
Zpravodaj
Rozetnout svou duši

V  Bibli nejsou věci černobílé, nikdo není ani 
absolutně dobrý ani absolutně špatný, hrdinové 
mají své chyby a  zbabělci své ctnosti. Těhotná 
Hagar se posmívá neplodné Sáře, Sára šikanuje 
Hagar, Abrahám k tomu mlčí, a když je pak do-
hnán k činu, vyžene Hagar i se synem Izmaelem 
(o  němž Bible explicitně zmiňuje, že jej 
Abrahám miluje), Jákob podvede Ezaua, Lában 
podvede Jákoba, Jákob po čase Lábana, Mojžíš 
nevstoupí do zaslíbené země. Král David svede 
Batšebu, manželku Chetity Uriáše, Uriáše nechá 
zabít mečem a s Batšebou se dopustí cizoložství.

Jak jednoduché je sedět v  křesle a  z  pohodlí 
domova rozdělovat svět na bílé a černé, na nás 
pravověrné a na ty ostatní, jak je jednoduché za-
sednout na trůn Boží a ukazovat prstem dopra-
va a doleva. Vtip je v tom, že je to opravdu práce 
Boží, a jednou to tak bude, ale teď, zde na zemi, 
máme každý v sobě koukol i pšenici, zlo i dobro, 
každý z nás jsme trochu Abrahámem, Jákobem 
i Mojžíšem, Petrem i Jidášem, se vším, co k tomu 
patří, každý máme v sobě nejen marnotratného, 
nýbrž především i  staršího syna. Pokušením 
všech tyranů a hrůzovládců bylo ty zlé vykoře-
nit, vyplet z povrchu země, a to jak v církvi sva-
té, tak ve  společnosti. Na  důsledky se jezdíme 
dívat každý podzim do Auschwitzu.

Je zvláštní tajemství duchovního života, že 
všechny ty dlouhé hodiny modlitby, mše svaté 
a  tisícovky růženců se mohou stát pružinou, 
která člověka katapultuje k nebi, jen je-li v ka-
ždém okamžiku letu přítomna pokora. Jinak se 
stávají navršenou zdí, stěnami, do nichž se člo-
věk uzavře a  kde je opravdu jen sám se sebou 

a  s  karikaturou Boha, které slouží. „Malují 
grimasy a  píší pod to ‚Bůh‘!“ stěžuje si Viktor 
Emanuel Frankl.

Ve své hrůze je to vidět v podobenství o marno-
tratném synu. Starší syn, přestože celý život žil 
v domě svého otce, slyšel jej, viděl jej při práci 
a rozmlouval s ním při jídle, slyšel jeho vyslove-
né i nevyslovené obavy a úzkosti o osud mlad-
šího bratra, spolu se svým otcem se za mladšího 
bratra denně modlil a viděl otce mnohokrát, jak 
v  podvečer vychází na  plochou střechu domu, 
odkud vyhlíží, zda se přece jen a proti vší naději 
mladší syn neobjeví – tento starší syn se nako-
nec rozhněval a nechtěl vejít. Proč jen starší syn 
nevběhl po práci do domu, když z dálky uslyšel 
hudbu a  tanec, a  bratra s  úlevou a  pevně ne-
objal? Co se to vlastně stalo, že se starší bratr 
nerozběhl k domu, nerozkopl dveře a nezakřičel 
radostí – můj bratr se vrátil?!

Příběh staršího syna je příběh člověka, jenž 
přesně ví, kdo bude v nebi a kdo v pekle, a zarazí 
se, když po smrti zjistí, že je to jinak a že on sám 
není organizátorem nebeské hostiny.

 Jsme schopni připustit, že křesťanství je choze-
ní do  kostela, modlitby a  přistupování ke  svá-
tostem. Že křesťanství rozetne mou duši a  až 
do krajnosti napne mé síly k odpuštění, velkory-
sosti, lásce, jako bychom nevnímali.

Podle P. Marka Orko Váchy  
zpracoval jáhen Karel Kylar

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice

vydává ŘKF – arciděkanství Pardubice | www.farnost-pardubice.cz | pro vnitřní potřebu | cena 10 Kč | 02/2018
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Setkání Pastorační rady – čtvrtek 22. února 2018

Pastorační rada se na svém dalším jednání sešla 
ve čtvrtek 22. února v 19 h ve farním sále. 

Setkání začalo v 19:00 hod. a řídil je P. Antonín.

Historie – reflexe:

P.  Antonín zhodnotil akce, které proběhly 
v historii. 
Oblastní Charita:
 » Tříkrálová sbírka – rekordní 1 245 000,- Kč 

… velké díky koledníkům, poděkování M. 
Beranovi, panu J. Kuchválkovi za koncerty

 » Dokončení rekonstrukce (v  dubnu) odleh-
čovací zařízení, (ulice V Ráji) možnost po-
bytu až na 3 měsíce

 »  Charitní noviny (vycházejí 1. září), možnost 
napsat článek (do konce dubna)

 
Farní akce:

 » Setkání pro ženy (13. 1.) 40 účastníků 
z Kladna i z Prahy

 » Setkání služebníků proběhlo ve farním sále 
21.1.

 » Ekumenické setkání (u evangelíků volba no-
vého kazatele)

 » Oslavy Dona Boska 70 účastníků, zabijačka, 
přednáška P. Josef Kopecký 83 let, o přícho-
dů salesiánů… historie, odpoledne hry pro 
rodiny a děti

 » Cantate bimbi 14 dětí, krásné setkání
 » Národní týden manželství – promítání fil-

mu: „Definice lásky“, 15 účastníků, možnost 
do  budoucna znovu promítat…je zájem…
otázka – jak s právy na vysílání?

 » Popeleční středa mnoho nových lidí 
v  Mikulovicích i  u  sv. Bartoloměje a  sv. 
Václava

 » První křížová cesta proběhla 16. 2., vedli 
ministranti

 » Probíhají „Setkání nad Biblí“ v  kostele sv. 
Jana Křtitele

 
Budoucnost:

 » 26. 2. proběhne další „Setkání nad Biblí“ , 
večerem bude provázet P. Antonín

 » 3. 3. proběhne „Postní duchovní obno-
va“, kterou povede P.  Václav Čunek (SDB) 
na  téma: „ O  pokoji srdce“ ve  farním sále 
a také souběžně (ve sloupovce) budou pro-
bíhat velikonoční dílničky pro děti, kde si 
mohou vyrobit dárky a ty budou poté předá-
ny lidem v domově důchodců

 » 5. 3. Pondělní večery, večerem bude provázet 
Martin Vanáč

 » 9.–10. 3. 24 hodin pro Pána, doladit 
organizaci.

 » 24. 3. Setkání pro chlapy (info Z. Sychra), 
přednášky a diapozitivy o chlapském hnutí, 
přihlásit se, poté chlapské aktivity, k  poctě 
sv. Josefa

 » 25. 3. Květná neděle, od 15:30 Sederová večeře 
přihlásit se viz. Internetové stránky farnosti

 » 30. 3. Velký pátek – Křížová cesta 
na Potštejně, zajišťuje farnost + salesiáni. 

 » 03. 4. Začíná akce: „Kostel otevřen“
 » 06. 4. Cesta světla (17:15)

 ȩ Noc na  faře s Ester – zájem dětí je, cca 
20 dětí

 » 07. 4. Pochod pro život 
 » 28. 4. Pouť farnosti do  Koclířova se 

zastaveními 
 » 19. 5. biskupské svěcení v  Praze: Mons. 

Zdenek Wasserbauer
 » 20. 5. Letnice – biřmování u sv. Bartoloměje 

(09:00)
 » 25. 5. Noc kostelů – program bude doladěn
 » 02. 6. Diecézní setkání ministrantů. Změna 

organizátorů. P. Jan Uhlíř to chce oživit

pokračování na další straně
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 » 03. 6. Slavnost Těla a Krve Páně – průvod
 » 09. 6. Den dětí a rodin u Salesiánů od 14:00, 

probíhá příprava ve  skupince na  podkladě 
manželského setkávání, kdo bude mít zájem 
se přidat do organizačního týmu kontakto-
vat Libora Wawrzacze.

 » 17. 6. Slavnost: 1. svaté přijímaní, je při-
hlášeno 19 dětí, byla zahájena příprava 

Ostatní:

 » Přípravy na  manželství 4 páry L. Traxler, 
Demlovi 1 pár (diskuze nad tím, aby kněží 
posílali páry k  rodinám, praxe je nesysté-
mová a  rozdílná). Návrh víc informovat 
na  stránkách farnosti diecéze o  možnosti 
přípravy v rodinách

 » Domluvit setkání schůzky těch, kteří vedou 
manželé a připravují budoucí manžele

 » Formace a příprava na úrovni diecéze man-
želé Blažkovi + P. Tomšíček v Hradci Králové

 » Info: Svatojakubská cesta v okolí Pardubic
 ȩ část cesty 1 rok 100 km a pak navyšovat? 
 ȩ Zjistit zájem!

 » Připomínky farníků k topení v kostele u sv. 
Bartoloměje

 » Byla umístěna pamětní deska pana varhaní-
ka Stanislava Fibicha u sv. Jana Křtitele

 » Schází se skupinka dominikánských terciářů 
(1× měsíčně), 5 lidí

 » Problém s  bezbariérovými přístupy 
do  kostelů, především u  sv. Bartoloměje 
a  v  Mikulovicích, u  sv. Jiljí těžko 
realizovatelné

 
Příští setkání PR: čtvrtek 10. 5. 2018 v 19:00 hod.

Zapsal L. Wawrzacz

Papežská misijní díla (PMD) – poděkování a informace

Poděkování za sbírku Misijní neděle 22. 
10. 2017

Chceme vyjádřit upřímné poděkování far-
nostem, společenstvím, rodinám i  všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem podpořili Misijní ne-
děli 2017. V  roce 2017 z  Diecéze královéhra-
decké přišlo na  tento účel do  kanceláře PMD 
celkem 1.320.756 Kč. Celkové příjmy ze sbírky 
Misijní neděle v rámci České republiky dosáhly 
16.032.481 Kč. 

V loňském roce jsme z České republiky v rámci 
finančních darů této sbírky podpořili 37 pro-
jektů určených pro světové misie a  šíření víry 
v  7 diecézích v  Ugandě, Zambii, Paraguayi, 
Bangladéši a na Srí Lance. Jsme si vědomi, že

mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnad-
nou ekonomickou situaci. Za  tuto systematic-
kou, dobře využívanou a  opravdu potřebnou 
pomoc papežským misiím bychom Vám chtěli 
jménem biskupů, misionářů, řeholníků a  chu-
dých lidí v misiích upřímně poděkovat.

Poděkování za dary přijaté na Jeden dárek 
navíc® pro děti v Africe

Díky štědrým dárcům se během adventní a vá-
noční doby sešlo 190.064 Kč, které podpoří 
projekt rehabilitačního centra v  Keni. Skleník 
na pěstování zeleniny, který si klade za cíl sní-
žit náklady na jídlo pro děti, které se zde zotavu-
jí nebo rehabilitují po úrazech nebo nemocech 
pohybového aparátu. Za pomoc a lásku pro mi-
sie všem upřímně děkujeme. Více informací je 
na přiloženém letáku.
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Misie – info



6 /  Ze života farnosti

Mešní intence misionářům

Vzpomeňme během postní doby a Velikonoc 
na kněze v misiích a věnujme jim mešní inten-
ce. Pokud chcete smysluplně pomoci kněžím 
v  misiích, můžete nechat odsloužit mši svatou 
v misijních krajinách na svůj úmysl. Mešní in-
tence je pro kněze v misiích často jediný způsob 
příjmu, protože nedostává žádný plat a musí si 
vystačit z darů dobrodinců. Často také překoná-
vá velké vzdálenosti a do některých farností se 
dostane jen několikrát za rok. Rovněž musí řešit 
problémy bídy, nemocí, hladu i pronásledování 
a  často z  přijatých darů pomáhá chudým. Pro 
opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět 
alespoň 250 Kč. Více informací v  letáku. Kam 
peníze na mešní intence misionářům poslat? 

Adresa: Papežská misijní díla, Na  Kropáčce 
30/1, 500  03 Hradec Králové; číslo účtu: 
72540444/2700, VS: 321, SS: členské číslo, pokud 
máte. Do  zprávy pro příjemce prosím uveďte 
počet intencí. Za  jakoukoliv pomoc upřímně 
děkujeme!

24. březen – Den modlitby a postu za zabité 
misionáře

Jako každoročně vydává Agentura Fides na po-
čátku roku seznam pastoračních pracovníků 
kteří byli v roce předchozím násilně připraveni 
o život. A stalo se dobrou tradicí si jejich jména 
spolu s  dostupnými informacemi o  jejich ži-
votech připomínat 24. března v  Den modlitby 
a  postu za  zabité misionáře. Podle informací, 
které máme k  dispozici, bylo v  průběhu roku 
2017 po celém světě zavražděno 23 pastoračních 
pracovníků (z toho 13 kněží).

Kontakt a  více informací: Papežská misijní 
díla, Na Kropáčce 30/1, 500 03 Hradec Králové, 
tel. 604  838  882, pmd@missio.cz, www.missio.
cz, číslo účtu: 72540444/2700. Facebook: htt-
ps://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

Twitter: https://twitter.com/missio_cz

Leoš Halbrštát, jáhen, národní ředitel PMD

Poděkování za sbírku Svatopetrský haléř 2017

Diecézní biskup Mons. Jan Vokál obdržel dopis 
z I. sekce Státního sekretariátu  ze dne 27. února 
2018:

Vaše Excelence,

Státní sekretariát obdržel částku ve  výši 
1.215.801 Kč, kterou jste jménem své diecéze 
a laskavým prostřednictvím apoštolského nun-
cia v  České republice zaslal Svatému otci jako 
Svatopetrský haléř pro rok 2017 a jako příspěvek 
na potřeby Apoštolského stolce podle kán. 1271 
CIC.

Papež František děkuje za tento výraz solidarity 
v  rámci Církve a  za  opětovný projev věrnosti 

vůči jeho univerzální službě nástupce sv. apoš-
tola Petra. Svatý otec Vás prosí o modlitbu a zá-
roveň na  přímluvu Blahoslavené Panny Marie 
vyprošuje Vám a těm, kteří jsou svěřeni do Vaší 
pastýřské péče, vše dobré a ze srdce uděluje své 
apoštolské požehnání.

Chci Vás rovněž vyrozumět, že výše uvedený 
dar bude zahrnut ve výkazu sbírky Svatopetrský 
haléř za  rok 2017, a  využívám této příležitosti, 
abych Vás ujistil o své úctě.

V Kristu 
+ Angelo Becciu 

substitut Státního sekretariátu
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Pondělní večery

V rámci Pondělních večerů proběhla přednáška 
pana Mgr.  Martina Vaňáče, Ph.D., se zaměře-
ním na  postavu papeže Františka. Přednáška 
vycházela z  nové situace, která nastala po  od-
stoupení papeže Benedikta XVI. Po  volbě no-
vého papeže, který přichází z latinské Ameriky, 
jsou již touto skutečností akcentovány v  církvi 
rozměry misijní, které nový papež přesouvá 
do  popředí. Přednášející uvedl z  pohledu his-
torika okolnosti, které se kolem volby papeže 
a  situace před pěti lety udály a  popsal i  řadu 
faktů z dávnější minulosti – dění z doby Pia X. 
a  jeho reforem vatikánské kurie.   Připomněl 
podobenství o  dělnících na  vinici a  jejich roz-
mrzelost a  podobenství o  marnotratném synu 
jeho starším bratru. Dále se přednáška zaměřila 
na zvolení rady kardinálů, která pomáhá papeži, 
který nechce vše rozhodovat, ale klade důraz 
na výchovu k novému, angažovanému přístupu 
v  lokálních církvích. Papež apeluje na  změnu 
v mentalitě, kdy zdůrazňuje tvůrčí rozhodování 
pastýřů místo poslušného plnění příkazů. Je tře-
ba hledat prorocké projevy, jejichž nedostatek 
vede ke klerikalizaci. Potřeby farností a diecezí je 
nutno řešit na místní úrovni. Bylo zdůrazněno, 

že naše situace je ztížena tím, že nejsme zcela 
nové misijní území, ale jsme zatíženi minulostí. 
Církev je u  nás znevěrohodněna propagandou 
po řadu minulých let.

Papež nás vyzývá k  putování s  Duchem sv. 
a zdůrazňuje hned od svého zvolení, že středem 
církve je Kristus. Jeho výzvou je: modlit se a jít 
dál.   

Některá pondělí se v kostele sv. Jana také konají 
„Setkání nad biblí“. V minulém měsíci proběhla 
velmi zajímavá setkání s  výkladem a  zamyš-
lením se nad některými Ježíšovými podoben-
stvími a další setkání s touto náplní budou ná-
sledovat až do  letních měsíců. Zveme všechny 
zájemce o biblické texty k účasti. Nejbližší bude 
9. dubna na téma Milosrdný Samaritán. 

Ing. Jan Franc

Velikonoční dílničky

Během postní duchovní obnovy dne 3. břez-
na proběhly v  přízemních prostorách fary 
v Pardubicích dílničky pro děti. 

Moc děkujeme všem – dospělým i  dětem, 
kteří se přišli pobavit, něco si vyrobit a  také 
udělat dobrý skutek. Některé výrobky bu-
dou putovat do  domovů důchodců a  LDN, 
kde udělají obrovskou radost babičkám 
a dědečkům. 

Ještě jednou moc děkujeme za vše, doufáme, 
že se vám akce líbila a přijdete na další tvořivé 
dílničky. Budeme se na vás a na děti moc těšit. 

Bližší informace pro ty, kteří by s námi chtě-
li jít navštívit babičky a  dědečky, naleznete 
na stránkách Bethany dům pomoci (https://
www.dum-pomoci.cz/). 

Zuzana Nápravníková a Nikola Joštová 
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Postní duchovní obnova 3. 3. 2018

Duchovní obnovu pro naši farnost připra-
vil a  vedl P.  Václav Čunek SDB pod titulem 
„Na cestě k pokoji srdce“. 

Pokoj v  srdci většinou není pro křesťana tr-
valý stav, je to cíl, ideál, o který člověk usiluje. 
Nemám se rozhodit událostmi v  mém životě. 
Pokud jsem zažil něco jako pokoj v srdci, mám 
si připomenout, kdy to bylo a co tomu předchá-
zelo, abych to mohl obnovit. Nenechat se zahltit 
spoustou různých informací, které přicházejí 
ze současného světa, ale hledat pomoc v Božím 
slově – Bibli a v křesťanské literatuře. Např. pro-
mýšlet  výzvu z listu Kolosanům 3,15: „A ve va-
šem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste 
byli povoláni v jedno společné tělo.“ Nebo pasáž 
z proroka Jeremiáše 29,11-13: „Co s vámi zamýš-
lím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou 
to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát 
naději do budoucnosti…“.

Přiznejme si, že jsme hříšníci a musíme své srd-
ce očišťovat. 

Lektor doporučil knížku Tomáše Špidlíka „Jak 
očistit své srdce?“. 

Když se ptám jak dosáhnout pokoje srdce, mu-
sím si připomenout, že Ježíš říká „Beze mě ne-
můžete dělat nic!“ a  tedy prosit o Boží pomoc 
a nechat Ježíše jednat v mně.

Snaha zajistit se vlastními silami selhává. Musím 
důvěřovat Bohu a spolehnout se na něj.

Překonat strach z  utrpení s  vědomím, že co 
Bůh dopustí v mém životě, to má pro můj život 
nějaký význam, i když to hned nechápu a nero-
zumím tomu. Přiznat si, že sám nezvládnu pře-
konání svých chyb, hříchů a důvěřovat Božímu 
milosrdenství. 

Musím dávat pozor nejen na to, co chci, ale také 
na  to jak to chci! Je třeba se modlitbou naučit 
poznat, co je v mém životě důležité.

Zaznamenal Jan Kohl
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Zveme rodiny s dětmi i mládež  

Velkopáteční výlet s modlitbou křížové cesty 

Kdy: pátek 30.3. 2018 

Sraz: v  8:45 před bránou salesiánského are-
álu / před kostelem sv. Václava, nebo v  10 
hod v  Potštejně, parkoviště na  křižovatce ulic 
Doudlebská / Jarníková 

Návrat zpět do Pardubic: kolem 13 hod 

Přesun – pojedeme osobními auty!!! Každý 
si přesun zajišťuje sám. Mládež přihlášená 

na vícedenní Velikonoční pobyt pojede auty se 
salesiány.  Kdo se chystáte připojit k této křížové 
cestě, dejte nám vědět, nejlépe do středy 28.3. 

Místem pro výlet i modlitbu je tentokrát hrad 
Potštejn a  nově opravená křížová cesta z  18. 
století. 

Těší se na vás George Woclawek SDB, Jiří Petráš, 
P. Vojtěch Glogar, P. Václav Čunek a další!

Křížové cesty na Velký pátek (souhrnně)

Na  Velký pátek 30. března budou pobožnosti 
Křížové cesty:

1. ve Spojile  v 09:00 hod. (setkání Na Strejčku 
159) a cílem bude místní kaple. Křížová cesta 
je přizpůsobena i pro předškolní děti a prů-
jezdná kočárky. 

2. Potštejn (parkoviště na  křižovatce ulic 
Doudlebská/Jarníková) 10:00 hod., nově 
opravená křížová cesta z 18. století. (více in-
formací na nástěnce a  internetových strán-
kách naší farnosti)

3. v kostele sv. Václava (salesiáni) v 15:00 hod.
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 Farní pouť do Koclířova a okolí 

 V  sobotu 28. dubna se uskuteční pouť naši 
farnosti do  KOCLÍŘOVA. Zde budeme slavit 
tradičně mši svatou, též bude společné občers-
tvení. Cestou zpátky se zastavíme ve Svitavách, 
abychom si připomenuli blahoslaveného kně-
ze P.  Engelmara Unzeitiga (Anděla z  Dachau) 
a společně navštívíme hrob P. Františka Beneše 
v Litomyšli.

Podrobnosti poutě budou na nástěnce od nedě-
le 1. dubna. Přihlásit se bude možné zapsáním 
do  tabulky v  kostele sv. Bartoloměje, sv. Jana 
Křtitele a  ve  farní kanceláři nebo využít elek-
tronické přihlášky na  stránkách naší farnosti 
(www.farnost-pardubice.cz.)

P. Antonín

Noc na faře s Ester

Zveme děti na  3. setkání v  rámci setkávání 
nad Biblickými příběhy pod názvem „Noc 
na  faře s  Ester“. Setkání se uskuteční 6. 4. 
2018, na faře v Pardubicích (Kostelní 92) od 17 
hod. Trvat bude do následujícího dne (7. 4.) 
do 9 hod., kdy si rodiče děti vyzvednou. 

Co bude děti tentokrát čekat? Formou zá-
žitkové pedagogiky se budeme věnovat bib-
lickému příběhu o  královně Ester. Bůh pro-
střednictvím Ester zachránil Izraelský národ 
před vyhubením a na památku záchrany byl 
ustanoven svátek Purin. Proč? Co se vlast-
ně stalo? To děti všechno zjistí. Také je čeká 
bojová hra, divadlo, film, písničky, tvoření, 
malování. 

Význam jména Ester je hvězda. Půjdeme se 
proto podívat do  kostela a  hledat, jestli tam 
nějaké hvězdy nenalezneme. S  dětmi se zú-
častníme Cesty světla v kostele sv. Bartoloměje 
od  17:15 hod. Děti si budou na  závěr zdobit 
svoji hvězdu, kterou si odnesou domů. 

Děti budou potřebovat spacák, karimatku 
a příspěvek 50 Kč. 

V  případě zájmu kontaktujte Zuzanu 
Petrášovou – tel.: 723 147 966, mail: pastorace.
pce@volny.cz

Za organizátory M. Klemová, 
 I. Zbrojová, Z. Petrášová
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Milí hoši,

v kostele je vás dost, ale u oltáře jste také potřeba, zveme vás proto ke službě u oltáře. Přijďte 
mezi nás, kde se více dozvíte o zákoutí kostela ( jako je třeba zákristie, katakomby), něco nové-
ho se i naučíte a někdy je i legrace. Pokud budete mít čas, tak každý pátek od 16,00 hod probíhá 
na faře v Pardubicích schůzka ministrantů, kde se více dozvíte o službě u oltáře a zbývá i čas 
na zábavu. Dále pojedeme společně na pouť do Libice nad Cidlinou ke sv. Vojtěchovi 28.4. 
a na diecezní setkání ministrantů 2.6.2018.

Na setkávání vás zvou

Páter Ondřej Viktor a Vim.

Ministranti – pozvání

První svaté přijímání 2018

Tento rok se připravuje na první svaté přijímá-
ní skupinka osmnácti dětí. U salesiánů se také 
připravuje k přijetí této svátosti šest dětí. Na mši 
svaté v  Klášterním kostele se představovaly 
před celou farností.  Slavnost prvního svatého 

přijímání bude 17. června 2018 u sv. Bartoloměje 
a  u  sv. Václava 20. května 2018. Děkujeme, 
že na  děti a  jejich rodiny budete pamatovat 
ve svých modlitbách.
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Kostel otevřen

Město je plné nejrůz-
nějších architekto-
nických památek, ale 
žádná nedýchá na člo-
věka tak jedinečnou, 
klidnou a  zároveň 
tajemnou atmosférou 
jako kostel. Lidé dob minulých hledali a nalé-
zali v této stavbě bezpečí a setkání s něčím nebo 
někým, co je přesahuje.

Dnes jej lidé sice navštíví u příležitosti historic-
ké prohlídky, ale už se necítí na to jen tak vstou-
pit do  kostelních prostor, strávit zde pár chvil 
nebo se účastnit bohoslužby. V této uspěchané 
době je mnoho z  nás zavaleno informacemi, 
stresem, hlukem a nemáme kde „vypnout“. 

Zdroj: www.nockostelu.cz

Co děláte, když nemůžete v  noci spát? Jste 
nervózní, převalujete se z boku na bok, apli-
kujete vlažné mléko, nebo jiné osvědčené 
rady, či berete nějaké pilulky? Někdy stačí, 
když se člověk příjemně unaví díky pestrému 
a třeba i trochu prodlouženému večeru a pak 
jde usínání skoro samo. 

Letošní biblický text je nám dobrou inspi-
rací. Čteme v něm, že někteří lidé zůstávali 
v noci v okolí Božího domu. Tehdy to byl 
Jeruzalemský chrám, dnes to může být 
chrám svatého Víta, ale i další Boží domy 
jako kostely, modlitebny, sborové domy, 
kapličky.   Zkrátka při Noci kostelů jsme 
zváni na solidní túru po sakrálních budo-
vách, navštívíme místa, kde je připraven 
pestrý a zajímavý program, který nám při-
blíží něco ze života víry, z historie, umění. 
Zkrátka každý si v rozmanité nabídce něco 
najde. A  nemusíme tam být až do  rána, 
jako kdysi lidé, o  nichž jsme četli. Stačí, 
když navštívíme několik takových míst, či 
poctivě po schodech vystoupáme až na vr-
cholky kostelních věží, příjemná únava se 
jistě dostaví. A kdyby se snad stalo, že by 
tato metoda rychle zabrala, a vy byste v ně-
jakém  tom Božím domě dokonce usnuli, 
jistě se o vás dobří lidé postarají.

Noc kostelů v naší farnosti

V  pátek 25. května v  18:00 hod. začíná 
u  nás program „Noc kostelů“ mší svatou 
v kostele sv. Bartoloměje. Následně pokra-
čují jednotlivé části programu. Programy 
jednotlivých míst nejen v Pardubicích bu-
dou na nástěnce i internetových stránkách 
naší farnosti. 

Prosíme o  ochotné farníky, kteří by rádi 
pomohli v  rámci programu v  našem kos-
tele sv. Bartoloměje a  klášterním kostele. 
Více informací je na www.nockostelu.cz

Snad jen dlužno dodat, že tato pozvánka 
platí i pro všechny kdo spí dobře.   

Daniel Fajfr, kazatel CB
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Možná i Vy patříte do některé z  těchto skupin 
lidí a  zaujme Vás neobyčejná nabídka otevře-
ní nejkrásnějšího kostela v  Pardubicích – sv. 
Bartoloměje.

Od 3. dubna do 5. června bude stejně jako mi-
nulý rok, každé úterý od 19:30 do 21:00 hod. 
zpřístupněn tento chrám v  rámci akce s  ná-
zvem „Kostel otevřen“.

Cílem je nabídnout prostor zklidnění, přemýš-
lení a poznání v diskrétní atmosféře setmělého 
gotického chrámu osvětleného jen několika 
svícemi. Zde na Vás nebude nikdo dotírat s ne-
vyžádanou reklamou či „kázáním“, ani nebude-
te muset přemýšlet o  tom, co si o Vás pomyslí 
ostatní. Můžete spočinout v  tichu, které bude 
každou čtvrt hodinu prostoupeno jemnými me-
ditativními písněmi místního sboru.

Pro ty, kdo budou mít chuť prohodit pár slov, 
bude možnost v  diskrétnosti pohovořit s  du-
chovním. Dva až tři z  nich totiž budou sedět 
osvětleni svící v zadní části bočních lodí připra-
veni k rozhovoru s příchozími.

Vás, farníky, zveme ke spolupráci na tomto díle. 
Vždy je třeba kostel připravit (rozsvítit svíce, 
přenášet některé věci), bdít v kostele v době jeho 
otevření a poté opět uklidit. Také stále sháníme 
ochotné zpěváky (zejméne muže) do sboru, kte-
rý zpívá vícehlasně písně z Taizé. Neméně třeba 
je modlitební podpory, aby příchozí hledající 
opravdu zakusili lásku Boží. Jestli se necítíte 
na každotýdenní podporu, můžeme se domluvit 
na nárazové výpomoci.

Pokud můžete a  chcete jakkoli pomoci, ob-
raťte se na  Nikolu Joštovou (Pechalovou), tel.: 
777  595  554, mail: N.Pechalova@seznam.cz 
nebo na P. Filipa Duška, tel.: 739 463 215, mail: 
Filipacdd@seznam.cz.  

Biřmovanci

V naší farnosti se již od září minulého roku 
připravuje jedenáct mládežníků na svátost 
biřmování a k tomu ještě několik osob již 
zralejšího věku. 

Svátost biřmování bude udělovat pan bis-
kup Josef Kajnek v  neděli Seslání Ducha 
svatého 20. května při mši svaté u  sv. 
Bartoloměje. Děkujeme, že budete na tyto 
členy naši farnosti pamatovat v modlitbě.

Vaši kněží
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Spolčo Silvestr

Myslím, že můžu za  nás za  všechny ze 
Spolča říct, že jsme si letošní Silvestr moc 
užili. Letos bohužel nehořelo žádné kolo 
a ani jsme nešli bruslit, ale za to jsme viděli 
Viktora tancovat Just Dance a  Matty-ho 
jak suší hrnec, který má na hlavě.Také jsme 
měli super kuchyň, výborný organizační 
tým a skvělou partu. 

Hezky jsme se prošli na  půl denním vý-
letu (i když jsme se ztratili). Zahráli jsme 
si spoustu úžasných her, např. honičku 
v bludišti, vyměňování věcí, taneční pexe-
so, velblouda a jezdce, bitvu s papírovými 
koulemi a spoustu dalších. 

Ani v  poznávání nových lidí jsme se ne-
flákali. Nakonec jsme si vzali prskavky, 
odpálili jsme ohňostroj a  udělali tlustou 
čáru za rokem 2017 a pořádně jsem oslavili 
NOVÝ ROK 2018.

Jíťa Kučerová

Pololetky na Vesmíru

Pololetky na  Vesmíru (1.-4. 2.) byly úžasné. 
Sněhu bylo dostatek, a  tak někteří chodili 
na běžky nebo na sjezdovky. Koulovačka ale sa-
mozřejmě také nemohla chybět; občasné házení 
do sněhu… a taky z okna. Máme odsud hodně 
legendárních hlášek, přezdívek a  podobně… 
Počasí bylo jako na  objednávku  – většinou 
nám svítilo sluníčko a bylo hezké počasí. Určitě 
jsem rád za  to, že jsem poznal nové a  báječné 
lidi a měl vůbec příležitost se této akce účastnit 
spolu s ostatními z Pardubického Spolča. Máme 
spoustu zážitků, užili jsme si spoustu zábavy 
a už se těšíme na další akce.

Vojtěch Nedvěd

Black & White Party

V sobotu 10.2. jsme se rozhodli upořádat taneč-
ní Black&White vikariátko. Každý z  nás měl 
za úkol se obléci do černobílé kombinace barev. 
Ten, kdo by byl nejlépe oblečen, mohl vyhrát 
nějakou cenu. V 16 hodin jsme se všichni sešli 
v  salesiánském klubu oblečeni ve  zmíněných 
barvách. Začali jsme společnou modlitbou 
a  pak jsme rozjeli úvodní seznamovací hry. 
U těchto her jsme se moc pobavili. Všichni jsme 
poté začali tančit – a to naplno! Moc jsme si to 
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Modlitba za mladé u příležitosti 
Synody 2018 
Pane Ježíši, církev kráčející k Synodě obrací svůj 
pohled na  všechny mladé lidi světa. Prosíme 
tě, aby s  odvahou vzali svůj život do  vlastních 
rukou, zaměřovali se na krásnější a hlubší věci 
a vždy si uchovali svobodné srdce. Dej, ať s po-
mocí moudrých a velkorysých průvodců doká-
ží odpovídat na volání, kterým se ke každému 
z nich obracíš, naplní své životní poslání a do-
sáhnou štěstí. Udržuj jejich srdce otevřená vel-
kým snům a učiň je vnímavými pro dobro bratří 
a sester. Tak, jako tvůj milovaný učedník, ať jsou 
i oni přítomni pod křížem, aby tvou Matku při-
jali jako tvůj dar. Kéž jsou svědky tvého zmrt-
výchvstání, poznávají tebe živého po svém boku 
a s radostí hlásají, že jsi Pán. 

Amen.

Spolčo léto

Mládež zveme na  SPOLČO LÉTO, které 
se uskuteční 15. -20.8.2018 na  MÍČOVĚ. 
Akce je určena pro mládež od 13 let. Cena 
800 Kč. Přihláška je ke stažení na www.far-
nost-pardubice.cz nebo http://pardubice.
sdb.cz

Přihlašování nutné do  15.6.2018! Více in-
formací po přihlášení

Těšit se můžete na přátele, akční hry, kou-
pání, celodenní výlet, kreativní workshopy, 
táborák, hosta, zábavný večer, adoraci, 
chvály a mnoho dalšího.

Kontakt: George Woclawek, tel.: 777259334, 
mail: jiri.woclawek@gmail.com  nebo 
P. Filip Dušek, tel.: 739463215.

všichni užívali. Samozřejmě naší každoroční 
tradicí na  tanečních vikariátcích je tancová-
ní belgického tance. Někteří sice tento tanec 
neznali. Ale my, kteří už tento tanec umíme, 
jsme to naučili ostatní. Pak jsme dále tancovali 
a bavili se. Náš tanec se prolínal i s různými ak-
tivity jako podlézání tyče, tancování Macareny 
a mnoho dalšího. Poté si pro nás Jíťa, Adél a Petr 
J. připravili krátkou a moc hezkou scénku o boji 
mezi zlem a dobrem. Dále následovalo vyhod-
nocení naší soutěže o  nejlépe oblečeného člo-
věka v  černé a  bíle barvě.  Tuto soutěž vyhrál 
P. Filip a Jakub D. Moc se nám všem jejich sladě-
ní černé a bílé barvy líbilo. Dále jsme šli všichni 
do  kaple na  adoraci. Tato adorace byla trochu 
netradiční. Probíhala tak, že kluci nám hráli 
na nástroje písně a my ostatní jsme zpívali a tan-
covali na hudbu. Bylo to moc krásné – modlit 
se tancem a zpěvem. Po této nádherné adoraci 
pokračovala volná zábava. 

Toto vikariátko bylo opravdu povedené, moc se 
nám všem líbilo. Moc děkujeme všem, co orga-
nizovali tuto akci. A  také děkujeme Viktorovi, 
Terce a  mnoho dalším za  výborné dobroty, 
které pro nás přichystali a našemu skvělému DJ 
Paulovi. Moc se těšíme na další akce.

Jana Šlímová
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Ze života farnosti / mládež / Charita

Charita otevírá nové středisko pobytových  
Odlehčovacích služeb Červánky v Pardubicích
Oblastní charita Pardubice opět rozšiřuje své 
služby. Tentokrát dlouhodobé úsilí díky mno-
ha dobrým lidem, dobrovolníkům, dárcům 
a sponzorům bude završeno otevřením nového 
pobytového střediska Charitních odlehčovacích 
služeb Červánky přímo v  Pardubicích v  ulici 
V Ráji.  Po náročné rekonstrukci se tak rozšiřuje 
nabídka pobytových odlehčovacích služeb z  8 
lůžek v Třebosicích o 9 míst v novém středisku 
V Ráji. Rodiny, které pečují o své blízké v domá-
cím prostředí tak budou moci využít vlídné péče 

v  novém příjemném prostředí. Odlehčovací 
služby jsou určeny pro klienty a  jejich rodiny, 
kteří potřebují své blízké na  nezbytný čas, na-
příklad po dobu vlastní nemoci či v čase dovo-
lené, svěřit do péče důvěryhodné, lidské službě 
a „odlehčit si“ tak od náročné péče. Za přítom-
nosti významných hostů a všech, kteří přispěli 
k tomuto dílu, slavnostně otvíráme ve 14 hod. 5. 
dubna v ulici V Ráji č.p.786.

Marie Hubálková
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Ostatní

Některé sny se můžou i splnit

Jeden velký sen se mi už splnil – kurzy Alfa, byly 
už 2× a vidím v tom velikou Boží milost, dou-
fám, že budou pokračovat od září 2018 alespoň 
1× ročně. 

Můj další sen je krátká pouť a  setkání u  kaple 
Nejsvětější Trojice, která leží na okraji Pardubic 
poblíž hlavní železniční stanice. Tenhle rok 
na Slavnost Nejsvětější Trojice 27. 5. 2018 jsme 
měli mít setkání se spolužačkami z vysoké školy 
(tzv. dámskou jízdu). Nakonec to ale podle plá-
nu mých kamarádek nevyšlo, hotel už byl plný. 
Setkání u  kaple mám už v  myšlenkách delší 
dobu. Novogotická kaple Nejsvětější Trojice byla 

postavená ještě v  roku 1860, teď je v  troskách. 
Kaple, která je zasvěcena Bohu, je v žalostném 
stavu, připomíná mi to obraz našeho Boha, jaký 
může být v  našich srdcích. Proto zvu Ty, kteří 
budou chtít se mnou podniknout tuhle krát-
kou výpravu a na místě nebo v blízkosti kaple 
Nejsvětější Trojice se společně pomodlit, zazpí-
vat, možná něco přečíst a pak dát něco dobrého 
na  zub (udělat piknik). Setkáme se před farou 
– Kostelní 92, 27. 5. v 15:30 hod. (zní to tajemně, 
pouť asi 3 km, těším se)

Zuzana Petrášová, foto P. Antonín Forbelský
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Pěvecký sbor  
CANTUS AMICI PARDUBICE  

Vás zve na májový 

Koncert duchovní hudby

 v kostele sv. Bartoloměje  
3. května 2018 v 18.00 hod.  

V provedení sboru Cantus amici uslyšíte 
mj. Missa brevis Jacoba de Haana.  

Hostem koncertu bude pěvecký sbor  
J. B. Foerster Přelouč.

pod vedením Petra Vacka.

Velikonoční bohoslužby 2017
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Květná neděle
25. března

07:00 sobota 
18:00

08:30 08:00 sobota
16:00

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

Zelený čtvrtek
29. března 18:00 20:00 18:30 16:00 17:30 18:00

Velký pátek
30. března

kříž.c. 
15:00 15:00

18:00 16:00 16:00 16:00 17:30 18:00
Bílá sobota  
31. března 19:00 22:00 21:00 16:00 18:00 19:00

Neděle  
zmrtvýchvstání
1. 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
2. dubna

07:00 08:00
09:00 10:00
19:00
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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
Kostel otevřen (od 3. 4.) kostel sv. Bartoloměje 19:30–21:00

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 duben–květen

Ne 25. 3. 
KVĚTNÁ NEDĚLE
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře fara 15:30

Po 26. 3. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Út 27. 3. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

St 28. 3. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–20:00
Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30

Čt 29. 3. 
ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
zač. Velikonoční pobyt pro mládež Salesiánský klub 12:00

Pá 30. 3. VELKÝ PÁTEK
Modlitba–Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30

So 31. 3. 

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. 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Žehnání pokrmů

Po 02. 4. Velikonoční pondělí
Út 3. 4. Začíná akce „Kostel otevřen“ sv. Bartoloměj 19:30
Čt 5. 4. Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00

Pá 06. 4. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15
„Noc na faře s Ester“–pro děti fara 17:00

So 07. 4. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní 
mši sv.

Ne 08. 4. Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Sbírka: Hospic Duha
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Po 09. 4. Slavnost Zvěstování Páně Klášterní kostel 18:00
St 11. 4. Seniorklub farní sál 14:30

Čt 12. 4. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pouť rodin s dětmi (salesiáni) Vysoké Chvojno 9:30

Ne 15. 4. Sbírka: ČBK na rep. migr. do zemí Střed. Vých.

Po 16. 4. Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00
ThDr. Jiří Doležal: Modlitba za politiky kostel sv. Jana 18:00

St 18. 4. Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 19. 4. Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00

Ne 22. 4. Neděle Dobrého Pastýře
Sbírka: Bohoslovci a seminář

Po 23. 4. Setkání nad Biblí: Farizej a celník  
(Lk 18) kostel sv. Jana 18:00

Čt 26. 4. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 27. 4. Vikariátní čarodějnice–mládež

So 28. 4. 
Farní pouť do Koclířova a okolí Koclířov a okolí 8:00
Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi Libice n. Cidlinou–kostel 10:00
Modlitba za národ kostel sv. Jana 17:30

Út 01. 5. 1. májová pobožnost
Státní svátek

St 02. 5. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00

Čt 3. 5. 

Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00
koncert: Cantus amici sv. Bartoloměj 18:00

Pá 4. 5. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00

So 5. 5. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní 
mši sv.

Út 08. 5. Panny Marie–Prostřednice všech milostí
Státní svátek

St 09. 5. Seniorklub farní sál 14:30

Čt 10. 5. 
Slavnost Nanebevstoupení Páně–zač. Novéna k Duchu sv.

Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pastorační rada farní sál 19:00

So 12. 5. Festival SHM salesiáni 10:00
Ne 13. 5. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Po 14. 5. Setkání nad Biblí: Milosrdný Samaritán kostel sv. Jana 18:00

Ne 20. 5. 

Slavnost Seslání Duch svatého–končí doba velikonoční
Biřmování sv. Bartoloměj 9:00
1. svaté přijímání dětí (salesiáni) sv. Václav
Sbírka: Pastorační aktivity v diecézi


