
Zpravodaj
„Živý a vzkříšený Kristus může proměnit i to,  

co je lidsky beznadějné.“ 

Vojtěch Kodet

Dobu čtyřicetidenní jsme dostali na Popeleční středu jako 
dar, který je nám dán k životu, abychom více objevovali, 
poznávali a žili život, který nám byl dán skrze vůli Boha 
a našich rodičů. Jinými slovy – jde o život! A to na zákla-
dě našeho přijetí sama sebe, druhého i samotného Dárce 
života a poznávání Jeho záměrů v mém životě. Tak, jako 
když chceme s druhým člověkem být a žít, nejdříve se 
učíme jej poznávat, chápat a být otevřeni, čím nás může 
obohatit. Otevřenost je základní postoj, který nám umož-
ňuje žít jako lidé, kteří jsou Bohem milováni a zváni již 
od našeho křtu k věčnému přebývání s Ním.

Při každé mši svaté se živě dotýkáme Kristovy oběti 
a znovu oživujeme přání a naději na setkání:„Pamatuji 
také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříše-
ní, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování, přijmi je 
do svého světla, ať vidí tvou tvář“. Vlastním „Tajemstvím 
víry“ se otevřeně hlásíme k otevřenosti Boha v Ježíši 
Kristu ke každému z nás:

 » Tvou smrt zvěstujeme: smrt - stav, kde lidsky a po-
zemsky život nenávratně končí, ale Kristus přichází, 
aby tečku „za životem“ změnil v čárku a dal naději, 
že život smrtí nekončí… Lidsky beznadějnou situa-
cí prosvětluje svým světlem, abychom viděli Jeho 
tvář, jako se ukázal apoštolům na hoře Proměnění, 
aby jim dodal odvahy a naději pro horu Golgotu. 
Zvěstujeme smrt Krista, protože se stává cestou 
k naší naději, která vyúsťuje v životě věčném: „Ani 
oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, a člověk ani nepo-
myslil na to, co všechno připravil Bůh těm, kdo ho 
milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého Ducha.“ (1 Kor 
2,9-10)

 » Tvé vzkříšení vyznáváme: život přináší situace, kdy 
se můžeme přihlásit k naději, kterou Kristus nabí-
zí každému z nás skrze svou smrt – oběť z lásky. 
Vyznáním našeho postoje, naší víry v život se při-
znáváme, že Krista známe, že mu věříme a má své 
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pravé místo v mém životě… Petr zapřel, ale v lítosti 
se mu otevřela cesta k životu.

 » Na Tvůj příchod čekáme: je možná mnoho věcí, 
lidí, situací, na které čekáme. Ve skutečnosti ale oni 
čekají na nás a na naši otevřenost a odvahu uvěřit, 
že tak, jako v nedělním ránu se ženy setkávají s ote-
vřeným a prázdným hrobem, může být naše oče-
kávání životem, který s radostí čerpá od samotné-
ho původce života sílu ke každodennímu prožívání 

tajemství života, smrti, ale i vzkříšení, které chce 
prozářit všechny temnoty a situace našeho živo-
ta. Záleží na nás, zda vystoupíme z temnot a ne-
cháme se i s našimi temnotami „přemoci“ světlem 
Vzkříšeného.

Tento postoj, kterému se stále učíme, kéž nás „přemůže“ 
nejen o letošních Velikonocích!

P. Antonín

Co pro mne znamená křest…

Mirka 45
Věřit v Boha jsem začala už dávno. Nad příběhem z jed-
né internetové diskuze, kde matka ztratila jedno ze tří 
dětí a pořád se ptala Boha, proč jí to udělal. Až ji osvítila 
odpověď, že jí Bůh chystá štěstí, o kterém neví. Byl to 
dojemný příběh a mně chytl za srdce.

Prožila jsem chvíle, kdy jsem věřila, i krize, kdy jsem 
věřit přestala. A pak jsem zhřešila. Ten hřích způsobil, 
že jsem se změnila, z dračice se stala pokorná žena, ale 
pořád to byl hřích (nebyl to trestný čin). A já cítila, že se 
ho sama nezbavím, že potřebuji víc síly a odvahy, kterou 
mi může přinést jen Bůh. Po čase, kdy jsem váhala, jsem 
požádala o možnost křtu.

Zatímco jsme se učili o Abrahámovi, o Mojžíšovi i o Je-
žíši Kristu, poznenáhlu přišel cit pro Ježíše, našeho spa-
sitele. Jeho pokora ve mně vzbuzuje naději, že i já budu 
moci žít v lásce s Bohem.

A teď nás tedy čeká křest. Každý v něm vidí něco jiného. 
Já ho pociťuji jako posilu proti hříchu, brýle, přes které 
zahlédnu spravedlnost. Ďábel číhá, ale já už budu chrá-
něná dlaní našeho Pastýře. Doufám, že mě povede ces-
tou spravedlivých.

David 35
První zrnko mého hledání víry v Boha do mě zasadila 
má babička jednoduchou modlitbou, kterou jsme si spo-
lu říkávali vždy před spaním. Kromě mé věřící babičky 
jsem ale vyrůstal v rodině, která je nevěřící, a do kostela 
jsme chodili pouze výjimečně. Má cesta k víře nabra-
la hezkých pár zatáček, nežli jsem pochopil, že i mně 
byl dán tak velký dar, jakým víra v Krista a Boha sama 
o sobě je. Poté co jsem se rozhodl nechat se pokřtít, 
jsem vstoupil do katechumenátu a můj život se začal 
zároveň proměňovat a stávat se plnějším, radostnějším 
a smysluplnějším. 
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Víra v Boha mi rovněž pomohla k získání víry v dobro, 
které je v každém člověku zaseto a záleží pouze na nás, 
zdali se svobodně rozhodneme nechat ho růst. Křest po-
važuji za stejný dar, jakým je pro každého novorozence 
den jeho narození a velmi se těším, na další dobrodruž-
ství při uvědomování si Boží přítomnosti a darů, které 
křtem a biřmováním získáváme. Mým velkým přáním je, 
aby cesta, na kterou jsem se ze svého osobního nejlep-
šího přesvědčení vydal, byla také inspirací pro mé blízké. 
Jak řekl Ježíš: „Já jsem cesta, pravda a život“. Kéž by se 
na tuto životní cestu k pravdě a lásce mohl a chtěl vydat 
jednou každý.

Radka 38
„Věřím v něco“ byly mé pocity, které mne provázely ži-
votem a víra byla pro mne těžko uchopitelná.

Jednoho dne do mého života vstoupil velmi důležitý 
člověk (patří mu mé DÍKY), který mi nenásilnými kro-
ky otevíral cestu víry a vedl mě po ní. Byla zdlouhavá 
a klikatá. Dnes již mohu říci, že má cesta je klidná, zalitá 
láskou a světlem.

Setkání s Bohem je nepopsatelné tak jako zrození nové-
ho života. Přeji všem poznat jeho lásku.

Pouť Pardubické farnosti na  
Mariánskou Horu 

Zveme Vás na farní pouť

v sobotu 29. dubna 2017.

Program poutě:

07:30 ODJEZD z Pardubic
(zastávka MHD Náměstí Republiky) 

09:30 MARIÁNSKÁ HORA – mše sv.  
(následně prohlídka okolí)

11:30 Občerstvení 
(fara Dolní Čermná – párek, káva, čaj)

13:00 Horákova kaple u Dolní Dobrouče  
(návštěva kaple a pobožnost)

17:00  NÁVRAT do Pardubic (přibližně)

Zájemci se mohou zapsat do tabulky 
v kostelích nebo na faře. 

Také je možné se přihlásit pomocí 
formuláře na internetových stránkách 

naší farnosti.

Cena: 200,– Kč  
(platí se až v autobuse,  

částka zahrnuje dopravu a občerstvení)

Mariánská Hora

Poutní kostel na Mariánské Hoře. R. 1814 tudy vezl for-
man A. Keprta náklad mlýnských kamenů. Na rozjež-
děné cestě se vůz převrátil a forman pod ním zůstal 
uvězněn. Když prosil o pomoc Pannu Marii, zjevila se 
mu zářící paní, která mu pomohla. R. 1864 zde byla po-
stavena kaplička a r. 1875 i dnešní kostel, v jehož vnitřku 
zůstala kaplička zachována. Lesem vede k poutnímu 
místu křížová cesta. Hlavní pouť připadá na Svátek Na-
rození P. Marie (8. září). 

 49.9608581N, 16.5899814E

Horákova kaple

Kapli nechal postavit Bernard Dušek z Dolní Dobrouče 
poté, co se podruhé uzdravil z těžké nemoci pitím vody 
ze zdejšího pramene a modlitbami k Panně Marii. Stav-
ba byla dokončena r. 1866. 

 49.9812225N, 16.4860825E
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Petice proti novele zákona 
o registrovaném partnerství
V lednu bylo možné podepsat v naších kostelích 
petici proti připravované novele o registrovaném 
partnerství, která by umožnila registrovaným 
párům osvojit si dítě svého protějšku, pokud je 
v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, 
případně pokud jeho druhý rodič o dítě nepečuje 
a dá souhlas s osvojením dítěte. Za naši farnost 
Pardubice podepsalo petici 143 lidí. Mnozí lidé 
z naši farnosti ji podepsali přímo na internetu. Pe-
tiční archy byly zaslány poslankyni Pavlíně Nytro-
vé. Děkujeme všem za vyjádření postoje k téhle 
důležité otázce. 

Zuzana Petrášová

Sbírka pro Fatimu

Bratři a sestry ve farnostech Královéhradecké diecéze, 
měsícem květnem bude zahájeno slavení Jubilea Fati-
my – stoletého výročí zjevení Panny Marie v portugal-
ské Fatimě. Přípravou a organizací jubilea Fatimy byla 
pověřena Českomoravská Fatima v Koclířově. 

Sbírka příští neděli 9. dubna je mimořádně určena pro 
finanční zajištění Národní poutě do Fatimy, náklady 
televize Noe zajištující přímé přenosy z Portugalska, 
další průběh v katedrálách a hlavních poutních místech 
ve dnech 15. září – 7. října 2017 a teologickopastorální 
sympozium v Novém Adalbertinu a Koclířově.

 V den první soboty 7. října 2017 bude naše země za-
svěcena Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. 
Za vaše modlitby i finanční podporu při sbírce příští ne-
děli Pán Bůh zaplať.

V Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal, 
představený Českomoravské Fatimy v Koclířově

24 hodin pro Pána 

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

Misijní koláč v klášterním kostele 

Na 4. neděli postní bylo v Klášterním kostele skutečně moc 
veselo. Byla tam televize Noe a kromě toho podle tradice 
na tuhle neděli připravujeme Misijní koláč, který byl pak 
nabízen před kostelem za dobrovolný příspěvek. Myslela 
jsem si, že asi jich bude málo, protože to byl takový nároč-
ný víkend. Jaké bylo ale mé překvapení, když misijních ko-
láčů bylo až doopravdy moc, děti chodily a nabízely a lidí už 
říkali: „Díky, my už nemůžeme.“ Děkuji všem maminkám, 
dětem, tatínkům, babičkám, kteří něco připravili, také všem 
kteří u toho pomáhali, a také těm, kteří přispěli finančně. 
Tak mohlo být v neděli před kostelem super občerstvení: 
čaj, pro dospěláky i s rumem, výborné koláčky a zákusky, 
chlebíčky. Vybralo se 3.244 Kč a tyto peníze byly zaslány 
na účet Papežských misijních děl. Všem veliké díky!

 Zuzana Petrášová
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Postní duchovní obnova farnosti

Duchovní obnova se uskutečnila dne 25. 3. 2017 ve far-
ním sále a vedení se ujal P. Vojtěch Glogar, SDB. Mezi 
jednotlivými přednáškami resp. zamyšleními, byla mož-
nost svátosti smíření a pro osobní ztišení a rozjímání 
byla v klubovně vystavena Nejsvětější svátost oltářní. 
Mottem duchovní obnovy bylo: smíření – důvod k ra-
dosti a oslavě.

Na úvod nám P. Vojtěch promítl video pojednávající 
o pastýři ovcí, který po zjištění, že se mu ztratila jedna 
ovečka, vydá se ji hledat a když ji najde, má velkou ra-
dost (Mt 18,12-13). Pro nás je to příslib, že nás Pán neo-
pouští ani ve chvílích, kdy se od něho odvracíme a za-
touláváme se pod vlivem různých světských svodů, jak 
o tom vypovídal i další příběh z videa (závist, nedůvěra, 
nepřátelství, sex, drogy apod.). Takové události v nás 
zanechávají pocit spáleniště, kalu a špíny, život nám při-
padá jakoby rozbitý na střepiny, pozbývá ceny. Obrátí-
me-li se s prosbou k Pánu, dostává se nám pochopení, 
Pán nás pozvedá, napravuje, pročisťuje, dává radost.

Ale je důležité právě to rozhodnutí a odvaha k nápravě, 
prosba o odpuštění a Boží milosrdenství. Dostane-li se 
nám těchto darů, pociťujeme vděčnost. A o tom také 
bylo další krátké video, že život je vzácný dar, každý den 

i okamžik je dar, úsměv, který hladí, oči, které vidí v ka-
ždém člověku jedinečný lidský příběh. Kromě vděčnosti 
je to i důvod k oslavě, a jako každá slavnost vyžaduje 
důkladnou přípravu. Tak i na svátost smíření je potře-
ba se připravit, zklidnit se, promyslet, nejlépe v modlit-
bě s Pánem. A být prostřednictvím kněze-zpovědníka 
očištěn od všech vin a provinění – to je opravdu důvod 
k radosti a oslavě!

Na závěr jsme poděkovali P. Vojtěchu Glogarovi a pře-
sunuli se do kostela Zvěstování Panně Marii, kde byla 
vystavena Nejsvětější svátost oltářní a kde bylo možné 
spolu s jáhnem Karlem Kylarem adorovat. Od 17.30 hod. 
jsme se pomodlili růženec s radostnými tajemstvími. 
Poté následovala poutní mše svatá, kterou celebroval 
P. Vojtěch Glogar spolu s jáhny Karlem Kylarem a On-
dřejem Špinlerem. Ta byla tím nejlepším zakončením 
postní obnovy. Po závěrečném požehnání jáhen Ondřej 
poděkoval za nás za všechny P. Vojtěchovi Glogarovi 
za duchovní obnovu a předal mu malý dárek. Bohu díky 
za vše!

Jana Čihulová

Velkopáteční křížová cesta 2017

Jak bylo uvedeno v minulém čísle Zpravodaje, plá-
nujeme prožít křížovou cestu na Velký pátek (tj. 
14. 4. 2017) na Andrlově Chlumu u Ústí nad Orlicí. 
Zároveň po této křížové cestě absolvujeme velkopá-
teční bohoslužbu v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí.

Zde je časový harmonogram:

 » 12:45 hod. – sraz na parkovišti u vlakového 
nádraží v Ústí nad Orlicí (GPS: 49.9707900N, 
16.3801333E). Možnost příjezdu osobními vozy 
nebo vlakem (Pardubice, hl. n. 12:05 hod. – Rx 
889 J. A. Komenský)

 » 13:00 hod. – začátek křížové cesty na Andrlův 
Chlum

 »  14:00 hod. – předpokládaný konec křížové cesty
 »  14:30 hod. – občerstvení (teplý čaj) na faře u kos-

tela Nanebevzetí P. Marie

 »  15:00 hod. – velkopáteční obřady v kostele Na-
nebevzetí P. Marie v Ústi nad. Orlicí

 »  17:00 hod. – ukončení (zpáteční vlak např.: 
17:30 hod. Os 5016)

Upozorňujeme, že křížová cesta na Andrlův Chlum 
prochází lesem a poněkud náročnějším terénem 
(délka cca 900 m, převýšení cca 120 m). 

Pokud někdo pojedete vozem a můžete vzít nějakou 
osobu, nebo pokud někdo nemůžete vlakem a potře-
boval byste odvézt vozem, potom mi, prosím, napište 
na email: jiri@petras-cz.eu.

Všechny další dotazy směrujte na výše uvedenou 
emailovou adresu.

Na všechny se těší  
Jiří & Zuzana Petrášovi (a také P. Vladislav Brokeš)
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Křížová cesta pro spěchající

 Pane, odpusť mi, že jsem neměl čas účastnit se křížové 
cesty tvé i křížové cesty mých bližních.

1. Byl jsem jako Pilát. Ptal jsem se co je pravda, ale ne-
měl jsem čas se nad tím zastavit a zamyslet.

2. Vykročil jsi, Ježíši, na křížovou cestu. Byl před tebou 
asi kilometr. S takovým břemenem to trvalo snad 
hodinu. Pro mne to bylo příliš, spěchal jsem…

3. Běžel jsem napřed. Kousek dál jsem zastavil, ohlédl 
se – ty jsi ležel na zemi. Nepomohl jsem ti.

4. Minul jsem na cestě tvou matku. Ona též běžela, 
ale k tobě – v opačném směru než já. Určitě jste 
se setkali, ale také ne na dlouho. Popravčí rovněž 
pospíchali.

5. Potkal jsem Šimona z Kyrény. Říkal, že spěchá 
domů, po práci. Ale pomohl ti nést kříž. Kdybych 
věděl, že budeš potřebovat pomoci…

6. Veronika též měla pro tebe čas. Zůstal jsi u ní na-
vždy – na roušce. Já si ani neumím představit tvou 
tvář. Dej, Pane, abych se s tebou tváří v tvář setkal.

7. Byl jsem už daleko, když jsi upadl znovu. Ani teh-
dy jsem ti nepomohl vstát. Kolik takových slabých 
jsem už minul v životě…

8. Jak jsem asi vypadal, když jsem spěchal a přitom 
minul v západní bráně města skupinu žen, jež čeka-
ly, na rozdíl ode mne, na tebe?

9. Tvůj třetí pád jsem pozoroval z Golgoty. Nepovstal 
jsi už vlastními silami. Ani já jsem neutíkal níž, 
abych ti pomohl. Tak těžko se člověk navrací.

10. Teď jsi i ty tam, kde já. Došel jsi. Pomalu, těžko. Svlé-
kají tě. Ne, oni též pospíchají, proto strhují z tebe šaty.

11. Tady vidím, co znamená spěch. Aby se nezdržo-
vali přivázáním rukou a nohou, přibíjejí hřeby. To 
je rychlejší a jistější. Ježíši, odpusť mi můj život-
ní spěch, jenž nejednomu bližnímu způsobil tolik 
smutku, tolik bolesti a tolik ztráty.

12. Je teprve třetí hodina odpoledne, a slunce už zhaslo. 
Ještě nepadl soumrak, a už svítí večernice. Ještě jsi 
neskonal a zástupy se už poplašeně rozutekly. Vítr 
šílí. Vyznávám spolu se setníkem: Opravdu, tento 
byl Synem Božím.

13. Stálý spěch. Dobíjejí ty, co byli ukřižováni s tebou. 
Rychle vás snímají z křížů, neboť za hodinu začí-
ná jejich svátek. Jak dlouho jsme schopni setrvat 
v žalu? Jak dlouho jsme schopni setrvat v lítosti?

14. Na všechno jsi měl čas, Pane, s výjimkou setrvává-
ní ve smrti. Nyní ses ukázal rychlejší než ti všich-
ni. Již třetího dne, ještě než začalo svítat, jsi vstal 
z mrtvých. 

Díky, Ježíši!

Poděkování

Chci tuto cestu děkovat vám všem, kdo jste v pra-
videlné službě ve farnosti, ale i těm, kteří v posled-
ním čase pomáhali při zajištění těchto programů: 
Setkání pro ženy, Setkání pro muže, Postní du-
chovní obnova, Křížové cesty, 24 hodin pro Pána, 
Zahájení turistické sezony a také v rámci Živého 
vysílání TV NOE. Děkuji za vaši službu, vážím si jí.

P. Antonín

Jak umíral Jan Pavel II.

aneb poslední velikonoční pascha  
Karola Wojtyly

Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl 
koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat veliko-
nočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký 
pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty 
v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastave-
ní vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tvá-
ři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna 
umučeného na kříži. Cítil jsem, že nadchází jeho čas. 
Pán ho k sobě volá…
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Zahájení akce 
„Kostel otevřen“
Dvacátého osmého března večer měl kostel sv. Bar-
toloměje vznešenou atmosféru ve světle svící, které 
osvětlovaly celý vnitřní prostor a občasné, nádherné 
zpěvy místního sboru dodaly intenzitu prožitku daného 
okamžiku.

Během večera přišlo přibližně kolem 40 lidí: jednotlivci, 
páry, různě staří lidé.

Všichni se pozastavili nad krásou svícemi osvětleného 
kostela, většinou se zaposlouchali do zpěvů. Všichni 
si nakonec po projití kostela sedli do lavice a rozjímali 
a vnímali tu atmosféru, sdíleli se a jen „byli“.

Lidé říkali, že jsou nadšeni, prožili krásný zážitek, že 
mohli v klidu být a užít si kostel se vším, co nabízí v kli-
du, jak potřebují a nemusí nic poslouchat a s nikým 
zatím o ničem mluvit. Dokonce navrhovali, zda by bylo 
možné tuto akci dělat celý rok :-) 

Těšíme se na každotýdenní opakování až do konce 
května.

Nikola Pechalová

Kristův pohřeb (Miloslav Vlk)

Kardinál Miloslav Vlk napsal meditace o smrti 
a zmrtvýchvstání Krista. Ve svých zamyšleních nad 
jednotlivými zastaveními Ježíšovy křížové cesty nás 
přivádí k hlubšímu vědomí o nekonečné Boží lásce 
a o smyslu nejrůznějších podob utrpení v lidském 
životě. Kristovo umučení je cestou bolestnou, ale je 
i cestou Ježíšova vítezství a cestou naděje.

Křížová cesta – 14. zastavení 

Zbývá jen najít důstojné místo pro tvůj poslední od-
počinek. Ušlechtilý Josef z Arimatie nabídl svou no-
vou hrobku vytesanou ve skále. Vojáci hrob zapeče-
tili a drželi s ním stráž.

Byť toto zastavení ukončuje křížovou cestu, pro nás 
teprve vše začíná. Hrob je místem vzkříšení. Ote-
vřený, ozářený, slavný, vítězný hrob odhaluje smysl 
kříže. V duchu klečíme spolu s Magdalénou u hrobu 

v zahradě a slyšíme anděly: „Proč hledáte živého 
mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,5-6).

Z tvého zmrtvýchvstání se zrodila církev, obnovila se 
důstojností člověka jako Božího dítěte a otevřelo se 
nám nebe.

Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás do-
vedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty pro-
cházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž 
vede do života a je perspektivou ve všech našich bo-
lestech a trápeních. Ať se tvé vzkříšení pro nás stane 
příslibem našeho budoucího života s tebou.

Provázej nás, Pane, během naší pozemské pouti 
a dej, ať se s tebou setkáme tváří v tvář na prahu no-
vého života. Amen.

Se svolením převzato z knihy 
Miloslav Vlk, Meditace nad křížovou cestou,
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Velikonoční dílničky!

V neděli 2.4 se na farním sále v Pardubicích kona-
ly dílničky pro děti. Část výrobků si děti odnesly 
domů, část poputuje do domovů důchodců, kde 
vaše výrobky udělají velikou radost. Děti se bavi-
ly, kluci pletli pomlázky, vyráběli jsme velikonoč-
ní dekorace, beránky a kuřátka z papíru, motýl-
ky, malovala se vajíčka, vyráběli jsme dekorace 
z drátků. Moc děkujeme všem, kteří se této akce 
účastnili, a budeme rádi, pokud se příští rok této 
akce zúčastníte i vy.  

Setkání nad biblí – Rozsévač

Koncem února jsme měli možnost přijít do kostela sv. 
Jana na první přednášku o Ježíšových podobenstvích 
z cyklu ,,Setkání nad Biblí“, tentokrát na krásné téma 
,,Rozsévač“. Toto první setkání ve velmi přátelské atmo-
sféře vedl P. Antonín Forbelský.

Po úvodní modlitbě zpěvy z Taizé nám otec Antonín řekl 
pár slov o důležitosti a kráse ztišení sebe sama a také 
s tím souvisejícím uměním naslouchat. Bez obojího 
se totiž neobejdeme ve vztahu k lidem, a už vůbec ne 
ve vztahu k Pánu Bohu… I tady totiž platí, že ,,kdo mluví, 
není schopen zároveň naslouchat“.

Po krátkém zamyšlení otec Antonín přečetl podoben-
ství O rozsévači Mt 13,1-23 a poté svým slovem rozve-
dl jednotlivé možnosti ,,neúrody“. V závěru pak krásně 
zdůraznil a vyzdvihl poselství našeho Pána o nezměrné 

naději – uprostřed Božího milosrdenství máme totiž 
šanci pokoušet se zúrodňovat méně plodící části svojí 
duše každý den znovu a znovu…

Po krásných slovech jsme uvítali chvilku tichého zamy-
šlení, závěr tohoto moc milého podvečera patřil společ-
né modlitbě a zpěvům z Taizé.

A co říci závěrem? Všimla jsem si, že z tohoto prvního 
setkání nad Ježíšovými podobenstvími odcházeli lidé 
s úsměvem na tváři, pokojem na duši a… snad i touhou 
zúrodňovat svá pole :-)

Vřelé díky za tak krásný vstup do postního období !

Yvona Begerová

Vás srdečně zve na

POSTNÍ KONCERT 
DUCHOVNÍ HUDBY

úterý 11. dubnma 2017 v 18:00 
kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích

V programu uslyšíte skladby skladatelů Vojtěcha 
Říhovského, Stanisława Moniuszka, Johanna Georga 

Albrechtsbergera aj.

Účinkují

CANTUS AMICI PARDUBICE 
Radka Piskačová – varhany 

Jan Jiráček – baryton 
Sbormistr – Jan Jiráček

Jednotné vstupné 70 Kč
Město Pardubice podporuje kulturu
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Zprávy ze Salesiánského klubu 

Rádi bychom vás pozvali na pouť do Luže. Už tradiční 
pouť na mariánské poutní místo se uskuteční v sobotu 
27. 5. Pozvání formuluji v množném čísle, protože vás 
zveme my salesiáni, a slavíme Pannu Marii Pomocnici 
křesťanů. 

Součástí celo dopoledního programu kromě mše svaté 
bude i program pro rodiny s malými dětmi. Nezapome-
neme ani na program pro mládež. Kdo ví, třeba znovu 
vzkřísíme tradici nočního putování mládeže na toto 
poutní místo. Tak že mládeži… kdo z vás by měl zájem?

Vše završíme v nedaleké restauraci obědem, na který 
jsou všichni zváni, takže řízek s bramborem (nebo gri-
lovaná krkovička?) je pro vás zdarma. 

Bližší informace o programu budou zveřejněny 
po Velikonocích.

Jiří Woclawek

Aréna Život

V sobotu 18. března opět proběhlo vikariátní setkání 
mládeže. Tentokrát jsme navštívili naše kamarády 
z Horního Jelení přímo na jejich faře. Nejprve jsme 
se seznámili hrou s těmi, kdo mezi námi byli poprvé 
a poté jsme vikariátko tématicky zahájili mší svatou, 
kterou celebroval P. Filip Dušek. Mše byla speciální 
v tom, že při pozdravení pokoje jsme si kromě obvyk-
lého „pokoj Tobě“ pověděli i pár vět o sobě navzájem. 
Po mši, když už jsme se všichni znali, jsme se samo 
sebou vrhli na všechno jídlo, které bylo nachysta-
né ve stodole a poté, co jsme všechno snědli, začal 
hlavní bod programu – povídání a diskuze na téma 
jak bojovat se zlem. Nakonec, po závěrečné modlitbě, 

se rozjela spontánní zábava, které dominovala spole-
čenská hra Dixit nebo soutěž o co nejrychlejší vypití 
várnice šťávy. Celé vikariátko mělo úžasnou atmo-
sféru, která se nedá vystihnout na pár řádcích. Tomu 
myslím přispělo i to, že se nás tam sešlo poměrně 
hodně a utužili jsme přátelství nejen mezi sebou, 
ale i s přáteli z Jelení. Už se nemohu dočkat příštího 
setkání, které bude 28. 4. v Mikulovicích – Vikariátní 
čarodějnice. Doufám, že se tam sejdeme třeba i s dal-
šími, kteří chtějí prožít pár hodin se svými věřícími 
vrstevníky a zažít spoustu zábavy.

Lucka Krátká
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Noc s Andersenem

Předposlední týden v březnu patřil ve škole NOE pro-
jektu o dánském spisovateli H. Ch. Andersenovi. Žáci 
poznali některé dánské zvyky, upekli dánské sladké 
koláče. Seznámili se s Andersenovými pohádkami. 

Pan spisovatel dokonce přijel žáky osobně navští-
vit, aby na několika tiskovkách neúnavně odpovídal 
na všechny zapeklité otázky dětí. Projekt vyvrcholil 
večerní hrou a přespáním ve škole.
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YMCA SETKÁNÍ  2017 
…  

  
 7.-9.4. Víkend pro muže – Cesta proměňování… (Šlachta J., Vyleťal M.) Albeřice 
 28.-30.4. Víkend pro ženy – Biblické-židovské tance (Vyleťalová G.,Tichá J.) Albeřice 
 12.-14.5. Valašský víkend pro muže – Cesta proměňování… (Šlachta J., Vyleťal M.) Rajnochovice 
 19.-21.5. Víkend pro matky a dcery (Strejčková M., Vyleťalová G.) Albeřice 
 26.-28.5. Expedice Botanicus 1 - dobrodružný víkend pro otce s dětmi Albeřice 
 2.-4.6. Expedice Botanicus 2 - dobrodružný víkend pro otce s dětmi Albeřice 
 16.-18.6. Víkend pro otce s dospívající dcerou (16-21 let) (Štula M.) Albeřice 
 1.-8.7. Manželská setkání – letní kurz  Kroměříž 
 29.7.-5.8. Letní tábor rodin – Krkonoše (Vyleťalovi M+G) Albeřice 
 27.8.-2.9. Work Camp – Letní brigáda na Domě setkání Albeřice 
 22.-24.9. Roucho sv. Veroniky – kreativně duchovní víkend pro ženy (Hofmanová)Albeřice 
 28.9.-1.10. Expedice Krakonoš 1 - dobrodružný víkend pro otce s dětmi Albeřice 
 6.-8.10. Husto! – víkend pro otce s –náctiletými (12-16 let) (Štula M., Brázdil V.) Albeřice  
 13.-15.10. Víkend pro ženy – Cesta proměňování… (Šlachta J., Vyleťal M.) Albeřice 
 20.-22.10. Podzimní obnova MS Kroměříž 
 26.-29.10. Expedice Krakonoš 2 – prodloužený víkend pro otce s dětmi Albeřice 
 10.-12.11. Africké rytmy – víkend bubnování a tance (manželé Henžlíkovi O. a K.) Albeřice 
 16.-.19.11. Víkend pro muže Ostrava – Posvátné stezky (Šlachta J., Vyleťal M.)  Albeřice 
 24.-26.11. Seminář sloužících VPS 2 (Švíkovi P+J a tým MS) Kroměříž 
 1.-3.12. Adventní víkend pro ženy (Böhmová F., Černá M.) Český Těšín 
 1.-3.12. Adventní víkend pro muže i ženy (Farnost Trutnov; J.Rybář SJ) Albeřice 
 27.12.–2.1. Silvestrovský tábor rodin (přednostně pro činné členy YS) Albeřice 
 

 

 

Bližší informace o těchto akcích najdete v průběhu roku na:  www.setkani.org 
Nabízíme taky možnost individuálních i skupinových pobytů na Domě 
setkání v Albeřicích. Určeno zejména rodinám, mládeži a společenstvím. 
Rezervace pobytu na: www.alberice.setkani.org nebo dum@setkani.org.  

      …   DŮM SETKÁNÍ 2017 
 

Volné prázdninové termíny pro společenství:  

 
  

Naše programy na posílení manželských a rodinných vztahů můžete podpořit aktivní účasti na 
některé z těchto akcí, nebo zasláním finančního daru na účet č.:   2400465447/2010 ;   VS 22 

 

4.-11.3.2017 (jarní prázdniny)...  

1.-22.7.017 (letní prázdniny)...  
5.-26.8.2017 (letní prázdniny)... 
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POCTA
UMĚLECKÉMU
RODU Z PARDUBIC

VLASTIMIL
VOJMÍR
VLADIMÍR
 

BRATŘI

Vojmír Vokolek 
MIZEJÍCÍ 
POSELSTVÍ 
retrospektivní výstava výtvarné 
tvorby ¶ Východočeská galerie 
v Pardubicích, Dům U Jonáše 
¶ vernisáž 27. 3. v 17 hodin, 
výstava trvá do 4. 6.

Vojmír Vokolek 
NOC A DEN 
Galerie ART SPACE NOV, 
sklepení domu č. p. 49, 
Pernštýnské náměstí, 
Pardubice ¶ vernisáž 27. 3. 
v 18 hodin, výstava trvá 
do 13. 5.

PŘÍBĚHY 
ze stromu života
Komentovaná prohlídka fresek 
Vojmíra Vokolka s Klubem 
přátel Pardubicka ¶ Kostel 
sv. Petra a Pavla v Dřítči 9. 4. 
v 9 hodin ¶ Kostel sv. Jana 
a Pavla v Mistrovicích 14. 5. 
v 10 hodin 

Lis tří 
BRATŘÍ
výstava o tiskařském 
a uměleckém rodu Vokolkových 
¶ Východočeské muzeum 
v Pardubicích ¶ vernisáž 16. 5. 
v 16 hodin, výstava trvá do 
27. 8.

Vzpomínková 
BOHOSLUŽBA 
za rodinu 
Vokolkovu
Kostel svatého Jana Křtitele 
v Pardubicích, 16. 5. 
od 18 hodin 

S iniciálami 
V. V. 
Jméno Vokolek v české kultuře 
20. století ¶ odborná 
konference Univerzity 
Pardubice a Památníku 
národního písemnictví 
¶ Rytířské sály Zámku 
Pardubice, 17. 5., 10–20 hodin

Václav Vokolek 
SVĚDCI 
Galerie ART SPACE NOV, 
sklepení domu č. p. 49, 
Pernštýnské náměstí, 
Pardubice ¶ vernisáž 17. 5 
v 19 hodin, výstava trvá
do 24. 6.

BESEDA 
nad dílem 
Vojmíra Vokolka
Derniéra výstavy a beseda 
s pamětníky ¶ Premiéra 
vzpomínkového dokumentu 
o Vokolkových ¶ 31. 5. 
od 16.30 hodin ¶ Východo-
česká galerie v Pardubicích, 
Dům U Jonáše 

Akce se konají pod záštitou 
1. náměstka hejtmana 
Pardubického kraje 
Romana Línka.

Více informací na

www.vokolkovi.cz

VÝCHODOČESKÉ
MUZEUM

V PARDUBICÍCH

↑  P O Ř A D A T E L É M E D I Á L N Í  P A R T N E Ř I  →

VOKOLKOVI
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Bratři Vokolkovi

Pocta uměleckému rodu z Pardubic

Nadcházející týdny přinášejí Pardubákům vý-
jimečnou událost. Počátkem minulého roku se 
na půdě Krajského úřadu v Pardubicích zrodila 
myšlenka vrátit jméno bratrů Vokolkových do po-
vědomí pardubické veřejnosti. Myšlenka našla 
pochopení u 1. náměstka hejtmana Pardubického 
kraje Romana Línka. Z jeho iniciativy se připojily 
další kulturní instituce kraje, Univerzita Pardu-
bice, Památník národního písemnictví, Klub přá-
tel Pardubicka a řada dalších pamětníků a přátel 
Vokolkových.

Vokolkovi byli rodinou katolickou, víru žili v plném 
smyslu tohoto výrazu. Svými životy a prací zhod-
nocovali svěřené talenty a přes všechny těžkosti, 
které přinášela doba, byla věrnost Kristu trvalým 
atributem jejich mimořádného díla. Mnozí ještě 
pamatují z kostela pana Vlastimila, tiskaře a vy-
davatele (1903–1985), Vojmíra, malíře a sochaře 
(1910–2001) nebo sestru urbanku Květu (1921–2011). 
Třetí z bratří, Vladimír, básník (1913–1988), žil 
v Pardubicích jen do r. 1946. A svědectvím o tom, 
že se na Vokolkovy v Pardubicích vzpomíná, byl 
příspěvek pana Pavla Pospíšila v č. 4/ 2016 Farního 
zpravodaje (Setkání přátel rodiny Vokolkovy). Myš-
lenka připomenout vzácné osobnosti uměleckého 
rodu zrála, až dostala svůj tvar. 

S radostí dnes přinášíme program „vokolkovského 
jara 2017“ a zveme vás k účasti na akcích. 

Ještě je čas alespoň částečně napravit, co tíha 
nedávné minulosti způsobila. Přihlasme se k ro-
dákům a bratřím v Kristu a vrat‘me jejich odkaz 
do Pardubic. Více na www.vokolkovi.cz

Marie Mlejnková-Rosůlková

Pozn.: Pokud by někdo chtěl psaným příspěvkem 
zavzpomínat na některou osobnost z Vokolkova 
rodu, pište na adresu marie.mlejnkova@gmail.
com nebo doručte text do farní kanceláře (prosím 
pisatele o uvedení kontaktu).

Prohlášení ČBK k Pochodu pro 
rodinu a pro život  
(22. dubna 2017)
Vzhledem k tomu, že otázka rodiny a budoucnosti 
naší společnosti je v současné době palčivým téma-
tem celospolečenské diskuse, s přihlédnutím k tomu, 
že začínáme zakoušet důsledky nízké porodnosti 
a viditelný rozklad rodinných vztahů, chceme jasně 
deklarovat náš postoj k této problematice. Jako před-
stavitelé České biskupské konference podporujeme 
letošní „Pochod pro rodinu a pro život“ a reagujeme 
tím i na koncepci rodinné politiky představenou Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí ČR a zdůrazňujeme 
fakt, že rodinu vnímáme jako základní buňku společ-
nosti i církve. Záleží nám na stabilitě vztahů, ceníme si 
péče o mladé i seniory, vysoko hodnotíme odpověd-
nost jednoho člověka ke druhému a chceme vytvářet 
takovou společnost, v níž budou mít tyto hodnoty 
náležitou úctu a prestiž. Společnost má mnoho ná-
strojů, kterými může kvalitu života rodiny ovlivnit: 
daňový a důchodový systém, prostředí přátelské ro-
dinám s malými dětmi, obyčejná lidská slušnost od-
rážející se v zacházení s těmi, kdo už nemají síly nebo 
potřebují pomoc druhého, vzdělání, které klade důraz 
na schopnost založit a kultivovat trvalý vztah, který 
bude základem budoucí rodiny, podpora manželství 
jako nejvyšší formy závazku. Jsme obklopeni složi-
tým světem plným problematických zpráv, a přitom 
základní věci lidského života jsou vlastně jednodu-
ché: narodíme se svým rodičům, přijímáme od nich 
lásku, péči a perspektivu. Učíme se, co je skutečně 
cenné, a budujeme svůj život v naději, že tyto hod-
noty budeme moci předat budoucím generacím. Ne-
chceme na tuto prostou lidskou zkušenost zapomínat. 
Svět by se stal nepřehledným místem k životu a místo 
smyslu by nabízel chaos v tom, kdo jsme a kam smě-
řujeme. Stojíme o to, aby v nadcházejícím volebním 
roce pozornost politiků byla upřena na rodinu nikoli 
jako na nástroj volebního boje, ale jako na místo, kde 
se formují nejdůležitější hodnoty, na nichž člověk sta-
ví celý svůj další život. 

Jsme solidární s účastníky pochodu, žehnáme jim a vy-
prošujeme všem plnost darů Ducha Svatého. 

Čeští a moravští biskupové
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Květná neděle
9. dubna

07:00
sobota 
18:00

08:30 08:00
sobota
16:00

08:30
09:00 10:00 10:00 10:30
19:00 17:00 17:00

Zelený čtvrtek
13. dubna 18:00 20:00 18:30 16:00 18:00 18:00

Velký pátek
14. dubna

kříž.c. 
15:00

18:00 16:00 16:00 16:00 18:00 18:00
Bílá sobota  
15. dubna 19:00 22:00 21:00 16:00 18:00 18:00

Neděle  
zmrtvýchvstání
16. dubna

07:00 08:30 03:00 08:00 08:30
09:00 10:00 10:00 10:00 10:30
19:00 17:00 16:00

Velikonoční pondělí
17. dubna

07:00 08:00
09:00 10:00
19:00

Othello

Musím napsat o svém velikém zážitku z pardubic-
kého divadla. Chodím s manželem na předplatné 
do divadla zhruba jednou za měsíc, teď přišla na řadu 
tragédie od Williama Shakespeara – Othello. Učili 
jsme se ve škole o této divadelní hře, tak jsem si to 
představovala jako takovou klasiku: Žárlivý manžel 
Othello, kterého jeho koketní manželka Desdemona 
vyprovokuje, a on to zkrátka v hněvu nezvládne a ne-
chtěně ji zabije. Jaké bylo však moje překvapení, když 
jsem zjistila, že Othello Desdemonu sice zabil ze žár-
livosti, ale ta byla vyprovokována jeho pobočníkem 
Jagou. Desdemona byla úplně nevinná a přitom v své 
čistotě a v šlechetnosti přišla o život. Stala se jenom 
loutkou v rukou pobočníka Jagy, který se Othellovi 
pomstil za to, že ho neudělal svým náměstkem, ale 
udělal jím Cassia. Jaga z kariérismu, bez zábran, bez 
sebemenších výčitek, chladně a chytře všechny okla-
me. Ale Desdemona kvůli němu přichází o svůj mla-
dý, nádherný a upřímný život. 

„Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený 
rozkládá ducha.“ (Př 15,4)

 „Především hlídej a chraň své srdce, vždyť z něho 
vychází život.“ (Př 4,23)

Uvědomila jsem si, jak veliká je moc slov. I dnes se 
najdou lidi, kteří si rádi pohrávají se slovy a dosáh-
nou, čeho chtějí za jakoukoli cenu. Když někomu 
namlouvají své scénáře a on je nepřijme, tak si hrají 
na uražené, dokud jim nevyjdou jejich plány. Jsou to 
takzvaní manipulátoři. I dnes je potřebné být moudrý 
a dokázat rozlišovat úmysly druhých a zůstat pevný, 
nenechat se zviklat a nalomit druhými. Jak je veliký 
dar od Boha mít dobré přátele a dobré lidi kolem sebe. 

Ježíš řekl, že člověka neposkvrňuje to, co do něho 
vchází zvenčí, ale to co vychází z něho ven, z jeho 
srdce. Protože ze srdce pocházejí i zlé úmysly, zloba, 
hněv, zlé myšlenky, a to poskvrňuje člověka (srov. Mk 
7, 21-23).

Zuzana Petrášová
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Kalendář – pravidelné akce

Neděle Setkání u kávy fara po mši sv. 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

Adorace je rozhovor

Když jsem byla malá, celá rodina se snažila, abych se 
naučila mít ráda Pána Boha a on se postupem času stal 
mým nejlepším přítelem. Dnes jsem jim za to nesmírně 
vděčná.

Začalo to modlitbičkou „Andělíčku, můj strážníčku“. 
Další přibývaly s postupujícím věkem. V době prvního 
svatého přijímání se kolem mě začalo stále častěji vy-
slovovat slovo „adorace“. Ačkoli ho doma často použí-
vali hlavně prarodiče, nikdo mi pořádně nevysvětlil, co 
to vlastně znamená. Později jsem si to „definovala“ asi 
takto: „Pan farář vytáhne ze skříňky to „sluníčko“, my 
se pomodlíme všechny modlitby, co známe, klečíme 
tak dlouho, dokud nás nerozbolí kolena, a pak jdeme 
domů. Až za hodně dlouho jsem pochopila, jak moc 
jsem se pletla….

V následujících letech moje víra procházela z mnoha 
důvodů těžkou krizí, a že bych sama dobrovolně kle-
čela před svatostánkem, to ani náhodou. Důležitý zlom 
nastal před dvěma  lety, kdy mi po přijetí biřmování 
do života zasáhl Duch svatý a převrátil můj dosavadní 
životní i modlitební stereotyp vzhůru nohama. Začala 
jsem chodit pravidelně – a s velkou radostí – ke svátosti 
smíření i na mši svatou a mému životu se vrátil smysl. 
Tajemství adorace mi však stále zůstávalo skryto, na-
štěstí ne nadlouho.

Jednou za mnou přišla kamarádka, seděly jsme, pily 
čokoládu, povídaly si o všem možném a náš rozhovor 
se pomalu stáčel velmi zvláštním směrem: „Co dě-
lat, když je člověk nešťastný a má problémy?“ Lucka 
zničehonic povídá „No, já když nevím kudy kam, jdu 
za Pánem Ježíšem a se vším se mu svěřím.“  Ta věta mi 
pořád zněla v hlavě. Přemýšlela jsem, co tím asi mys-
lela. Vždyť při adoraci se přece jenom pomodlím a jdu 
domů, s nikým nic nerozebírám, nic nikomu nesvěřuji, 
nebo snad jo?!

Naštěstí se naše rodina už roky přátelí s jedním velmi 
dobrým knězem, a tak když jsem zase měla možnost se 
s ním vidět a osaměli jsme, zeptala jsem se: „Otče, co je 
to vlastně adorace?“ Bylo mi tehdy hrozně trapně, díval 
se na mě tak nevěřícně, jako bych mu oznámila, že zítra 
letíme na Měsíc. Konečně mu došlo, že tu otázku myslím 
vážně a řekl: „Adorace je rozhovor dvou nejlepších přá-
tel, přátel, kteří sobě navzájem bezmezně věří a mohou 
si říct ÚPLNĚ VŠECHNO, všechno, co je trápí, z čeho 
mají radost, co potřebují… To je adorace.“  To mi stačilo. 
A protože šel právě sloužit mši svatou, po níž následo-
vala adorace, šla jsem s ním odhodlána, že to okamžitě 
vyzkouším.

Jen co jsem si klekla, pocítila jsem náhlou, velmi pří-
jemnou změnu. Už tam nebylo jenom „sluníčko“ (mon-
strance), připadalo mi, že naproti mně sedí Ježíš – můj 
nejlepší přítel – a říká: „Mluv, otevři své srdce a řekni mi 
o všem, o svých radostech, bolestech, touhách… Mluv 
a neboj se, jsem tu pro Tebe.“ Byla jsem z té změny 
v takovém šoku, že jsem ze sebe nevypravila ani slovo, 
jen jsem klečela, dívala se a pan farář mě celou tu dobu 
s úsměvem sledoval. Když jsme se opět setkali před 
kostelem, podal mi lístek papíru, na kterém stálo „Ado-
race a útěcha – Paulínky“, a řekl: „Kup si tuhle knížku, 
ona ti pomůže.“

Druhý den jsem si pro ni došla do knihkupectví a ješ-
tě ten večer jsem ji jedním dechem přečetla. Nestačila 
jsem se divit, kolika různými způsoby se dá adorace vést 
a kolik se toho dá říct.  Od té doby je pro mě adorace ne-
dílnou součástí duchovního života, a co víc, já se na ni 
TĚŠÍM. Možná i díky téhle malé nenápadné knížce!!!

Co napsat na závěr? Snad jen: Paulínky, díky za Vaši prá-
ci a za tuhle knížku, kterou můžu všem jen doporučit. 
Jen tak dál!

Autorkou příspěvku je Bára Chalupová (20 let)



Kalendář akcí na měsíc duben–květen
Ne 9. 4. Květná neděle

Sbírka: Fatima
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře farní sál 15:30–18:00

Po 10. 4. Zpovědní den kostel. sv. Bartoloměje 17:00–18:00
Út 11. 4. Zpovědní den kostel. sv. Bartoloměje 08:00–16:00

Zpovědní den kostel. sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
St 12. 4. Zpovědní den kostel. sv. Bartoloměje 17:00–18:00
Po 10. 4. Zpovědní den kostel. sv. Václava – salesiáni 17:00–18:00

Seniorklub farní sál 14:30
Čt 13. 4. Zelený čtvrtek

Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 14. 4. Velký pátek

Modlitba – Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30
So 15. 4. Bílá sobota

Modlitba – Ranní chvály kostel sv. Bartoloměje 08:45
Adorace kostel sv. Bartoloměje 09:00–18:30
Velikonoční vigilie kostel sv. Bartoloměje 19:00

kostel. sv. Václava – salesiáni 21:00
kostel sv. Jana Křtitele 22:00

Ne 16. 4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně
Žehnání pokrmů

Po 17. 4. Velikonoční pondělí
Út 18. 4. Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00
Čt 20. 4. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00

Pastorační rada farní sál 19:00
Pá 21. 4. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15
So 22. 4. Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi Libice n. Cidlinou – kostel 10:00

Večeřadlo Panny Marie kostel. sv. Jana po ranní mši sv.
Ne 23. 4. Neděle Božího milosrdenství
St 26. 4. Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 27. 4. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 28. 4. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30
So 29. 4. Farní pouť – Mariánská Hora Mariánská Hora
Po 1. 5. 1. májová pobožnost 

Státní svátek
Čt 4. 5. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00

Koncert Schola Gragoriana Pragensis kostel sv. Bartoloměje 19:00
So 6. 5. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv.
Ne 7. 5. Sbírka: Kněžský seminář
Po 8. 5. Státní svátek
St 10. 5. Seniorklub farní sál 14:30

Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Čt 11. 5. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
So 13. 5. 100 let výročí zjevení ve Fatimě

Kněžské svěcení v HK Katedrála Svatého Ducha 10:00
Ne 14. 5. Primice P. Ondřej Špinler Dolní Dobrouč 15:00
Po 15.5. Přijímání intencí na měsíc červen fara od 8:00
Čt 18. 5. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Ne 21. 5. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Dveřní sbírka: Ausburg (16.–18. 6.)
St 24. 5. Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 25. 5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

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


