokoru a dobrou 
vůli, protože přece jenom nejsme pány světa, i když 
jsme v řádu stvoření byli postaveni na přední místo.
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Blíží se Popeleční středa. Tou začíná postní doba. 
A jak sám název říká, máme si něco odpustit – tře-
ba přílišné návyky jako např. nadbytečné hodování 
nebo zábavu aj. Je to nejen zdravé, ale člověk si tím 
cvičí i silnou vůli. A je to i dobré, protože jenom ten, 

kdo se správně stravuje, ten se umí v dané době zdr-
žet jídla nebo ten, kdo ovládá svoji výřečnost, umí 
v daném okamžiku mlčet. A to se nám může v na-
šem životě kolikrát hodit a je to někdy dost potřeba. 

Setkání Pastorační rady  16. února 2017

Pastorační rada se na svém prvním jednání v no-
vém roce sešla ve čtvrtek 16. února v 19 h ve far-
ním sále. Setkání začalo v 19 h a řídil je P. Antonín.

Historie – reflexe:

 » Tříkrálová sbírka – v rámci ČR padl re-
kord: 100 000 000 Kč

 » Ekumenická setkání – P. Antonín refero-
val o nové aktivitě ekumenických snídaní 
duchovních

 » 12. února začala příprava na 1. sv. přijímání. 
Zatím je přihlášeno 19 dětí.

Záležitosti do budoucnosti, úkoly:

 » Zpravodaj farnosti bude vycházet v nové 
grafické podobě. Má ji na starosti pan On-
dřej Mlejnek; tisk budou i nadále zajišťovat 
Zajícovi.

 » Setkání nad Biblí v kostele sv. Jana – aktivita 
vzešlá z požadavků v dotazníku; J. Kohl přišel 
s návrhem, aby sezení v kostele bylo odlišné, 
než jaké je při Pondělních večerech (sezení 
v kruhu – půlkruhu). Bude probíhat jednou 
měsíčně (zatím od února do června).

 » Na křest dospělých se připravují 4 kandidáti.
 » 24 hodin pro Pána – výzva papeže Františ-

ka k pravidelné adoraci (další tato aktivita 
bude v pátek a sobotu 24. a 25. března).

 » TV NOE na mši v Pardubicích – 26. března 
přenos z nedělní mše sv. pro rodiny s dětmi 
z klášterního kostela

 » Nikodémova noc – akce bude přejmeno-
vána na Kostel otevřen (poprvé 28. března, 
úterý, ale konkrétní den bude ještě upřes-
něn); propagace (Radniční i Farní zpravo-
daj, letáčky, banner…)

 » Nový duchovní v Řeckokatolické farnosti 
u Kostelíčka – P. Marian Kurylo – se před-
staví ve Zpravodaji farnosti, zatím v naší 
farnosti slouží ve zpovědnici.

Ostatní organizační záležitosti

 » Farní adventní den – postřehy: lepší organi-
zace (oddělit jednotlivé skupiny – „povídací“, 
přednášková,…), absence moderátora, dodr-
žovat časový plán, odměnit děti za divadlo.

 » Tříkrálová sbírka: zahájení ve všední den 
se osvědčilo (děti – školy), spolupráce 
s médii (poskytovaly pravdivé informace); 
cca 800 dobrovolníků (ideál o 1000 dobro-
volníků více), sbírka se zdařila i navzdory 
mrazům.

 » 24 hodin pro Pána (pátek 24. 3. večer – sv. 
Bartoloměj, sobota 25. 3. během dne – du-
chovní obnova na faře, večer v klášterním 
kostele poutní mše). 

 » V sobotu 25. 3. v rámci zahájení „Turistické 
sezóny“ budou otevřeny od 8 do 15 h kostel 
sv. Bartoloměje a klášterní kostel, hledání 
ochotných lidí pro pořádkovou službu.

 » Postní almužna: rozdělení zůstane totožné 
jako v loňském roce (po třetinách na Cha-
ritu, křesťanskou školu NOE a podporu 
výstavby duchovního centra v Bulharsku).

 » 12. Pouť rodin: sobota 9. září, Libice n. 
Cidlinou.

 » 15. Den rodin a Den dětí: sobota 10. června, 
hosté – manželé Blažkovi („komunikace 
ve vztahu“).

Další setkání PR se uskuteční ve čtvrtek  
20. dubna 2017 v 19 hodin na faře. 

Zapsal: Martin Beran
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Fatimský den  
v pardubické farnosti
V rámci zahájení příprav na slavení jubilea Fatimy 
– stého výročí od zjevení  Panny Marie – navští-
vily naši farnost na první listopadovou marián-
skou sobotu animátorky Českomoravské Fatimy 
z Hradce Králové a přivezly sochu Panny Marie 
Fatimské. Socha byla jedna ze 13 putovních soch 
z centra ČMFA v Koclířově, určených do jednot-
livých regionů České republiky pro tzv. Fatimské 
dny ve farnostech k přípravě na slavení jubilea. 
A právě 5.11.2016 se v kostele sv. Bartoloměje 
uskutečnil Fatimský den, který zahájila hlavní 
animátorka paní H. Ryklová a ve svém proje-
vu nás seznámila s hlavními myšlenkami jubilea 
a poté určené farnice daly na hlavu sochy P. Marie 
korunku a na sepjaté ruce růženec. Všichni jsme 
obdrželi tištěnou „Modlitbu Jubilea Fatimy 2017“, 
kterou jsme se také pomodlili.

Následně zahájila paní Jos. Krejčová, která vede 
naše společenství, modlitby „Večeřadla s P. Marií“ 
v obvyklém pořádku i se závěrečnou zásvětnou 
modlitbou k P.Marii Fatimské. Po skončení ve-
čeřadla jsme ještě od animátorek obdrželi další 
písemné materiály, abychom se mohli na oslavy 
jubilea připravit. Nejúčinnější ale bude slave-
ní prvních mariánských sobot, pravidelná denní 
modlitba svatého růžence a Modlitba Jubilea Fa-
timy 2017. Kéž nám Panna Maria pomáhá a žehná 
tomuto dílu! Bohudíky!

Jana Čihulová 

Opravy stavebních objektů v roce 2016

Jediná stavební úprava v roce 2016 byla poslední etapa výměny oplechování střechy kostela Zvěstování 
Panny Marie. Oprava byla hrazena z Programu regenerace městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón, přispělo Ministerstvo kultury ČR a Statutární město Pardubice.

Přehled výdajů na opravu a zdroje financování:

objekt MK ČR
město 

Pardubice
vlastník celkem Kč

Výměna oplechování nad presbytářem 
kostela Zvěstování Panny Marie

82 000,- Kč 16 505,- Kč 66 543,- Kč 165 048,- Kč

Vypracoval: Helena Kosová
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24 HODIN  
PRO PÁNA
zastav se na ADORACI 
 
Pátek 24. března: kostel sv. Bartoloměje 
13:00 hod. – 17:15 hod. 
18:45 hod. – 19:30 hod. 
 
Sobota 25. března: fara 
13:45 hod. – 16:30 hod. 
 
Sobota 25. března:  
kostel Zvěstování Panně Marii 
17:30 hod. – 18:00 hod.

Modlitba Jubilea Fatimy 2017 

Zdrávas Matko Páně, Panno Maria, Královno 
posvátného růžence z Fatimy!

Požehnaná mezi všemi ženami, Ty jsi obraz 
Církve oděné do velikonočního světla.

Ty jsi sláva našeho lidu, Ty jsi vítěz nad zname-
ním zla. Proroctví milosrdné lásky Otce,

Učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna, 
znamení hořícího ohně Ducha svatého, uč 

nás, v tomto údolí radosti a bolesti věčným 
pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým. 

Ukaž nám moc svého ochranného pláště, Tvé 
Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků 
a cestou vedoucí k Bohu. V jednotě se svými 
bratry a sestrami, ve víře, naději a lásce, ode-
vzdávám se Tobě.

Skrze Tebe, v jednotě se svými bratry a sestra-
mi se zasvěcuji Bohu, ó Panno Růžence z Fati-
my. A takto obklopen (a) Světlem, které vychází 
z Tvých rukou, smím chválit  Hospodina navě-
ky věků. Amen.

Dvanáct tisíc putuje do Indie

Den před Vánoci (23. 12. 2016) se v Klášterním kos-
tele uskutečnil Vánoční koncert pardubické rozší-
řené scholy. Cílem koncertu bylo uspořádat akci, 
kterou budeme dělat s chutí, umožní návštěvní-
kům koncertu naladit se na vánoční atmosféru, 
zastavit se v rychlém tempu příprav na svátky 
a v neposlední řadě také můžeme touto cestou 
„přitáhnout“ do kostela ty, kteří do něj jinak ne-
chodí a přiblížit jim prostřednictvím písní a mode-
rovaných vstupů význam Vánoc. 

Letos jsme navíc chtěli smysl koncertu povýšit 
tím, že dobrovolné vstupné putovalo do Indic-
ké vesničky Jibon Jyoti na stavbu filtru na vodu. 
Vybralo se celkem 12.500,- a tato částka odešla 
na účet dobrovolníkovi Jakubovi, který v Jibon 
Jyoti působí a se kterým probíhala veškerá komu-
nikace. Pro více info viz http://www.kubavindii.
cz/.

Všem dárcům ze srdce děkujeme!

Tereza Demlová
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Ekumenická modlitební 
shromáždění
Jako každý leden se i letos setkávali křesťané 
z našeho města na společných bohoslužbách, 
aby se modlili za jednotu. První setkání bylo 
součástí Aliančního týdne modliteb (který pořá-
dají evangeličtí křesťané z celého světa sdružení 
v Evangelikální alianci od poloviny 19.století prv-
ní celý týden v měsíci lednu) a konalo se ve sboru 
Církve bratrské Archa v Polabinách 11.1. Alianční 
týden se soustředil na péči o děti a mládež a vý-
zva  „Děti potřebují naše modlitby“ se uskutečni-
la pod vedením správce sboru Martina Tabačana 
i na středečním setkání. Pro hosty z jiných církví 
asi bylo trochu obtížné se plně připojit ke zpěvu 
pro ně neznámých písní ze zpěvníku Církve bra-
trské. V této souvislosti chci ocenit pořadatele 
za výběr společných zpěvů na dalším ekumenic-
kém setkání v rámci Týdne modliteb za jednotu 
křesťanů (18. až 25.1.), které se konalo v pondělí 
23.1.2017 v kostele sv. Jana Křtitele. Vybrané zpě-
vy z Taizé jsou opravdu ekumenické, jednoduché 
a všeobecně známé a lze je s podporou znalých 
zpěváků zpívat i vícehlase. Shromáždění, které 
vedl jáhen Ondřej Špinler bylo ve znamení vý-
zvy „Smiřte se s Bohem, hlásejte smíření a buďte 
služebníky smíření“. Z Písma se také četla pasáž 
z Genesis 17,1-8 o Boží smlouvě s Abrahamem, 
kterou ve výborném kázání přiblížil účastníkům 

kazatel Církve adventistů Karel Vasilek.  Boho-
služba končila zdůrazněním výzvy „Jako Kris-
tovi služebníci ponesme jeho světlo do světa“, 
přitom účastníci si rozsvítili připravené svíce 
od velikonočního paškálu (Krista) za taizeského 
zpěvu „Před tebou Pane temno ztrácí sílu svou…“. 
Po závěrečném poslání „Kéž světlo Kristovo 
vnese smíření do našich myšlenek, slov i skut-
ků“ shromáždění ochutnali pohoštění, „agapé“, 
připravené pořadateli. Na WEB stránkách far-
nosti jsou foto z tohoto shromáždění v části Fo-
togalerie pod jménem „Ekumenické setkání *17“. 
Druhé setkání v Týdnu modliteb se uskutečnilo 
26.1. v kostele Českobratrské církve evangelické 
ve Sladkovkého ul. Modlitby a čtení z Písma do-
provázel společný zpěv z Evangelického zpěvní-
ku. Na závěr doprovodil společný zpěv sbor čle-
nů hostitelské církve.

Jako host přednesl kázání na text z druhé epištoly 
Korintským (5,14-20:“Proto tedy jako Kristovi vel-
vyslanci prosíme na místě Kristově, jakoby skrze 
nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem“) náš arcidě-
kan P. Antonín. Také toto setkání byly zakončeno 
„agapé“. Ať naše touha  po sjednocení křesťanů 
nezůstane jen u lednových „akcí“, ale úsilí o smí-
ření ať máme na paměti stále!

Jan Kohl
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9. Duchovní setkání pro ženy a dívky  
v Pardubicích 14. ledna 2017
Letošní duchovní setkání bylo nazváno „ V Boží 
přítomnosti chápeš, že skutečný život se žije teď!“

Sešly jsme se opět v hojném počtu. Uvítala nás 
sestra Lucie z Komunity Blahoslavenství  v Olo-
mouci a zahájila dopolední  přednášky. V první 
části hovořila o dobré věci vypořádat se s pomocí 
Boží s minulostí, kterou se mnohé z nás ještě trápí. 
Ztrátu či zranění je jistě třeba oplakat a dát si čas, 
avšak není třeba se v těchto věcech utápět. Cito-
vala otce Pia:

Minulost odevzdej Božímu milosrdenství, bu-
doucnost Boží prozřetelnosti a žij v Božím 
milosrdenství.

Myslím, že tato slova byla ústřední pro celé další 
vyprávění i svědectví, a proto budu již jen stručně 
hovořit o nejpodstatnějších věcech, zde řečených:

 » nenechme se zotročit strachem,ale po krůč-
cích ho překonávejme, pojmenujme si situa-
ce, kdy nás strach paralyzuje a v modlitbě si 
vyprosme kroky, které znemožní strachu nás  
zotročit

 » ve zrovna nepěkných situacích či časech 
zkoušek v našem životě, vždy věřme, že Bůh 
nás neopustí, Boží milost nejde nabrat do zá-
soby, přijde, kdy bude třeba, vždyť každá noc 
má své svítání

 » při znepokojování o zítřek vzpomeňme 
na slova Ježíšova, že dost má den svého trá-
pení. Nezveličujme nereálné obavy. Pokud má 

problém řešení, nestrachuj se, pokud nemá, 
starosti Ti nepomohou

 » při myšlenkách začnu žít až …. vzpomeňme, že 
nespokojené je naše srdce, pokud nespočine 
v Bohu

 » pokud si myslíme, že je nutno vykoupit krásné 
chvíle utrpením, víme, že milost Boží je zdar-
ma a je tajemstvím, že jednou je štěstí, a jindy 
ne. Na tento dar odpovídáme jenom vděčností

V další části jsme se učily tělem, duší i smys-
ly a vjemy zpřítomnit to nejkrásnější co máme, 
přítomnost Ježíše. Zde sestra Lucie citovala sv. 
Alžbětu:

„Bůh nemá zapotřebí svatosti, je ve mně a já 
v něm, žijme tedy s Bohem jako s přítelem.

Odpoledne jsme opět tančily biblické tance a opět 
to byl krásný zážitek, ale mnohdy i skoro sportov-
ní výkon.

Setkání bylo zakončeno mší svatou s poděková-
ním sestře Lucii i hlavní organizátorce Pavle Peci-
nové, která i přes onemocnění ruky vše perfektně 
připravila. Poděkování bylo vzneseno i otci Anto-
nínovi, který nás chránil a zaštiťoval. 

Díky za krásné setkání, zveme všechny ženy a pře-
jeme setkání mužů v březnu stejně krásné zážitky.

Ivana Burešová
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Pozvánka  
na Sederovou večeři
Víte, co znamenají slova jako Seder, Pesach, 
Hagada, Karpas, Maror, Hallel, Dajejnu a jaký 
mají vztah k Poslední večeři Páně? Víte, co 
se vše dělo při Poslední večeři na Zelený 
čtvrtek? Chcete prožít hlouběji tajemství to-
hoto židovského obřadu, který je ale pro nás 
křesťany také velmi důležitý? 

Zveme vás tedy na Pesachový seder (slav-
nostní večeři) podle křesťanské pesachové 
hagady (řád domácích bohoslužeb během 
svátku Pesach doplněný o křesťanský po-
hled na symboliku jednotlivých částí).

Kdy: V neděli 9. dubna 2017 (na Květnou ne-
děli) od 15:30 hod. (cca 2,5 hod.)

Kde: farní sál Římskokatolické farnosti, Kos-
telní 92

Seder se skládá z několika částí a jeho sou-
částí je výklad Božího slova, konzumace 
jídla a pití (maso, salát, ovoce, nekvašený 
chléb, víno, atd.), zpěv písní, apod. Náklady 
na jednu osobu jsou cca 150,- Kč.

Vzhledem k omezenému počtu (max. 30 
osob) prosíme o registraci, a to buď na webu 
(http://petras-cz.eu/seder2017), nebo na te-
lefonu (606 427 580), a to nejpozději do 2. 
dubna 2017.

Na setkání s vámi se těší 

Petrášovi

25. výročí partnerství s farností 
sv. Konráda z Augsburgu
Je skoro neuvěřitelné, že tento rok oslavíme již čtvrt-
století vztahů s našimi přáteli z Augsburgu! Toto 
jubileum bychom chtěli společně oslavit opět u nás 
v Pardubicích. Z Německa přijede v termínu 16.-18. 
června skupina 40 lidí, tradičně opět s muzikanty 
z dechové kapely dopravního podniku Augsburg. 
Hlavní setkání plánujeme v sobotu 17. června v od-
poledních až večerních hodinách společným progra-
mem v jídelně u salesiánů, kam jste všichni srdečně 
zváni. Celý program bude tlumočen, takže se nemu-
síte obávat jazykové bariéry. Rádi uvítáme i jakékoli 
aktivní zapojení do programu, proto popřemýšlejte 
a dejte nám vědět, čím bychom mohli zpestřit naše 
společné setkání. Chtěli bychom, aby se zapojilo co 
nejvíc skupinek z farnosti – děti, skauti, ministranti, 
mládež, dospělí i senioři, fantazii se meze nekladou. 
V neděli završíme oslavy společnou bohoslužbou 
u sv. Bartoloměje a následně průvodem Božího 
těla přes Pernštýnské náměstí ke kostelu Zvěsto-
vání Panny Marie, kde bude závěrečné požehnání. 
Po krátkém občerstvení na faře se budou naši přá-
telé vracet zpět do Augsburgu. Vaše nápady pro 
sobotní program můžete posílat Zuzce Petrášové, 
Aničce Hofericové nebo mně na níže uvedené mai-
lové adresy, či telefonní kontakty. 

Marie Rohlíková

Anička Hofericová: anna.hofericova@seznam.cz  
, tel. 777 905 450 / Markéta Rohlíková: jinocho-
va.m@seznam.cz   , tel. 608 525 658 / Zuzana Pe-
trášová: pastorace.pce@volny.cz  , tel. 723 147 966

Křížové cesty – 2017
Pardubice – kostel sv. Bartoloměje

pátek – 17:15 hod.

p.č. termín skupina

1. 3. března ministranti
2. 10. března vincentýnky
3. 17. března mládež
4. 24. března skautky
5. 31. března akolyté + OP
6. 7. dubna rodiny
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Pouť do Santiaga de 
Compostely
Milí farníci,

Některým z vás jsem již vyprávěl o zkušenostech 
a zážitcích z putování za sv. Jakubem. Tato cesta 
byla pro mě (a myslím, že i pro další účastníky) 
velkým povzbuzením, ale také příležitostí za-
myslet se nad minulým, současným i budoucím 
životem. Vzpomínky z cesty stále rezonují v mé 
mysli a pociťuji touhu se na tato místa znovu vrá-
tit. A protože jsem od některých z vás (a nebylo 
vás málo) slyšel, že byste také chtěli navštívit sv. 
Jakuba, vyklíčila ve mně myšlenka zorganizovat 
podobnou farní pouť, jaké jsme se v loňském roce 
s manželkou Zuzanou zúčastnili.

Předběžný termín pouti jsme si stanovili na prv-
ní červencovou dekádu příštího roku 2018. Jestli 
se nám nakonec podaří tuto náročnou pouť zor-
ganizovat, to bude záležet mimo jiné i na počtu 
zájemců. Je zřejmé, že zájem se také bude odvíjet 
od ceny této pouti, ale ta je s počtem účastníku 
také úzce svázána.

Přesto, že termín pouti je poměrně daleko, byl 
bych rád, kdybyste mě potenciální zájemci (pro-
zatím nezávazně) kontaktovali, a to na webových 
stránkách http://petras-cz.eu/santiago2018, kde 
je umístěn krátký dotazník, který by nám, kteří 
tuto pouť chceme zorganizovat, pomohl zmapo-
vat situaci.

O dalším postupu vás budeme informovat v dal-
ších vydáních našeho Zpravodaje.

Za organizátory Jiří Petráš

POSTNÍ DUCHOVNÍ 
OBNOVA FARNOSTI

Sobota 25. března 2017 – farní sál
Téma:   

„Smíření – důvod k radosti a oslavě“
P. Vojtěch GLOGAR SDB

Program:
14:00 – 14:45 1. zamyšlení
15:15 – 16:00 2. zamyšlení
16:30 – 17:10 3. zamyšlení

17:30
modlitba růžence  
(klášterní kostel)

18:00 Poutní mše sv. 
v kostele Zvěstování Panny Marie

o přestávkách:
ticho k osobnímu rozjímání

příležitost ke svátosti smíření

Zveme Vás na cyklus přednášek 

o Ježíšových podobenstvích s názvem

Setkání nad Biblí

pondělní večery 

1x/ měsíčně od 18 hod 

kostel sv. Jana Křtitele

P. Antonín Forbelský, P. Filip Dušek, 

jáhen Ondřej Špinler, Ing. Jan Kohl, 

Ing. Jan Franc

Přednášky budou orámovány zpěvem, 

modlitbou a prostor bude také pro Vaše 

dotazy a diskuzi na daná témata.  

KDY

KDE

KDO

První setkání proběhne 27. 2. 2017 na téma 

„Rozsévač“ a povede jej P. Antonín Forbelský.  
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Velkopáteční křížová cesta 
2017
Od minulého roku je Velký pátek státním 
svátkem, a proto je možné intenzivněji pro-
žit tento den a připomenout si cestu našeho 
Pána na Golgotu více netradičně. Takto jsme 
to učinili vloni na poutním místě v Rokoli 
a podobně bychom to chtěli vykonat i v le-
tošním roce. 

Tentokrát jsme vybrali křížovou cestu 
na Andrlův Chlum na okraji Ústí nad Orlicí. 
I tato křížová cesta prochází lesem, je ale 
o něco delší (cca 900 m) a o něco náročnější 
(převýšení 120 m). Následně po této křížové 
cestě bychom se přesunuli do kostela Nane-
bevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí a zde 
bychom vykonali velkopáteční obřady. 

Protože spojení do Ústí nad Orlicí je pohodl-
né i vlakem, předpokládáme přizpůsobit ce-
lou organizaci tak, aby bylo možné absolvo-
vat tuto ‚pouť‘ nejen autem, ale také vlakem.

V současnosti jsme v kontaktu s P. Broke-
šem (farářem v Ústí nad Orlicí), abychom 
případně zkoordinovali tuto naši aktivitu 
s místními farníky.

Podrobnější informace o této křížové cestě 
uveřejníme v následujícím čísle Zpravodaje.

(Informace o KC např.: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Křížová_cesta_(Ústí_nad_Orlicí) )

Jiří Petráš

Postní almužna

Postní doba je příležitostí vrátit se ke staré post-
ní praxi, která pomáhá bezvýhradně otevřít srdce 
lásce k Bohu a bližním. A k tomu nám může na-
pomoci také postní almužna. Postní almužna je 
výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe pro-
střednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, 
jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, 
ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří 
sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Postní almužna a její určení v naši farnosti: 

 » pro fond pro sanaci rodin v nouzi (zajišťuje 
Charita)

 » pro křesťanskou školu NOE v Pardubicích
 » na projekt salesiánů v Bulharsku (dostavění 

kostela)

Zveme muže nejen naší farnosti na

„Setkání pro chlapy“
Na téma „Boží uzdravující otcovské srdce“, 

které povede P. František BLAHA SDB.

Termín: Sobota 18. března 2017
Místo: Salesiánský klub – Pardubice  

Zborovské náměstí 2018

Program setkání:

14:00 – 14:45 1. Přednáška
14:45 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:00 2. Přednáška
16:15 – 17:00 Mše svatá
17:15  Večeře

Na závěr budou „Chlapské aktivity“ k poctě 
sv. Josefa: posezení v baru, šipky, možnost 

sportu, tělocvična. 
Přihlásit se je třeba do 15. března 2017, na  
www.farnost-pardubice.cz; poplatek 80,- 

Kč.
Kontakt: P. Antonín Forbelský 

731 598 842.
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Vikariátní diskotéka 2

Naše netradiční setkání se konalo ve středisku 
našich bratří salesiánů v Pardubicích. Stoly byly 
plné buchet a džbány naplněné po okraj. Klidná 
a tichá atmosféra si užívala svoje poslední chvíle, 
neboť v zápětí jsme začali první seznamovací hru 
v duchu „Jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš“. Ruka 
šla k loktu, koleno šlo k malíčku, a hlava k rameni. 
A jako jedno tělo jsme se prošli tam a zpět, po hale.

Tak to bylo na zahřátí. Ještě chvíli potom jsme se 
seznamovali, a ochutnávali dobroty na barovém 
pultu, když tu najednou se otevřely veliké dveře, 
do tanečního sálu. 

Taková vikariátní akce není jenom o zábavě a blb-
nutí, ale i o tom se něco nového naučit. První 
část tajenky Dona Boska na nás už čekala. Přiví-
tání mladých tanečníků týmem a nefalšovaným 
bratrem salesiánem, včetně scénky dobrovolní-
ků o životě Dona Boska, to vše zahrnovala první 
část programu. Po skvělém výkonu účinkujících 
se taneční parket začal plnit tanečníky, kteří byli 
připraveni to rozjet. Spustila hudba, zhasla světla 
a taneční dílo se dalo do pohybu.  O přestávce nás 
čekalo veliké překvapení, … bratři z Hradce Králové 
nás přijeli podpořit! Dali jsme se do druhého kola 
tance. Tancovali všichni, někdo ukázal přirozený 
talent, jiní se rádi přiučili novým stylům.  Po krát-
ké přestávce následovala druhá část tajenky Dona 
Boska. Tentokrát se utvořily týmy, které plnily 

různé úkoly za nápovědy k tajence. Někdy muse-
li členové týmu ukázat své artistické dovednosti, 
jindy své matematické schopnosti, a ani životně 
potřebné umění šití a zašívání nezůstalo ladem. 

Týmy splnily své úkoly na výbornou. A mohli jsme 
se pustit do třetího tanečního kola, které neslo ná-
zev Belgický tanec. Pánové do vnitřního kruhu, 
dámy do vnějšího kruhu, a jde se na věc. Po krát-
ké občerstvovací pauze následovala třetí část ta-
jenky. Kontrola správných výsledků a bonusové 
body. Vyhlášení vítěze a odměny.  Poslední taneč-
ní kolo se spustilo, zatímco o patro výše nám naši 
pomocníci v kuchyni připravovali skvělou večeři. 
Na jídelním menu byl vynikající guláš od bratrů 
salesiánů a chleby s máslem a zeleninou.  

Večeří to ale nekončilo! Po vydatné večeři jsme se 
vydali do kostela, kde na nás už čekal mladý hu-
debník Karel s kytarou a novým způsobem modlit-
by. Za doprovodu kytary a jeho hlasu, mohli, jsme 
otevřít svá srdce Pánu. Bylo to skvělé! Po mod-
litbě nás už bohužel muselo opustit společenství 
z Chrudimi.  Křesťan je plný lásky a přátelství, 
rozloučili jsme se tedy s každým a objali jej, neboť 
v Kristu jsme jedna veliká rodina. Po závěrečné 
modlitbě nás ještě čekal úklid. Každý přidal ruku 
k dílu dle svých možností. Díky tomu jsme brzy 
uklidili, rozloučili se a v pokoji obohaceni o spous-
tu nových vzpomínek odešli do svých domovů. 

Viktor Antonio František Karaba Quispe



Sněhové derby Hradec-
Pardubice skončilo remízou
Středoškoláci z vikariátů měst Hradec Králové a Par-
dubice se opět utkali v napínavém souboji, tentokrát 
na sněhu. Přestože byla původní akce naplánována 
jako prostá koulovačka, rozhodli se Hradečtí změnit 
pravidla a účastníci se rozdělili na tři skupiny, kte-
ré měly soutěžit o to, která s nich postaví v daném 
čase nejvyšší věž ze sněhu. Aby celé klání nebylo 
tak snadné, mohly na sebe týmy útočit a bořit si na-
vzájem věže, či zastavovat sběrače sněhu, kteří se 
poté museli odebrat na svou základnu po jedné noze 
a deseti kliky si opět dobít život. Tolik tedy k pravi-
dlům. A nyní již záznam průběhu utkání. 

Protože byl prostor, odkud měly týmy sbírat sníh 
daleko od základen, rozhodly se všechny tři celky 
taktizovat a stavět věž ze sněhu, který se nacházel 
vně kruhu základen. Odvážným krokem zahájilo 
družstvo modrých, které zaútočilo ve druhé mi-
nutě utkání na červenou základnu a značně pobo-
řilo jejich stavbu. Následoval odvetný krok, který 
skončil ztrátou dvou členů modrého družstva. Ti 
se pak museli s hanbou plazit z bojiště. 

Úpornou obranou se týmu žlutých podařilo vy-
řadit dva útočící červené, kteří v páté minutě ne-
proměnili svou šanci při útoku na věž. Nejenže 
přišli o své životy, ale museli navíc doskákat zpět 
na svou základnu. 
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Zpravodaj Spolčo Silvestr

Od 29. prosince do 1. 1. jsme s pardubickým spol-
čem vyrazili do Poličky na faru společně oslavit 
poslední dny roku 2016. Většinu času jsme hrá-
li různé hry a aktivity na téma filmu Avengers. 
Nechyběly ani modlitby a další aktivity, jako tře-
ba bruslení na ledě nebo noční hra. Poslední den 
minulého roku jsme se rozdělili do skupin, v nichž 
jsme dostali určitý úsek z pohádky „Tři oříšky pro 
Popelku“, jež jsme měli předvést v podání zadané 
země, například Amerika, Latinská Amerika a dal-
ší. Tyto scénky jsme si pečlivě nacvičili, vyzdobili 
jsme jednu místnost a mohli jsme začít slavnostní 

Závěr utkání se nesl ve znamení zoufalých kroků. 
Modří, kterým se věž po několika nájezdech sou-
peřů stále bortila, se rozhodli vyztužit její základy 
jedním ze svých hráčů. Tento otužilý odvážlivec 
se nechal zasypat až po krk sněhem. Ostatní druž-
stva se rozhodla následovat jejich příkladu a tak 
nakonec skončil zápas nerozhodně. 

Nejasný výsledek se rozhodla družstva roz-
hodnout přátelským závodem z vrchu Rozárka. 
A v něm jednoznačně vyhráli zástupci hradeckého 
výběru. Zápas provázela vřelá atmosféra, která 
pokračovala i ve společné kabině obou týmů při 
občerstvení a soupeření v karetní hře Bang. 

Jakub Dušek
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večer. Tancovali jsme, zpívali a bavili se. Třičtvrtě-
hodinu před závěrem roku jsme šli do kaple, kde 
jsme se za doprovodu klidné hudby mohli zamys-
let nad tím, co se v roce 2016 událo. Pak přišel čas, 
kdy jsme šli ven a přivítali nový rok 2017 a popřáli 
si do něj vše nejlepší. Děkujeme všem kamarádům 
za krásně připravený program, otci Filipu Duškovi 
za modlitby, kuchařům za připravené jídlo. Byl to 
krásně prožitý konec roku. Přejeme vám za celou 
mládež požehnaný nový rok.

Jana Šlímová

Akce Salesiánského klubu

Zdravím vás čtenáře ze Salesiánského klubu. Rád 
bych vám představil některé z našich celoročních 
programů.

Jako první bych chtěl zmínit víkendy pro děvča-
ta od 11 let. Aktivita probíhá zhruba každý měsíc 
a vedou ji tři mladá dospělá děvčata. Zodpověd-
ná za akci je Mája Požárová.  Víkendy chtějí na-
bídnout děvčatům od 11 let prožitek uzavřeného 
dívčího světa. Obsahem programu je pak vyrábění 
z různých materiálů, společné hry, spontánní zá-
bava i společné modlitby. Každé setkání má kromě 
tvoření, zábavy i svoje téma a duchovní patron-
ku. Jsou jimi ženy z Bible nebo nedaleké historie, 
např: královna Ester, matka Markéta, Panna Maria 
atd.  Víkend probíhá v prostorách Salesiánského 

klubu, program začíná zpravidla v pátek kolem 
18 hod a končí v sobotu po obědě, kolem 14 hod. 
Přesné datum a bližší informace se zájemci dozví 
z nástěnek a webu Salesiánského klubu. 

Naši další nabídkou je nedělní florbal pro děti od 3 
let. Zkrátka, pokud dítko běhá a udrží hokejku, 
nechť se zúčastní. Specifikem nabídky je to, že 
kroužek je v neděli 1× za 14 dní, v čase od 10:30 
do 11:30 hod. Vedoucím kroužku je Josef Láník. 
Pro rodiny s malými dětmi je to příležitost po mši 
sv. dojít do baru na něco dobrého, a na hodinku jít 
do tělocvičny si zaběhat. Věřím, že „trenér“ Pepa 
bude rád i za nárazovou výpomoc příchozích 
tatínků. Těšíme se na vás.

Poslední aktivitou, kterou bych rád zmínil, jsou 
pravidelné sobotní výlety. Jednou za měsíc, zpra-
vidla v druhé polovině měsíce, nabízíme sobotní 
výlet. Zveme děti od 7 do cca 12 let, kluky i děvčata. 
Cílem aktivity je trocha pohybu i poznání zajíma-
vostí kolem nás. Kromě výletů jen do přírody jsme 
například pořádali i výlet do Lego Muzea v Kutné 
Hoře. Aktivitu vedou společně s jedním salesiá-
nem tatínkové z našeho společenství. 

Bližší informace o termínech těchto aktivit najdete 
na našich nástěnkách v Salesiánském klubu, nebo 
v kostele. Stejně tak na našem webu: http://par-
dubice.sdb.cz 

Na všechny se těší Jiří Woclawek SDB
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Jarní prázdniny pro rodiny   
i pro mládež od 10 let bez doprovodu rodičů

Termín: 5 (neděle) – 10 (pátek) března 2017

- Rodiny – přijeďte třeba jen na pár dní

Místo: Salesiánská chalupa „Spáleniště“, ve Staré Vsi,

- cca 2 km od Vysokého n/Jizerou

- Více se dozvíte na: http://www.spaleniste.cz/

Cena: 100 kč / den (ubytování a stravování)

- 300 kč / mládež bez rodičů (příspěvek na cestu tam i zpět) 

- Výdaje za lyžařský vlek si každý hradí sám

Hlaste se nejpozději do neděle 19. 2. 2017. 

- Organizátor: Jiří „George“ Woclawek; 

- mob: 777 259 334; e-mail: jiri.woclawek@gmail.com

Rodiny 

- K dispozici jsou 4 oddělené pokoje pro rodiny

- Prosíme o informaci, kdy přijedete a kdy budete odjíždět

Mládež od 10 let – odjíždíme v neděli 5.3., sraz ve 14:30 hod v Salesiánském klubu mládeže.

- My salesiáni jedeme dvěma auty, je tedy omezený počet míst.

- Návrat v pátek 10. 3. v průběhu odpoledne

- Mládeži / rodiče, nezapomeňte vyplnit formulář přihlášky 

Nabídka programu: lyžování na sjezdovkách cca 2 km od chalupy,  

- pěší turistika po blízkém i vzdáleném okolí,

- stolní hry, promítání filmu…

- nabídka mše sv – do středy bude s námi i Josef Trochta 

S sebou: Nezapomeňte spacák, přezůvky, hygienické potřeby.  

- Dobré boty a teplé oblečení podle počasí, i s rezervou na převlečení, také pláštěnku, sluneční brýle atd.

- Vlastní lyže a lyžařské vybavení, nelyžující účastnici – boby, sáňky, igelity.   

         Za organizátory  - Jiří Woclawek
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Pouť se sv. Františkem z Assisi

V sobotu 11. 2. uspořádal Salesiánský klub mlá-
deže 5. pouť pro rodiny s dětmi. Zimní poutě jsou 
vždy plny očekávání – jaké bude asi počasí, kolik 
účastníků odradí a kolik naopak přiláká, kde nalez-
nou prochladlí poutníci místo k občerstvení a bu-
dou si mít kde ohřát prokřehlé údy…

Tématem letošní zimní poutě byla osobnost svět-
ce sv. Františka z Assisi. Díky podpoře pardu-
bické salesiánské komunity se poutním místem 
stal kostel sv. Matouše na Míčově. Při mši svaté 
se poutníci seznámili se vztahem sv. Františka 
z Assisi k Bohu skrze lásku k přírodě a všemu 
živému. 

Po mši svaté se poutníci vydali na zhruba tříki-
lometrový okruh po okolních lesních pěšinkách, 
na kterém děti plnily tematické úkoly spojené se 
životem sv. Františka z Assisi.  Po splnění všech 
úkolů se poutníci přesunuli do již vytopené bývalé 
fary na Míčově, kde sv. František z Assisi obdaro-
val poutníky drobnými upomínkovými předměty. 
Na faře již na poutníky čekal výborný guláš a teplý 
čaj. I přes mrazivé počasí se zúčastnilo 32 poutníků, 
což byla pro organizátory ta nejhřejivější odměna. 

Lukáš Bajer

Oslavy Dona Boska

Letošní čtvrtá sobota se v Salesiánském centru 
v Pardubicích nesla v duchu propojení už tradiční 
zabijačky s programem pro všechny věkové skupiny.

Praktické přípravy, již dlouho plánované akce, 
započaly už v pátek. V tento den se sešli někteří 
z mnoha farníků, aby připravili veškeré nezbyt-
né potřeby pro hladký průběh víkendové akce. 
Ve skoro stejném osazení probíhalo sobotní ráno, 
kdy se připravovalo pohoštění a prostory pro 
přednášku i zábavu pro děti i mládež.

Samotná akce začala ranní mší v kostele sv. Václa-
va. Přítomní farníci se poté odebrali do baru Sale-
siánského klubu mládeže, kde na ně čekalo pohoš-
tění v podobě ovaru s křenem, zákusků a buchet. 
Po celý den mohli všichni zúčastnění přihlížet vý-
robě jitrnic, guláše a dalších zabijačkových dobrot, 
které později mohli i ochutnat. Pro ostatní, kteří se 
právě nezačleňovali do výroby již zmiňovaných 
masných výrobků byl připraven doprovodný pro-
gram. Pro dospělé byla realizována přednáška 
o Povolání k životu a službě, kterou vedl P. Pavel 
Kuchař SDB. Tato přednáška nás měla inspirovat 
k přemýšlení o přijetí našeho poslání, tedy dobro-
volnictví a naší obětavosti.

V Salíčku si nejmenší účastníci akce, pod dozorem 
svých rodičů, vyráběli ozdobné knoflíky, krabičky 
či obrázky. Pro starší děti byl poté zajištěn spor-
tovní program, plný her a pohybu. Celý den jsme 
ukončili adorací a závěrečným požehnání.

Celý den byl protkán milou a přátelskou atmosfé-
rou. Bylo velmi příjemné být součástí této komu-
nity, která působí tak pospolitě. Téměř každý, zde 
přítomný farník zastával v celodenním programu 
svou úlohu. To mohlo zprvu působit chaoticky, ale 
v závěru právě tato skutečnost tvořila tak působi-
vé propojení všech zúčastněných.

Po nedělních mších za sv. Jana Boska, si všichni 
přítomní mohli za dobrovolný příspěvek odnést 
některé ze zabijačkových výrobků na ochutnání. 
Setkání farníků v Salesiánském centru tím však 
nekončilo. V odpoledních hodinách byli všich-
ni zváni na festival Cantate Bimbi, k poslechnu 

malých zpěváčků. Festivalu, který se taktéž 
koná každým rokem, se může zúčastnit každý 
zpěvák do dvanácti let věku. Součástí programu 
byla i bohatá tombola, jež uskutečnila kdekoho 
šťastným.

Tereza Zetková a Jiří Woclawek
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Pardubická Charita děkuje třem králům.  
Vybrali opět přes milion korun
Skupinky koledníků dostaly v první polovině ledna 
od Oblastní charity Pardubice 425 prázdných po-
kladniček. Navzdory třeskutým mrazům a chřip-
kové epidemii se vydaly do ulic, aby lidem popřá-
ly krásný nový rok. Na oplátku dostávaly drobné 
i velmi štědré finanční dary (v jedné pokladničce 
v Rokytně byla i bankovka v hodnotě 5 000 Kč). 
V 85 obcích se jim podařilo vybrat celkem 1 009 447 
korun. Tyto peníze pomohou hlavně nemohoucím 
seniorům a lidem se zdravotním postižením v Par-
dubickém kraji, ale také rodinám s dětmi a umírají-
cím. Tak by se dala stručně shrnout letošní Tříkrá-
lová sbírka z pohledu pardubické Charity.

Každý, kdo se do sbírky jakkoliv zapojil, si zaslouží 
velké poděkování. Na pomoc přispěchaly stovky ko-
ledníků a vedoucích skupin – jednotlivci, rodiny, ško-
ly, skauti, dobrovolní hasiči, sokolové i zástupci dal-
ších organizací. Sbírku podpořili svým vystoupením 
zpěváci chlapeckého sboru Bonifantes pod vedením 
Jana Míška, houslisté Miloslava a Petr Zdvihalovi 

s vnoučaty, pěvecké sbory Pernštýn-Ludmila-Suk, 
Návrat a chrámový sbor pod vedením Jiřího Ku-
chválka, hudební skupina Trdlo a Základní umělecká 
škola Karla Malicha Holice. Koledníkům požehnali 
pomocný biskup Josef Kajnek a kněží v jednotlivých 
farnostech. Záštitu nad sbírkou převzali náměstek 
hejtmana Roman Línek, pardubický primátor Martin 
Charvát a holický starosta Ladislav Effenberk.

Dobrovolníci pomáhali také s počítáním peněz 
na obecních úřadech, které započalo již v průbě-
hu sbírky a pokračovalo ve druhé polovině ledna. 
Stejně jako v minulých letech se nejvíce peněz 
podařilo získat v Pardubicích (168 917 Kč), Holicích 
(75 990 Kč), Chrasti (65 420 Kč), Luži (58 796 Kč), 
Býšti (34 053 Kč) a Horním Jelení (29 715 Kč). Po-
drobný přehled, kolik peněz se vybralo v jednot-
livých obcích, najdete na webové stránce www.
pardubice.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky.

Vojtěch Homolka
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Za panem Stanislavem 
Fibichem.
Ve středu 15. února 2017 jsme se rozloučili 
s dlouholetým varhaníkem Pardubic a okolí 
panem Stanislavem Fibichem.

Narodil se 7. 5. 1925 v Zástavě a prvním uči-
telem houslí mu byl tatínek Jaroslav Fibich.  
Na Městské hudební škole byl pak žákem 
J. Lautnera na varhany a u B. Bartoše se 
učil zpěvu. Navštěvoval také hodiny zpěvu 
u paní Jakoubkové v Hradci Králové. Byl 
členem pardubických sborů Perštýn a Lud-
mila a po nějakou dobu vedl sbor Bendl 
v Sezemicích a Doubravan v Ronově nad 
Doubravou.Varhanickou službu konal kro-
mě Pardubic v Holicích, Lázních Bohdaneč, 
Mikulovicích, Sezemicích a Opatovicích 
nad Labem. To mu samozřejmě v době to-
tality přinášelo i obtíže a čtyřikrát ztratil 
zaměstnání.

My varhaníci si budeme připomínat jeho 
elán a vytrvalost ve varhanické službě. Kéž 
mu Pán bohatě odmění na nebeském kůru.

Jiří Kuchválek, regenschori  

Legoprojekt ve škole NOE

Přes 440 000 kostiček lega měli k dispozici účast-
níci Legoprojektu, který se uskutečnil v době po-
loletních prázdnin ve škole NOE.

Šlo o společnou akci salesiánů a školy NOE.

Stavba trvala tři dny. Každý den přišlo asi 40 dětí 
ve věku od 7 do 12 let, aby vybudovaly domy či 
dopravní prostředky a umístily je na základnu 
ve tvaru velkého kříže. A nešlo jen o stavění. Vždy 
děti vyslechly i krátké slovíčko inspirované Biblí. 
Jakousi hymnou stavění se stala píseň „Muž mou-
drý stavěl dům svůj na skále“. 

V neděli se pak uskutečnila slavnostní vernisáž. 

Markéta Chmelová

Zpravodaj farnosti  
Pardubice – 2017

uzávěrka vyjde téma

1 17. 2. 26. 2. Popeleční středa

2 29. 3. 9. 4. Květná neděle

3 10. 5. 21. 5. Nanebevstoupení 
Páně

4 14. 6. 25. 6. Prázdniny

5 16. 8. 27. 8. Nový školní rok

6 27. 9. 8. 10. Podzimní číslo

7 8. 11. 19. 11. Slavnost Krista Krále

8 13. 12. 24. 12. Vánoce
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11. ročník Národního týdne 
manželství měl motto:  
„Recept na dobré manželství.“
Již jedenáctý ročník Národního týdne manžel-
ství, nad nímž převzal záštitu ministr zemědělství 
a poslanec Parlamentu ČR za KDU-ČSL Ing. Ma-
rián Jurečka, byl zahájen tiskovou konferencí 13. 
února 2017 v budově Poslanecké sněmovny. 

Na tiskové konferenci vystoupili také europoslan-
kyně Michaela Šojdrová, emeritní plzeňský biskup 
Mons. František Radkovský, rodinná poradky-
ně a terapeutka Helena Klímová, Slavoj Brichcín 
– vedoucí lékař sexuologického oddělení Praha 
Bohnice, lektorka a rodinná poradkyně Marie No-
váková a psycholožka, terapeutka a autorka Jiřina 
Prekopová a známý český kuchař Filip Sajler.

Množství kreativních nápadů a zkušeností, jak 
tvořit jedinečná manželství sdíleli lidé v rámci 
NTM na akcích a v prostorách místních komunit, 
občanských sdružení, církví, rodinných a mateř-
ských center, s odborníky i laiky. Jejich seznam 
v jednotlivých městech a krajích je možné najít 
na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz. Jejich cí-
lem bylo nabídnout příležitost pro všechny páry 
udělat něco malého pro svůj vztah a společně 
oslavit hloubku a smysl manželství, které je i přes 
různé problémy, které se pojí snad s každým vzta-
hem, podle průzkumů pro většinu lidí stále tím 
nejdůležitějším.

MUDr. Ivo Skalský spolu se svou manželkou vy-
mysleli motto celého letošního ročníku:  “Recept 
na dobré manželství”. „Manželství je zásadní 

opěrný bod našeho života. Je to výzva stran tole-
rance, trpělivosti, umění komunikace, obětavosti. 
Odměnou je nepřenositelné souznění v tom, co je 
pro nás zásadní, bezpečí, hrdost, bezpodmínečná 
podpora a respekt i znásobení společných radostí 
a dělení společných starostí.“

I naše farnost se připojila k Národnímu týdnu 
manželství, a to videopřednáškou amerického 
pastora Marka Gungora, na kterou jsme se spo-
lečně podívali 19. února podvečer a její téma znělo: 
„Prosmějme se k lepšímu manželství.“. Jako hosté 
byly pozvány i 3 manželské páry z naší farnosti, 
nakonec pro nemoc a mimořádnou návštěvu při-
šli jenom manželé Matyašovi.  Jejich úkolem bylo 
prozradit nám svůj recept na dobré manželství. 
Za jejich účast a povzbudivá slova jim moc dě-
kujeme a také všem, který přišli a podpořili tohle 
setkání.  A jaký je recept na šťastné manželství? 
Klíč k tomu co chcete Vy, získáte tím, že dáte part-
nerovi to, co chce On. A jeto lehké? Někdy něco 
zkazíte, ale musíte na tom pracovat. K dobré nála-
dě přispělo i vzájemné povídání, sdělování názoru 
na videopřednášku a plno dobrot.

Zuzana Petrášová



Pravidelné akce
Neděle Setkání u kávy fara po mši v 09:00

Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv.
Úterý Adorace (po večerní mši svaté) kostel sv. Jana Křtitele 18:30–19:15
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova – 1. p. 14:30
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00-17:30

Kalendář  akcí na měsíc únor–březen
Ne 26.02. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Po 27.02. Setkání nad Biblí – „Rozsévač“ kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Út 28.02. Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30

St 01.03. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
Čt 02.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00

Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00 – 18:00
Mše sv. v Domově pro seniory Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 03.03. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
1. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

So 04.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv.
Ne 05.03. 1. neděle postní
Po 06.03. Začínají Jarní prázdniny – do 12.3.
St 08.03. Seniorklub farní sál 14:30
Čt 09.03. Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00
Pá 10.03. 2. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
Ne 12.03. 2. neděle postní
Po 13.03. Výroční den zvolení papeže Františka
St 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00

Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 16.03. Mše sv. v Domově pro seniory Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 17.03. 3. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
So 18.03. Setkání pro chlapy Salesiánský klub od 14:00

Večer mladých vikariátu Horní Jelení 15:00–18:45
Ne 19.03. 3. neděle postní 

Sbírka: Plošné pojištění 1
Po 20.03. Slavnost sv. Josefa

Pondělní večery – Bohoslužba pokání kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Čt 23.03. Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00
Pá 24.03. začíná 24 hodin pro Pána – Adorace sv. Bartoloměj 13:00–17:15

4. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
So 25.03. Slavnost Zvěstování Páně

Zahájení turistické sezóny sv. Bartoloměj a 
Klášterní

08:00–15:00

Postní duchovní obnova farnosti farní sál 14:00–17:10
Poutní mše svatá Klášterní kostel 18:00



Ne 26.03. 4. neděle postní – RADOSTNÁ
Změna času

Po 27.03. Setkání nad Biblí – „Zaseté semeno“ kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Út 28.03. Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30

Začíná akce „Kostel otevřen“ sv. Bartoloměj 19:30
St 29.03. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Čt 30.03. Mše sv. v Domově pro seniory Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 31.03. 5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
So 01.04. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Ne 02.04. 5. neděle postní

Začíná Týden modliteb za mládež
St 05.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
Čt 06.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00

Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00

Pá 07.04. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
6. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

So 08.04. Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 09:00–16:30
Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje  17:00–18:30

Ne 09.04. KVĚTNÁ NEDĚLE
Sbírka: Fatima
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře farní sál 15:30–18:00

Po 10.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
Út 11.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00

Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
St 12.04. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–20:00

kostel sv. Václava – 
salesiáni

16:30–18:30

Seniorklub farní sál 14:30
Čt 13.04. ZELENÝ ČTVRTEK
Pá 14.04. VELKÝ PÁTEK

Modlitba – Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30
So 15.04. BÍLÁ SOBOTA

Modlitba – Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:45
Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00–18:30

kostel sv. Bartoloměje 19:00
kostel sv. Václava  SDB 21:00
kostel sv. Jana Křtitele 22:00

Ne 16.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Žehnání pokrmů


