
Zpravodaj
Milovaní,

každá velká věc potřebuje svůj čas – přípravu 
k prožití obdarování. Časem přípravy na veliko-
noční svátky je doba půstu. Je to vždycky nová 
příležitost vzdát se toho, co kazí naše přátelství 
s Bohem a učinit nové rozhodnutí se pro život 
s Ním. Nevzdáváme se věcí proto, abychom byli 
chudší, ale abychom udělali ve svém srdci mís-
to pro mnohem vzácnější dar. Vždyť maminka, 
která miluje své dítě, nepočítá oběti. Jen láska jí 
dává sílu, aby toho tolik dokázala.

Potřebujeme chvíle, kdy si uvědomíme: Kdo jsme 
– koho ze sebe děláme – kam jdeme – jaká je 
skutečnost našeho života k původnímu Božímu 
úmyslu, že jsme stvoření k  Božímu obrazu. 
Takové zamyšlení, pohled na  sebe, může být 
současně deprimující, protože odhalíme prav-
du o sobě samotných. Ale stejně tak i nesmírně 
povzbuzující. Více pochopíme neúnavnou Boží 
snahu o nás. Boží snahu o uskutečnění jeho skvě-
lé představy, kterou o životě každého z nás má.

Smyslem našeho úsilí o změnu života není pouze 
naše předsevzetí „polepšit se“, už více nehřešit“. 
Tím zásadním by mělo být vědomí a rozhodnutí: 
„Nechci chodit jen sám po vlastních cestách, ale 
chci jít dál s tebou, Bože, hledat tvé cesty a držet se 
jich!“ To je zásadní výsledek obrácení. Je to změně-
né nasměrování, nejen nějaké osobní polepšení se.

Pro každého, kdo bere své křesťanství vážně, je 
to příležitost, jak se s Bohem sblížit. Jak s ním 
v  něčem „srovnat krok“, jak překonat snahu 
prosadit svou vůli proti vůli Boží. A  tak těch 
čtyřicet dní je jen nabídka. Nic konečného. Jen 
čas k nalezení směru a vykročení.

A  jeden příběh k  této cestě od  Bruna Ferrera. 
Den začínal špatně a chystal se končit ještě hůř. 
Vracela jsem se z  noční a  autobus byl jako ob-
vykle nacpaný k  prasknutí. Házelo to se mnou 
do všech stran a moje rozmrzelost narůstala. Pak 
jsem ze zadní části autobusu zaslechla hluboký 
hlas: „Dne je ale krásně, že?“ Ten muž byl sice 
skrytý za hradbou těl ostatních, ale slyšela jsem 
jeho hlas, když popisoval jarní přírodu a  věci, 
které jsme míjeli: kostel, park, rozkvetlé louky…
Za  chvilku se všichni dívali z  oken. To nadšení 
bylo tak nakažlivé, že jsem se ten den poprvé 
usmála.

Dojeli jsme k zastávce. Prodírala jsem se ke dve-
řím a  uviděla „našeho průvodce“: silnějšího 
muže s černými vousy, slunečními brýlemi a bí-
lou slepeckou holí. Vystoupila jsem z autobusu 
a všechno napětí bylo pryč. Bůh ve své moud-
rosti poslal slepce, aby mi pomohl vidět. A ces-
tou domů jsem si už prozpěvovala. Už jsem se 
nemohla dočkat, až manžela pozdravím slovy: 
„Dnes je ale krásně, že?“

Píši tento příběh proto, abychom si uvědomili, 
jak málo stačí k  tomu, aby se náš i  něčí život 
kolem změnil. Není potřeba ničeho zvláštního, 
stačí maličkost. Tak vám přeji, abychom měli 
odvahu maličkostmi měnit svět ve kterém žije-
me. Pak těch čtyřicet dní nebude stačit. Bude jen 
dobrým začátkem.

K tomu vám ze srdce žehnám

P. Vojtěch Glogar, salesián

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice
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Kostelní sbírky  
v roce 2018
25. února Svatopetrský haléř 
18. března Pojištění kostelů a dalších 

církevních budov (1)
08. dubna  Podpora hnutí domácí hospi-

cové péče v diecézi  
(Domácí hospic Duha, o. p. s., 
Hořice, Vrchlabí)

22. dubna Kněžský seminář a formace 
bohoslovců (1) 

20. května Pastorační aktivity v diecézi
24. června Charita
16. září Církevní školství v diecézi
21. října Misie (PMD)
11. listopadu Pojištění kostelů a dalších 

církevních budov (2)
02. prosince Kněžský seminář a formace 

bohoslovců (2)

Zpravodaj farnosti  
Pardubice – 2018
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1 07.02. 18.02. Popeleční středa (14.02.)
2 14.03. 25.03. Květná neděle (25.03.)

3 02.05. 13.05. Nanebevstoupení Páně 
(10.05.)

4 13.06. 24.06. Prázdniny
5 15.08. 26.08. Nový školní rok
6 26.09. 07.10. Podzimní číslo

7 14.11. 25.11. Slavnost Krista Krále 
(25.11.)

8 12.12. 23.12. Vánoce
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10. Duchovní setkání pro ženy 
a dívky v Pardubicích  
13. ledna 2018

Opět jsme se v  sobotu sešly v  hojném počtu 
k setkání letos nazvaném „ Tělo - chrám Ducha 
svatého“. Měly jsme radost, že mezi sebou vítá-
me i nové tváře dívek a žen.

Sestra Lucie z Komunity blahoslavenství před-
nesla přednášku na  téma duchovního setkání. 
Přednášku uvedla Ježíšovými slovy: Kdo věří 
ve mne, proudy živé vody potečou z něho.

A  my jsme naslouchaly, jak můžeme vnímat 
a nechat se obmýt v situaci, kdy je nám u Pána 
dobře, i v malých chvílích během dne.

Postní almužna

Postní doba je příležitostí vrátit se ke staré 
postní praxi, která pomáhá bezvýhrad-
ně otevřít srdce lásce k  Bohu a  bližním. 
A  k  tomu nám může napomoci také po-
stní 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 (za-
jišťuje Charita)

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

stavění kostela)

Toto vnímání pak bylo vysvětleno na smyslech 
s upřednostněním zraku, sluchu a gest, potažmo 
činů. Dobře jsme si uvědomily, že nejdříve mu-
síme samy sobě odpustit a mít se rády, abychom 
mohly lásku Ježíše přijímat a dále dávat.

Přesně jsme si pak mohly získané zkušenosti 
samy promyslet při zadaných otázkách, pro 
které jsme odpovědi hledaly v   diskusních 
kroužcích.

Po  výborném obědě opět následovaly biblické 
tance, za celý krásně prožitý den jsme děkovaly 
při mši svaté.

Velké díky patři všem organizátorům, předná-
šející i  zúčastněným. Jak zaznělo i  na  setkání:  
Pavla Pecnová nejen organizovala, ale i připra-
vila báječný bramborový salát – tedy jí patří dík 
násobný.

Ivana Burešová
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12. ročník  
Národního týdne manželství
Již dvanáctý ročník Národního týdne manžel-
ství, největší iniciativy na  podporu manželství 
v ČR, nese motto „Manželství bez mýtů“ a po-
kusil se odpovědět na  nejvíce omílané mýty 
o manželství. Mnoho lidí má od manželství pod 
vlivem pop-kultury nebo rodinných tradic tak 
nerealistická očekávání, že by je nenaplnil ani 
ten nejdokonalejší partner. Některé z nich mo-
hou poškodit naše manželství ještě dříve, než si 
řekneme své ANO.

Zde je tedy několik nejrozšířenějších mýtů, s ni-
miž se můžeme setkat.

1. Ten, koho si vezmu, se ke mně musí perfekt-
ně hodit.

2. Šťastné páry se nehádají.
3. Děti vyřeší naše problémy ve vztahu.
4. Ten, kdo mě opravdu miluje, by měl auto-

maticky vědět, co říct nebo udělat, abych se 
zase cítil šťastný.

5. Manželství znamená konec vášně a  nudu 
v sexuálním životě.

6. Manželství je jen dřina a konec svobody.
7. Klíčem ke  šťastnému manželství je roman-

tická láska.
8. Manželství je jen kus papíru, stačí, když se 

máme rádi.
9. V  manželství se vždycky o  všechny úkoly 

podělíte rovným dílem.
10. Nevěra okoření vaše manželství.

Všechny aktivity Národního týdne manželství 
jsou na  stránkách www.tydenmanzelstvi.cz . 
Naše farnost se do  této akce zapojila promítá-
ním filmu Definice lásky. Vyjadřuji poděkování 
České televizi Brno, která nám poskytla bezplat-
nou licenci k promítání. Film jsme shlédli v malé 
skupince ve  farním sálu. Po  skončení projekce 
následovala diskuse nejen k filmu, ale i k životní 
zkušenostem přítomných. Závěr našeho setkání 

patřil manželům Marii a  Václavu Pecnovým, 
kteří spolu žijí přes šedesát let. Pecnovi nám svě-
řili několik dobrých rad pro manželské soužití. 
Za rady velice děkujeme a s jejich souhlasem je 
zde uvádíme.

Zásady, kterými jsme se snažili řídit:

 » Při svatebním obřadu slibujeme před 
Bohem, že budeme stát při sobě v  dobách 
dobrých i  zlých. Jak závažná a  hluboká je 
tato zásada, to člověk pochopí a uzná, když 
jeden z manželů je postižen závažnou nemo-
cí a je odkázán na pomoc druhých. V dnešní 
moderní společnosti se mnoho lidí necítí být 
vázáno tímto slibem. 

 » Po uzavření manželství si oba manželé musí 
ujasňovat priority soužití v manželství, kte-
ré by pak měli dodržovat. Není dobré, aby 
jeden z manželů chtěl uplatňovat svoje do-
minantní postavení vůči tomu druhému. 
Jsme dospělí lidé, každý máme dobré i horší 
vlastnosti, se kterými do manželství vstupu-
jeme. I  případné odlišné názory se mohou 
klidným způsobem vyjasnit a nalézt řešení. 

 » Musí se nalézt určitá míra tolerance v  ná-
zorových rozdílech a  případné mantinely 
tolerance. 

 » Případné neshody nebo těžkosti řešit pokud 
možno s klidem a  rozvahou, nikdy do pří-
padných neshod nezatahovat další členy 
rodiny, nikdy to ve  vypjaté situaci neřešit 
za přítomnosti nedospělých dětí. 

 » Když dojde k nějakým neshodám a ke zvy-
šování hlasu, nikdy to nepřipustit až do ex-
trému vzájemného obviňování a  urážkám, 
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které by mohly vést k  ponižování lidské 
důstojnosti. 

 » Stále je třeba nezapomínat, že nám Boží 
zákony ukládají povinnost pamatovat a po-
máhat i  druhým lidem, kteří potřebují po-
moc v  těžkostech, ve  kterých se nacházejí 
a  nejedná se vždy jen o  materiální pomoc. 
V minulých letech až dodnes jsme se snažili 
pomáhat studentkám i  ostatním chlapcům 
hlavně ze Slovenska, kteří v Pardubicích stu-
dovali, nebo byli zde na vojně. V krizových 
letech jsme je zvali do  rodiny na  schůzky 
s  utajenými představiteli církevního života 

a podobně. Chápali jsme to jako svoji mo-
rální povinnost.

Za jejich krásna slova moc díky.

Také v naši farnosti je výstava svatebních ozná-
mení a fotek a to v Klášterním kostele (Zvěstování 
Panny Marie) až do konce února. V neděli 11.2. 
po skončení mše svaté v Klášterním kostele, za-
hrála Lucka Sokolová na varhany nádherně sva-
tební pochod, také tím hezky přispěla k NTM, 
veliké díky. 

Zuzana Petrášová
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Římskokatolická farnost v Pardubicích
zve muže nejen naší farnosti na 

SETKÁNÍ PRO CHLAPY 
na téma: 

„…a tímto jsi byl ponořen do Kristo-
vy smrti“ a „Chlapské hnutí a iniciace 
v Česku od roku 2000“ které povedou 

P. Petr Glogar, OCD a Pavel Hrdina

Termín: Sobota 24. března 2018,  
začátek ve 14:00 hod.

Místo: Salesiánský klub – Pardubice, 
Zborovské náměstí 2018, kaple sv. Václava

Vice informací je na  
www.farnost-pardubice.cz

Přihlásit se je třeba do 15. března 2018, 
poplatek 80,- Kč.

na www.farnost-pardubice.cz, 
731 598 842.

„Kostel otevřen“ – zpěváci

Zveme všechny, kteří mají hudební sluch a ochotu učit se zpívat, ke zpěvům písní z Taizé v rám-
ci akce „Kostel otevřen“. Nejbližší zkouška bude v úterý 27. února od 18:30 hod. na faře.Více 
informaci na farních stránkách, u Nikoly Joštové (tel. 777 595 554) nebo P. Filipa Duška.

Postní duchovní  
obnova farnosti 

Sobota 3. března 2018  
farní sál, téma:

„O pokoji srdce“
P. Václav Čunek SDB

o přestávkách:
- ticho k osobnímu rozjímání

- příležitost ke svátosti smíření
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Pozvání na Sederovou večeři

I  v  letošním roce nabízíme možnost prožit 
společně Pesachový seder (slavnostní veče-
ři) podle křesťanské pesachové hagady (řád 
domácích bohoslužeb během svátku Pesach 
doplněný o křesťanský pohled na symboliku 
jednotlivých částí). 

Jedná se o připomínku poslední večeře Páně. 
Židé tehdy zrovna slavili počátek svátku 
Pesach – který začíná 15. den měsíce Nisan. 
Jen pro zajímavost -  letos připadá 15. Nisan 
5778 na 31. březen 2018. 

Kdy: V  neděli 25. března 2018 (na  Květnou 
neděli) od 15:30 hod. (cca 3 hod.)

Kde: farní sál Římskokatolické farnosti, 
Kostelní 92

Seder se skládá z několika částí a jeho součástí 
je výklad Božího slova, konzumace jídla a pití 
(maso, salát, vejce, ovoce, nekvašený chléb, 
víno, apod.), zpěv písní, aj. Náklady na jednu 
osobu jsou cca 150,- až 200,- Kč (podle ceny 
surovin).

Počet osob je omezen (max. 30 osob), a pro-
to prosíme, abyste se registrovali, a  to buď 
na  webu (http://petras-cz.eu/seder2018), 
nebo na telefonu (606 427 580), a to nejpoz-
ději do čtvrtka 22. března 2018.

Na setkání s vámi se těší 

Petrášovi
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Velkopáteční křížová cesta 2018

Již třetí rok, kdy Velký pátek je státním svátkem, 
pořádáme netradiční křížovou cestu mimo 
Pardubice. Letošní rok jsme se navíc rozhodli 
spojit naši aktivitu s  bratry salesiány (tj. s  far-
nosti sv. Václava). Tam totiž také již nějaký rok 
(nejprve s mládeží, později i s rodinami) pořá-
dají podobnou akci. A protože se salesiány má 
naše farnost úzké vztahy, doufáme, že tím vy-
tvoříme větší společenství s možností prohlou-
bení vztahů se salesiánskými farníky. 

Letos jsme se dohodli, že křížovou cestu uspo-
řádáme na hradě Potštejn. Křížovou cestu tvo-
ří čtrnáct zděných výklenkových kaplí, které 
lemují cestu na  hrad. V  letech 1750 -1752 byla 
na  nádvoří hradu postavena kaple Svatého 
Jana Nepomuckého, která se stala poutním 
místem. Roku 1754 dala Anna Barbora, man-
želka Jana Ludvíka Harbuval Chamaré, vysta-
vět z  Městečka na  hrad křížovou cestu, která 

vycházela od kostela Svatého Vavřince a z části 
kopírovala původní přístupovou cestu k hradu. 
Ústřední místo křížové cesty, Kalvárie, bylo situ-
ováno do severní části pevnosti u druhé brány. 
Poslední kaple se nachází na  nádvoří zámku 
u  Kaple Svatých schodů. Kaple byly začátkem 
21. století opraveny. (zdroj: wikipedie)

V  tomto okamžiku nejsou ještě dohodnuty 
další podrobnosti.  Jediné, co víme určitě, že 
křížová cesta se bude konat na Velký pátek 30. 
března 2018. S dalšími informacemi vás sezná-
míme prostřednictvím plakátků v  kostelích 
a  na  webových stránkách farnosti v  průběhu 
postního období.

Na setkání s vámi se těší

za organizátory 
Jiří Petráš & Jiří „George“
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Známky pro misie

Iniciativa Oblastní charity Pardubice zvaná 
„Známky pro misie“, která zorganizuje sběr, tří-
dění, odlepování známek  a následný jejich od-
voz do benediktinského kláštera v Německu je 
jistě všem známá. A dostáváme od vás známky 
ke zpracování.

A  proto jsme po  dohodě s  otcem Forbelským 
umístili v kostele sv. Bartoloměje, sv. Jana a na faře 
krabičky, kam můžete použité známky dát. Je 
jasné, že po dalším zdražení poštovného  a mož-
nostech IT komunikací bude stále méně osobní 
korespondence, proto je každá známka vítána.  

Prosíme, využijte této možnosti a věnujte charitě 
a tím i misiím každou známku, která vám přijde 
do ruky. Nejvhodnější je použitou známku ostřih-
nout s ½ cm okrajem a hodit do některé krabičky.

Mimo to jsou žádané starší známky,  třeba 
i z dětských sbírek nebo z pozůstalostí , za ka-
ždý příspěvek děkujeme, a  pokud bude zájem, 
ukážeme výsledky naší práce a  fotografie z misií 
v Togu, kde výtěžek pomáhá. 

Děkujeme za spolupráci.

Antonín Rejlek a Věra Novotná

Přichází půst, co s ním 
uděláš?

Posti se od zraňujících slov  
a říkej vlídná slova.
Posti se od smutku  

a buď naplněn vděčností.
Posti se od hněvu  

a buď plný trpělivosti. 
Posti se od pesimismu  

a buď plný naděje.
Posti se od obav  
a důvěřuj Bohu.

Posti se od stěžování  
a nazírej jednoduchost.

Posti se od stresů  
a naplň se modlitbou.

Posti se od hořkosti  
a naplň své srdce radostí.

Posti se od sobectví  
a měj soucit s druhými.

Posti se od pomsty  
a usmiř se.

Posti se od slov  
a buď tichý, abys mohl naslouchat.
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Tříkrálová sbírka 2018

Velké věci lze udělat pouze společně

4. až 11. ledna Oblastní charita Pardubice orga-
nizovala již 18. ročník Tříkrálové sbírky ve více 
než osmdesáti obcích v oblasti své působnosti.

S pokorou a úctou chceme vyjádřit velké podě-
kování za společnou práci při Tříkrálové sbírce. 
Děkujeme všem dětem, vedoucím skupinek, 
místním organizátorům, hudebníkům, jezdky-
ním na koních a všem milým dobrovolníkům za-
jišťujícím hladký chod této největší dobročinné 
akce v České republice. Za významnou pomoc 
děkujeme farnosti Pardubice, ZŠ Noe, skautům, 
ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, SŠ EDUCA , Haně 
Demlové, panu profesorovi Jiřímu Kuchválkovi, 
chlapeckému pěveckému sboru Bonifantes pod 
vedením Jana Míška, manželům Zdvihalovým, 
spolku pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila – 
Suk, Martinovi Beranovi, moderátorovi Filipovi 
Novotnému, jezdkyním z Apolenky z.s.  Za pře-
vzetí záštity nad sbírkou děkujeme prvnímu ná-
městkovi hejtmana Pardubického kraje Romanu 
Línkovi a  pardubickému primátorovi Martinu 
Charvátovi.

Letos díky tomuto společnému úsilí a štědrosti 
jednotlivých dárců poputuje na  pomoc lidem 
na okraji společnosti 1 245 603 Kč.

Naděje Tříkrálové sbírky

Svátek Tří králů nám připomíná okamžik zjeve-
ní Krista, Světla Božího… Tak jako jasná hvěz-
da vedla tři mudrce k  Ježíšovi, tak symbolicky 
nás vede naše světlo v srdcích k lidem, kterým 
bychom mohli světlo předat… rozsvítit jejich 
duši, jejich samotou potemnělé domovy, jejich 
oči rozzářit radostí dětského zpěvu a  hudby.  
Je to druhá strana mince… mince, padající 
do pokladničky Tříkrálové sbírky Oblastní cha-
rity… jedna strana mince je finanční přínos pro 

pomoc všem, kteří ji potřebují, ta druhá strana 
mince je světlo, kterým dokážeme svým přícho-
dem se třemi králi rozehřát i ta nejvíce zamrzlá 
srdce, i ty nejvíce posmutnělé tváře plné vrásek 
a bolesti, vrásek v obličeji a bolesti na duši. 

Ovšem ne každý najde v  sobě tu sílu přemoci 
svou bolest a otevřít nejen dveře svého domo-
va, ale i svého srdce, ne každý dokáže najít po-
chopení pro tu dětskou radost…ale vzhledem 
k tomu, kolik bolesti a samoty nese jejich duše, 
je to pochopitelné…. Pro děti to je ale životní 
zkušenost navíc, že osamělost dokáže být někdy 
tak bolestná, že ani čistota dětských duší ne-
zmůže víc…

Dětská trpělivost a nadšení nezná mezí, jde se 
o dům dál, snad příště třeba otevřou.  Poslední 
malý Baltazar nechává v  mezírce u  dveří ales-
poň malou stopu v  podobě kalendáře s  posta-
vičkami tří mudrců, protože naděje přece umírá 
poslední. Světlo a  naděje, to je to, co přináší 
sbírka Tří králů.  Stopy tří králů totiž nejsou jen 
stopy od  jejich nohou, které v  době narození 
Pána ušly tisíce mil v  cestě za  jasnou hvězdou 
a nyní na cestě za  lidmi do  jejich domovů, ale 
také stopy naděje, že ten smysl to má… neboť 
za  posledních 10 let se vybraný obnos v  ČR 
zdvojnásobil… to ale přece znamená, že se 
zdvojnásobil i počet domovů, které jsme doká-
zali rozzářit, kam jsme přinesli světlo Boží, které 
v sobě nosíme…

Taková zapálená svíčka dokáže svým jasem 
v  pokoji naplnit kdejaké temné zákoutí…. 
Přesně tak naše srdce plné Světla dokáže prozá-
řit svým jasem další a další bytosti… 

Olivie Svitla Husnajová
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Peníze z  tříkrálové sbírky zůstanou tam, kde se 
vybraly

Druhým rokem jsem se jako dobrovolník účast-
nila největší akce Charity - Tříkrálové sbírky. 
Byla jsem požádána, zda bych mohla být jedním 
z králů a v sobotu 6. ledna koledovat v několik 
kilometrů vzdálené obci Dvakačovice. Protože 
jsem ráda souhlasila, tak mě pracovník Charity 
naložil spolu s  potřebnými věcmi (kostýmy 
a  „koledovacími igelitkami“) do  auta a  odjeli 
jsme na  smluvené místo. Zde na  mě již čekali 
malí koledníci a místní kronikář. Po převlečení 
na  obecním úřadě odcházeli koledovat čtyři 
malí a jeden velký král a pan kronikář.

Od pracovníka Charity, od pana kronikáře nebo 
od dárců jsem se dozvěděla o neštěstí, které se 
stalo jednomu místnímu občanovi. Před Vánoci 
v jeho domě vypukl požár a on při jeho likvidaci 
utrpěl těžké popáleniny. O tomto neštěstí věděl 
starosta, celá obec a také Charita. Proto bylo do-
mluveno, že všechny vybrané peníze v této obci 
budou věnovány rodině vyhořelého domu.

Jako král jsem koledovala již vloni, takže vlastní 
koledování pro mě nebylo novinkou. Spíše se 
zde chci zmínit o  reakcích místních obyvatel 
na  tuto nešťastnou událost. Spolukoledníci si 
koledování užívali a  myslím, že je to i  bavilo, 
a tak nám to šlo „pěkně od ruky“.

Po zazpívání písničky dárci rádi přispěli do po-
kladničky, ale když jsme připomněli, že „peníze 
zůstanou u vás v obci, neboť přispějí oné rodině 
vyhořelého domu“, tak většina odložila kovové 
mince a přispěla papírovými bankovkami.

Jeden pán měl připravené mince, a  když 
jsme řekli, že je to na  ono neštěstí, tak řekl: 
„Moment“, a odešel. Po chvíli se vrátil s velkou 
bankovkou a řekl: „Jsem moc rád, že jste přišli 
a  že můžu takto pomoci“, a  bankovku vsunul 
do pokladničky.

Jiný pán zase věděl, že právě my jsme ti, co vy-
bíráme na toto neštěstí a  již měl „svou částku“ 
připravenou a neváhal přispět několika velkými 
bankovkami.

Takovéto situace se opakovaly velmi často 
a jsem ráda, že jsem mohla být u toho.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu kronikáři, 
který nás celou dobu doprovázel a  radil, kam 
máme jít koledovat. A samozřejmě musím po-
děkovat odvážným spolukoledníkům, kteří ur-
čitě mohou mít dobrý pocit, že pomohli dobré 
věci.

Petra „Severka“ Zajícová

5. charitní ples

Všechny milé příznivce i  širokou veřejnost 
přivítala Oblastní charita Pardubice 3. února 
na 5. charitním plese, nad kterým převzal zá-
štitu vicehejtman Pardubického kraje Roman 
Línek.

Výtěžek ve  výši  45  503 Kč podpoří Domácí 
hospicovou péči Oblastní charity.  Děkujeme 
všem dárcům, dobrovolníkům a  umělcům, 
kteří podpořili tuto benefiční akci. 
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Vzdělávání pro pěstouny

Oblastní charita Pardubice podporu-
je v  rámci Služeb pro pěstouny dospělé, 
kteří se rozhodli vytvořit společný do-
mov. V únoru a březnu připravily pracov-
nice Služeb pro pěstouny další cyklus vzdě-
lávání. V rámci sedmi seminářů se mohou 
pěstouni navzájem setkávat a  odborně 
růst. Více na pardubice.charita.cz.

Benedikt XVI.: Jsem na pouti 
k Domovu
Emeritní papež Benedikt XVI. zaslal krátký 
dopis redakci italského deníku Il Corriere della 
Sera. V něm odpověděl na četné dotazy čtenářů, 
kteří chtěli vědět, jak se mu daří v poslední části 
jeho pozemského života.

V dopise napsal, že mu „pomalu ubývá fyzických 
sil a  duchovně již putuji směrem k  Domovu“. 
Emeritní papež připustil, že „tato poslední část 
pozemské cesty je někdy obtížná, ale je pro 
mne velkým požehnáním, že jsem obklopen 
láskou a dobrotou, kterou jsem si ani nedokázal 
představit“.

Na konci dopisu napsal, že ho dojal zájem lidí, 
kteří chtějí vědět, jak se mu daří, což je pro něj 
velkým povzbuzením na  jeho pouti. V  závěru 
dopisu vyjádřil všem vděčnost a ujistil je o svých 
modlitbách.

Benedikt XVI. rezignoval na svůj úřad v únoru 
2013. V oznámení o rezignaci uvedl, že bude po-
kračovat ve službě církvi „skrze život zasvěcený 
modlitbě“. Od té doby žije ve vatikánském kláš-
teře Mater Ecclesiae.

Foto: Mazur/www.thepapalvisit.org.uk/  
CC BY-NC 2.0 

(Zdroj: Vatican News, ČTK)



 Ostatní / 13 

Ostatní

Kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích

Novogotická kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici 
byla postavena po roce 1860 na okraji Pardubic 
místo starší dřevěné kaple, kterou v  roce 1860 
zničil požár. Poblíž bývala studánka. 

Tajemství Nejsvětější Trojice je jedna ze základ-
ních pravd naší víry, zjevená Ježíšem Kristem. 
Co o  tomhle tajemství říká Katechismus kato-
lické církvi (KKC 46): „Bůh je náš milující Otec, 
plodící od věčnosti Syna, v němž je naše spása 
a z obou vychází Duch Svatý, rovný Otci i Synu, 
s nimi jedné podstaty. Duch působí svými dary, 
aby nás mohl vtáhnout do  života Nejsvětější 
Trojice.“ 

O jak velké tajemství jde, naznačuje tradovaný 
příběh o  sv. Augustinovi. Ten, když chtěl pro-
niknout do tohoto tajemství, došel až na mořský 
břeh, kde ho zaujal malý chlapec, který se sna-
žil mušlí přelívat vodu moře do důlku v písku. 
S úsměvem na něj promluvil a v odpověď usly-
šel: „Spíše dokáži toto moře přelít, než ty pocho-
píš tajemství Nejsvětější Trojice.“ Tu si Augustin 
uvědomil, že je to poučení od Ježíše.

Jak se Bůh dával lidem poznávat? Židé poznali 
nejdřív jediného věrného a  mocného Boha - 
Jahve, Boha neuvěřitelně blízkého a přitom ne-
manipulovatelného. Postupně během Ježíšova 
života, smrti a  vzkříšení se jeho učedníkům  
otevíralo tajemství Ježíšova života: Jeho úžas-
ná jednota s  Otcem a  tajemství jeho Božské 
přirozenosti, kterou sdílí s  Otcem. Když po-
znali vzkříšení Ježíše a tedy nadlidskou kvalitu 
Ježíšova vztahu s Otcem, zakusili sami na sobě 
moc a sílu toho, kdo od Otce i Syna vychází, moc 
a sílu Ducha, a teprve po prožití těchto událostí, 
si uvědomili hloubku vnitřního Božího života 
Otce, Syna a Ducha svatého. Ve sporech s blud-
nými učeními se stále více precizovalo pojme-
novávání tajemství Nejsvětější Trojice tak, jak 
my jsme ji zvyklí ho označovat my. 

Katechismus (KKC 260) nám říká: „Posledním 
cílem veškeré božské ekonomie je, aby tvoro-
vé vstoupili do  dokonalé jednoty s  Nejsvětější 
Trojicí. Ale už nyní jsme povoláni k tomu, aby 
v nás Nejsvětější Trojice přebývala: ‚Kdo mě mi-
luje,‘ říká Pán, ‚bude zachovávat mé slovo, a můj 
Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a uči-
níme si u něho příbytek‘ (Jan 14,23).“ 

Kaple Nejsvětější Trojice v blízkosti Pardubic je 
sice v  troskách, ale důležitější je, aby v  naších 
srdcích byl vztah Božským osobám – Otci, Synu 
a Duchu svatému, aby to nebyly jenom trosky. 
Bůh chce mít s námi vztah, On o nás stojí. Kéž 
nám Bůh dá milost uvěřit, že jsme pro něj drazí 
a vzácní a my mu mohli otevřít dveře svého srd-
ce, aby On mohl vstoupit.

Kdybychom tušili, co pro nás Bůh připravil, 
k čemu jsme povolání, žili bychom docela jinak. 

Karmelitánka, řeholním jménem Alžběta 
od Nejsvětější Trojice, se uchylovala do komůrky 
svého srdce uprostřed tohoto světa: „Ať je můj ži-
vot jedinou modlitbou, jediným skutkem lásky.“

Modlitba blah. Alžběty Catez (pam. 9. 11.): 
„Ó můj Bože, Trojice, které se klaním, pomoz 
mi zcela zapomínat na  sebe, abych spočinula 
v tobě, bez hnutí a klidně, jako by má duše byla 
už na  věčnosti; ať už nic nedokáže narušovat 
můj klid ani mě vylákat z tebe, ó můj Neměnný, 
ale ať mě každá minuta noří víc do hlubin tvého 
tajemství! Utiš mou duši; vytvoř z ní své nebe, 
svůj oblíbený příbytek, místo svého odpočinku. 
Ať tě nikdy neponechám samotného, ale ať jsem 
tam vždy úplně se vším, co jsem, svrchovaně 
bdělá ve své víře, adorující a zcela se nabízející 
tvému tvůrčímu působení.“ 

Zuzana Petrášová – výběr z catholica.cz  
a Stůl slova, A. Opatrný
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Přátelství s Ježíšem nás mění

Setkání s  Ježíšem jako s přítelem znamená úpl-
nou změnu v životě člověka. Dosvědčují to mno-
zí lidé jak dnes, tak i v dějinách, například svatý 
Augustin: „Pane, poznal jsem tě pozdě, ale teď, 
když se tak stalo, mi tě už nikdo nemůže vzít.“

Jen co potkáme Ježíše, zakusíme Boha. Dostaví 
se pocity radosti, naděje a pokoje, které jsme do-
sud nezakusili. Neznamená to však, že naše pro-
blémy po setkání s ním začnou mizet, naopak, 
pravděpodobně jich ještě přibude. Problémy 
tedy budou stále – ale něco se přece jen změ-
ní: teď už jim budeme umět lépe čelit, budeme 
silnější při jejich řešení. Nezmění se to, co je 
kolem nás, ale to, co je v nás: změníme se my. 
A tento druh změny v nás způsobuje Bůh. Bude 
to neustále probíhající proměna se svými vze-
stupy a pády. Nebude bezproblémová, podobně 
není bezproblémová ani cesta ke Kristu. V na-
šem životě je mnoho úspěchů a nezdarů. Často 
býváme malomyslní, ale po mnohých otřesech 
se nám vrátí rovnováha: a  to je ta změna, již 
v nás způsobuje Bůh.

Nacházíme zde podobnost s  ratolestí rostoucí 
na kmeni. Když ji odsekneme od kmene, ratolest 
začne umírat, ale pokud je připojena ke kmeni, 
přežije vítr, vichr, mráz… Toto znamená přebý-
vat v  Ježíši Kristu. Toto znamená dovolit Ježíši, 
aby v nás přebýval. V evangeliích se můžeme do-
číst o řadě lidí, kteří se po setkání s Ježíšem zcela 
změnili a mohou se tak stát naším vzorem.  Např. 
Marie z  Magdaly.  Co můžeme říct o  Marii 
z Magdaly? Ježíš z ní vyhnal sedm zlých duchů. 
Myslím, že pro mě by bylo přátelství s člověkem, 
který je posedlý ďáblem, anebo se satanistou, po-
někud problematické. Co by tomu řekli lidé? Ježíš 
se však nestará o názor lidí, co by na to řekli nebo 
mohli říkat, a vystupuje jako přítel takového člo-
věka. Marie z  Magdaly se stala jeho přítelkyní 
a její život se změnil. Provázela ho až do samot-
ného konce, až na Kalvárii, pod kříž.

V  evangeliích nacházíme mnoho dalších, 
kteří se díky přátelství s  Ježíšem rovněž změ-
nili.  Nejvýmluvnější však je, že Ježíš i  Jidáše 
nazval přítelem, a to dokonce ve chvíli, kdy ho 
zradil v Getsemanské zahradě: „Příteli, učiň jen, 
k čemu jsi přišel“ (Mt 26,50).

Dnes, milý bratře a milá sestro, Ježíš nazývá pří-
telem i tebe. Ať už je tvůj hřích jakýkoli, ať jsou 
tvé problémy, tvé těžkosti jakékoli, ať jsi Ježíše 
jakkoli zradil (protože my všichni jsme ho zra-
dili), on tě nazývá přítelem. Ať jsou naše chyby 
jakékoli, on nás všechny nazývá přáteli. Ježíš 
sám je tedy otevřen tomuto přátelství a  záleží 
na nás, zda ho přijmeme, nebo ne. Nezve nás, 
abychom s ním diskutovali, chce jen, abychom 
s ním byli. Chce být s tebou, se mnou, s námi.

„Chci jít do tvého domu,“ prosil Zachea a dnes 
to říká i nám: „Otevři dveře svého domu a dovol 
mi vejít. Tvůj dům, to je tvé srdce, tvůj dům, to 
je tvůj život, tvůj dům, to je tvá mysl. Dovol mi 
vejít.“

Mějte na  paměti, že přátelství není jen vztah 
založený na  citech. Jestliže tě někdo přitahuje, 
může se stát tvým přítelem. Po  nějaké době ti 
na něm ale třeba přestane záležet. Přestanou tě 
zajímat jeho problémy, ztratíš chuť mu pomá-
hat nebo mu posloužit. Chceš-li, můžeš takový 
vztah nazvat emocionální přitažlivostí, ale nelze 
ho pokládat za pravé přátelství. Přátelství, které 
já pokládám za pravé, není totiž jen emocionál-
ní přitažlivost, ale i závazek.

Pokud se váš vztah k Ježíši omezuje jen na cito-
vou stránku, je to málo. Osobně nic nenamítám 
proti citovému prvku ve vztahu, ale pravé přá-
telství se na něm nezakládá…

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Elias Vella „Na orlích křídlech. O modlitbě“
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Kalendář akcí

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 (od 3.1.) Vstupní budova – 1. p. 14:30
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00–17:30

Akce na měsíc únor–březen 

Ne 18.02. 1. neděle postní
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

St 21.02. Třídění známek pro misie fara 15:00

Čt 22.02. Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00
Setkání Pastorační rady farnosti fara 19:00

Pá 23.02. Den postu a modliteb za mír ve světě
2. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

Ne 25.02.
2. neděle postní
sbírka: Svatopetrský haléř
1. setkání rodičů a dětí 1SVP fara 15:30

Po 26.02. Setkání nad Biblí – „Boháč a Lazar“ kostel sv. Jana Křtitele 18:00

St 28.02. Modlitba za národ sv. Bartoloměj 17:30
Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00

Čt 01.03.
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 02.03.

Světový den modliteb
Ekumenické setkání žen fara 16:00
Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
3. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

So 03.03. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní 
mši sv.

Postní duch. obnova: P. Václav Čunek fara 14:00–17:00
Ne 04.03. 3. neděle postní 
Po 05.03. Pondělní večery: Martin Vaňáč kostel sv. Jana Křtitele 18:00
Čt 08.03. Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00

Pá 09.03. 4. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
začíná 24 hodin pro Pána–Adorace

Ne 11.03. 4. neděle postní – RADOSTNÁ
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Po 12.03. Začínají Jarní prázdniny – do 12.3.
Út 13.03. Výroční den zvolení papeže Františka

St 14.03. Seniorklub farní sál 14:30
Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Čt 15.03. Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00
Mše sv. v Domově pro seniory Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 16.03. 5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

Ne 18.03. 5. neděle postní
sbírka: Plošné pojištění 1

Po 19.03. Slavnost sv. Josefa

St 21.03. Třídění známek pro misie fara 15:00
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Čt 22.03.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 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 23.03.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–18:00
5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
Večer mladých vikariátu Hradec Králové

So 24.03.
Diecézní setkání mládeže Hradec Králové 09:00–16:30
Setkání pro chlapy Salesiánský klub 14:00
Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00

Ne 25.03.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře fara 15:30

Po 26.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Út 27.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

St 28.03. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–20:00
Čt 29.03. ZELENÝ ČTVRTEK

Pá 30.03. VELKÝ PÁTEK
Modlitba–Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30

So 31.03.

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 01.04. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Žehnání pokrmů

Út 03.04. Začíná akce „Kostel otevřen“ sv. Bartoloměj 19:30


