
Zpravodaj
Bratři a sestry!

Evangelium o proměnění vody ve víno v Káňe 
Galilejské zřejmě všichni znáte.

Slova, která bezprostředně předchází první větě 
tohoto evangelia, zní: „Třetího dne.“ A proč? 

V Evangeliu slyšíme, že někde u nějakého domu 
stálo šest džbánů na vodu. Byly to židovské dž-
bány určené k rituálnímu očišťování. A co Pán 
Ježíš dneska dělá, jaký zázrak vykoná? Můžeme 
říct, že především promění vodu ve víno. Ano, 
to také. A  je to obdivuhodné, protože nikdo 
z  nás takovou „užitečnou“ schopnost nemá. 
Ale kromě toho zázraku proměny vody ve víno 
Kristus činí něco mnohem většího. Kristus ne-
chá vnést tyto džbány dovnitř na svatební osla-
vu. Tyto džbány stály před domem. Protože ti, 
kteří na  svatbu přichází, tak si před tím, než 
vejdou dovnitř, mají umýt ruce a  nohy právě 
v  těchto džbánech. Tyto džbány sloužily ješ-
tě k tomu, že když si někdo v průběhu oslavy 
chtěl třeba odplivnout, tak šel ven a udělal to 
právě do těchto džbánů. Ony k tomu byly ur-
čené. Takže to nebyly nějaké krásné nádoby. To 
byly poplivané džbány. A Pan Ježíš dělá určité 
znamení. Vnáší těchto šest džbánů na svatební 
oslavu. A odehrálo se to třetího dne…

Evangelista Jan ne náhodou použil tato slova 
třetího dne… Tak jako by Jan chtěl v tom prv-
ním zázraku ukázat, co Kristus udělá ve svém 
největším díle, které se odehraje třetího dne 
po  jeho smrti, kdy vstane z  mrtvých. To, co 
On udělá, je, že vezme každý poplivaný džbán 
a přinese ho na svatební oslavu. On ty džbány 

očistí, nalije do nich víno takové, jaké hospo-
dář nikdy nepil a všichni se budou veselit.

To je příběh nejen o  vstřícném gestu Pána 
Ježíše, který pomáhá svatebčanům a  zajištuje 
jim víno pro hosty, díky čemuž hospodář ne-
měl ostudu. Kristus ve svém prvním znamení, 
prvním zázraku říká… Udělám právě tohle!!! 
Všimněte si, že jeho učedníci, když uviděli ten-
to zázrak, uvěřili v něho!!!, ve smyslu uviděli 
v něm Mesiáše.

To evangelium mluví také o  naši hříšnosti. 
Těmi poplivanými džbány, jsme my… Doufám, 
že se za  tato slova na  mě nebudete zlobit, ale 
tak to je. Každý hřích náš znečišťuje právě tak 
jako plivanec nádobu, a  protože není člověk 
bez hříchu, je tou znečištěnou nádobou každý 
z nás. 

Do  těch poplivaných džbánů, tzn. do  nás, 
za Pán Ježíš vlévá víno z oltáře… Při mši svaté 
to víno, které je jeho krví, vlévá do nás, do ka-
ždého, kdo přistoupí k  přijímání. Zopakuje 
přesně toto znamení, které se odehrálo tehdy 
na  svatbě v  Káně Galilejské. Očišťuje džbán, 
vlévá do  něj víno a  zve nás do  Království 
nebeského.

Proč se u většiny z nás, když odcházíme z mše 
svaté, nic nemění??? Ten důvod je jednoduchý. 
My tomu příliš nevěříme… anebo přinejmen-
ším o  tom vůbec nepřemýšlíme… Svaté přijí-
mání už nám zevšednělo. My se tomu už ani 
nedivíme…

Má-li se v  našich životech něco změnit, jed-
nejme se podobně jako Maria. Ona je pro nás 
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vzorem víry. Všimněme si, že dnešní zázrak je 
prvním veřejným zázrakem po  třiceti letech 
Kristova života v Nazaretě. Pro Marii těch tři-
cet let bylo obyčejným životem, kdy mohla mít 
pochybnosti sama o sobě. Vždyť ona v okamži-
ku zvěstování slyšela: „Tvůj Syn bude veliký“. 
A třicet let nic…

Kromě zázračných okolností po porodu a jed-
né malé epizody v  Chrámě, kdy Ježíš jako 
dvanáctiletý kluk diskutoval o Písmu s rabíny 
a všichni žasli nad jeho moudrosti, se dalších x 
let nestalo nic…

A  je možné, že ty také už třicet let – a  mož-
ná i  víc – přicházíš do  kostela na  mši svatou 
… a nic… Snad jsi hluboce věřící, snažíš se… 
a nic… I přesto všechno si troufnu říci, čekej. 
Maria čekala třicet let. Mohla pochybovat, 
ztratit víru ve svého Syna. Mohla si říci, že asi 
se jí to všechno zdálo: „…bohužel mám nor-
málního syna, dobrého syna, ale to je všech-
no.“ čekej, ten třicátý rok přijde. On u každé-
ho člověka přichází v  jinou dobu. U  každého 

má jiný počet let. Ale přijde takový moment, 
kdy On vykoná první znamení. Pokud jsme ho 
ještě nezažili, máme se od Marie naučit čekat.

Často přicházíme pokleknout před Bohem, 
protože nás něco trápí a v modlitbě prosíme… 
ale často děláme základní chybu – říkáme 
Bohu, co má dělat. A Maria říká: „Udělej to, co 
budeš chtít.“ To je velmi náročný postoj, veli-
ce dospělý. Přijít k Bohu říct, co mě trápí, ale 
na konci přidat: „Bože udělej to, co chceš Ty, 
ne já.“ 

Vždycky, když přijdeme k Marii s prosbou, aby 
se za  nás u  Syna přimlouvala, Ona skutečně 
k němu půjde, ale neřekne: „Udělej to, o co tě 
lidé prosí.“ Ona řekne: „Udělej to, co ty chceš.“ 
A  co udělá Kristus? Vezme ten poplivaný dž-
bán, očistí ho, promění vodu ve víno, vnese ten 
džbán na hostinu a všichni se budou veselit. 

P. Marian Kurylo



  Ze života farnosti / 3 

 Ze života farnosti

Setkání Pastorační rady 

(čtvrtek 17. ledna 2019)

Nová pastorační rada (PR), která byla jmeno-
vána na  3. neděli adventní 16. prosince 2018, 
se na  svém prvním, ustavujícím setkání sešla 
ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 19 h ve farním sále.

Setkání zahájil modlitbou za  SDM 2019 
v  Panamě předseda PR P.  Antonín Forbelský, 
ujal se i jeho vedení a přednesl omluvenky ne-
přítomných členů. Stručně seznámil radu se sta-
novami a poté vyzval členy PR, aby se ostatním 
stručně představili a přiblížili i oblasti, jimž se 
hodlají v rámci rady věnovat. Dále předal dekre-
ty těm členům, kteří se nemohli zúčastnit jme-
nování v  kostele sv. Bartoloměje. Ti následně 
složili i slib. 

J. Petráš upřesnil některé procesní náležitosti, 
které jsou ve  stanovách zmíněny a  jež budou 
definitivně vyřešeny na  příštím setkání: volbu 
místopředsedy, sekretáře, dalších členů pasto-
račního výboru a člena PR do ekonomické rady 
(ER) farnosti.  

1) Na  úvod setkání se PR vrátila k  událostem, 
které proběhly na sklonku loňského roku (volby 
do Pastorační rady, Salesiáni mají talent).

Adventní akce farnosti

Farní adventní den (FAD) – dílničky (N. Joštová, 
Z. Nápravníková), přednáška J. Petráše
- účast o něco hojnější, vícegenerační propojení 
(senioři – rodiny s dětmi).

Další adventní aktivity: adventní akce mláde-
že v  Mikulovicích, roráty, žehnání adventních 
věnců

Adventní duchovní obnova: cca 40 lidí, host – 
P. Antonín Pražan, SDB.

Betlémské světlo (Itibo): velice hojná účast, 
výtěžek 27 000 Kč.

Obnova manželských slibů: poznámka 
J. Petráše, zda by příště nemohl být slib odříkán 
všemi manželi.

Mše svaté v  latině: aktivita dominikánského 
terciářského společenství, četnost 1x14 dní (úte-
rý v 18 h u sv. Jana), pomoc paní Novotné s ná-
cvikem lidu (latinské odpovědi)
- je důležité, aby latinská bohoslužba (jazyk, 
hudba) měla i určitou úroveň.

Setkání pro ženy: host – S. M. Angelika 
Pintířová, zajímavé téma, velká spokojenost 
účastnic.

2) Dále se PR v diskusních skupinkách zabýva-
la aktivitami, které farnost čekají v  budoucnu 
(od 17. 2. příprava na 1. sv. přijímání, od 20. 2. 
setkání vysokoškoláků).

Výstupy ze skupinek:

J. Petráš vyjádřil návrh sestavit katalog aktivit 
a skupinek, abychom vzájemně věděli o bohat-
ství života ve  farnosti. Termín: do  příštího se-
tkání PR.
- další otázky: otevřená / uzavřená skupinka?, 
projednat nejprve s  kompetentními lidmi, po-
kud chci přijít s nějakou vlastní novou aktivitou.

L. Wawrzacz přišel s návrhem setkání těch, kdo 
mají na  starosti určité typy aktivit ve  farnosti 
(manželé, skauti, salesiáni, rodiny…), aby vý-
hledově nedocházelo ke kolizím termínů a ak-
tivity byly dlouhodobě plánovány.

pokračování na další straně
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Pondělní večery: 21. 1. v 18 hodin u sv. Jana eku-
menické setkání v rámci Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů (program dalších měsíců bude 
včas zveřejněn).

Biblické večery: J. Petráš – nebylo by lépe uspo-
řádat cyklus přednášek (4-5 setkání), který by 
nefungoval jako nekonečný seriál, ale byl tema-
ticky sevřenější a v kratším časovém rozmezí.

Mše svatá v latině: z  jednání vzešel všeobecný 
názor, že současná aktivita vypadá chaoticky 
– je vhodné, aby byl na  příští setkání pozván 
zástupce OP terciářského společenství a situace 
byla vzájemně vyhovořena. 

Aktivity v  klášterním kostele: lektorská čin-
nost, zavedení systému na úklid, nutnost obsta-
rat nové alby pro menší ministranty (možnost 
pomoci od salesiánů?).

Den rodin a  Den dětí: termín není ještě 
stanoveny.

Salesiánský klub: 

 » Marie Požárová – propagace salesiánů, Aleš 
Kalina namísto Moniky Peterkové

 » během pátku se vystřídá ve  středisku až 55 
dětí, propojování jednotlivých skupin + na-
vazující víkendové akce

 » příprava dětí k 1. sv. přijímání
 » 1× měsíčně ve čtvrtek se schází 18–20 mužů 

na setkání pro chlapy (otázka, zda nezaložit 
druhou skupinu) + nepravidelná setkání 
mužů při sportu a posezení

 » aktivity v  rámci vyhlášení mimořádného 
misijního měsíce (říjen 2019) papežem 
Františkem

 » víkend Dona Boska: sobota 26. 1. – společná 
mše sv., přednáška o dobrovolnictví v misi-
ích, zabíjačka, divadlo, adorace; neděle 27. 1. 
– CANTATE BIMBI (přihlášeno 12–13 dětí)

Setkání pro chlapy: navržen host P.  Václav 
Vacek.

V závěru se rozproudila diskuse nad ekonomický-
mi otázkami, rozpočtem farnosti atd. Z ní vzešel 
požadavek, aby ER farnosti seznámila PR s hospo-
dařením farnosti za uplynulých 5 let. Členům PR 
by tyto informace měly být poskytnuty v dostateč-
ném předstihu před vlastním setkáním.

Příští setkání PR se uskuteční ve  čtvrtek 
14. března 2019 v 19 h na faře.

Zapsal M. Beran

Vánoce pro opuštěné seniory

V  prosinci jsme navštívili domov pro seniory 
U Kostelíčka, jehož klienti se zapojili do projek-
tu Vánoce pro seniory.

Slzy dojetí, srdečný úsměv, společné povídání 
a zpívání. V tomto duchu se nesla atmosféra při 
předávání dárků, kterého se účastnili i zástupci 
AČR z  pardubického letiště. Moc vám děkuje-
me, že jste nás podpořili a pomohli nám přinést 
trochu radosti a kousek Vánoc do domova pro 

seniory U  Kostelíčka. Je skvělé vědět, že jsou 
mezi námi lidé, kteří mají v srdci místo pro dru-
hé a naplňují poselství Vánoc.

Děkujeme

Bez vás by to nebylo možné.

Bethany – dům pomoci
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Duchovní setkání pro ženy a dívky v Pardubicích

Tak jako každý rok, byly na  12. leden pozvány 
ženy a  dívky na  duchovní setkání. Tentokrát 
na téma „Bůh a člověk v žalmech“ aneb objevo-
vání žalmů tvořivou cestou.

V 10 hodin, kdy setkání začínalo, nás bylo v hor-
ním sále u Salesiánů asi padesát. Všechny jsme 
byly plny očekávání, co si pro nás připravila 
S. M. Angelika Pintířová – sestra Boromejka 
z Prahy.

Setkání bylo zahájeno modlitbami ranních chval 
a pak už jsme měly možnost hledat Boží vlastnos-
ti v žalmech. Byla to hodně dobrodružná cesta, 
neboť jsme své pocity mohly vyjádřit i kresbou. 
No, přiznejme si milé dámy, která z nás v posled-
ní době měla co do činění se štětcem a barvami, 
či vykrojenou bramborou. Výsledky našeho sna-
žení jsme rozložily na podlahu a tak vznikl velmi 
zajímavý obraz uprostřed nás.

Ještě před obědem jsme se společně modlily a pod 
vedením Katky Kučerové jsme si zatančily i  dvě 
ukázky z biblických tanců. Takže nejen kresbou, 
ale i pohybem jsme mohly vyjádřit své pocity.

Po poledni jsme se naobědvaly. Díky všem, kteří 
se podíleli na našem výborném menu, jsme se 
cítily nasyceny i tělesně. Při kávě a napečených 
dobrotách pokračovala naše volná diskuse.

Odpoledne jsme dále pracovaly se žalmy, ten-
tokrát ve  skupinkách. Bylo velmi zajímavé 
vzájemně se sdílet se svými pocity, se kterými 
žalmy čteme. Sestra Pintířová přinesla do naše-
ho letošního setkání hodně nového. Tím je také 
pro nás inspirací, jak číst žalmy a jak je chápat 
a prožívat.

Setkání jsme zakončily mší svatou a poděková-
ním sestře Pintířové a hlavní organizátorce Pavle 
Pecnové. Celé naše setkání zaštiťoval P. Antonín 
Forbelský i jemu patří velký dík.

Dívky a  ženy, neváhejte a  příští rok se určitě 
přihlaste také. Naše setkání jsou požehnáním 
a velkou inspirací, jak být s Bohem co nejvíce, 
po celý den.

Marie Holická

Mary’s Meals 

Jen 421 Kč ročně stačí na jídlo pro jedno dítě

Mary’s Meals (Mariina jídla) je mezinárodní 
hnutí, které se snaží již od  roku 2002 bojovat 
proti hladomoru. Projekt poskytuje dětem 
v  nejchudších částech světa jedno jídlo denně 
v místě, kde se vzdělávají. Snaží se tak nejmenší, 
kteří jsou jinak nuceni pracovat, přivést do škol 
a nabídnout jim vzdělání i jídlo. Každý den ze-
mře ve  světě na  nemoci spojené s  podvýživou 
asi 18 tisíc dětí. 

Přitom stačí pouhých 421 Kč, aby jedno dítě 
mělo zajištěno jídlo na celý školní rok.

Skot Magnus MacFarlane-Barrow hnutí zalo-
žil po  návštěvě Malawi, které bylo sužované 
obrovským hladomorem. Malawi však není je-
diné místo, kde tato organizace dnes pomáhá. 
Aktuálně dostává kaši Likuni phala více než 
1 425 000 dětí v  18 zemích světa. Projekt pod-
poruje řada dobrovolníků. Právě díky nim jsou 
výdaje na  organizaci minimální, a  proto jde 

pokračování na další straně
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Pozvání na Sederovou večeři

Také v  tomto roce nabízíme možnost prožit 
společně Pesachový seder (slavnostní večeři) 
podle tzv. křesťanské pesachové hagady (jedná 
se o řád domácích bohoslužeb během židovské-
ho svátku Pesach doplněný o křesťanský pohled 
na  symboliku jednotlivých částí). Touto večeří 
si připomeneme poslední večeři Páně, kdy Židé 
právě v tom čase slavili počátek svátku Pesach – 
který začíná 15. den měsíce Nisan (letos připadá 
15. Nisan 5779 na 20. dubna 2019). 

Kdy: V neděli 14. dubna 2019 (Květná neděle) 
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  proto 
prosíme, abyste se registrovali, a to buď na webu 
(http://petras-cz.eu/seder2019), nebo na  tele-
fonu (606 427 580), a  to nejpozději do čtvrtka 
11. dubna 2019.

Na setkání s vámi se těší 

Petrášovi

 Ze života farnosti – bude

Pozvání na další akce

1. Setkání pro chlapy

V sobotu 23. března v 14:00 hod. proběhne opět 
v  Salesiánském klubu „Setkání pro chlapy“. 
Hostem tentokrát bude P.  Václav Vacek, téma 
vstupní přednášky Chlap v křesťanské rodině.

 » Žehnám ti, velké učiním tvé jméno. Stávej se 
požehnáním!

 » Až poznáš mou lásku, Izraeli, zamiluješ si 
mě celou svou bytostí.

 » Mou moudrost budeš mít v srdci a budeš ji 
vštěpovat svým synům.

 » Potřebujeme rodinné rituály?

Po  společné mši sv. a  večeři budou následovat 
tradiční „chlapské aktivity“ k poctě sv. Josefa.

2. Farní pouť do Broumova

V sobotu 27. dubna zveme na tradiční jarní pouť 
naší farnosti, tentokrát do  Broumova. Po  spo-
lečné mši sv., kterou budeme slavit ve  farním 
kostele sv. Petra a  Pavla, bude následovat pro-
hlídka kláštera. Bližší informace budou později.

garantově 93 % vybraných prostředků přímo 
dětem.

Přijměte pozvání na  besedu o  hnutí Mary’s 
Meals, kde se budete moci nejen dozvědět více 
informací, ale také ochutnat africkou kaši, která 
po celém světě sytí už tolik dětí. Beseda se usku-
teční v neděli 24. února 2019 od 10 a  15 hodin 
ve  farním sále. Časy jsou dva, ale náplň bude 
totožná. Stačí, když dorazíte jednou. Budeme se 
na Vás těšit.

Alžběta Boháčová a Jan Soukal
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Pondělní večery

Zveme na  hudební program o  skladateli 
Petru Ebenovi k 90. Výročí jeho narození.

PONDĚLÍ 18. ÚNORA OD 18 HOD.
FARNÍ SÁL

Lektor Mgr. Lucie Jirglová

Petr Eben (1929-2007) byl český skladatel 
duchovní, moderní a soudobé vážné hud-
by. Skladatelova pozornost se upíná přede-
vším na hudbu duchovní, v níž dominuje 
zhudebňování biblických předloh, přičemž 
svébytnou kapitolou skladatelova tvůrčího 
usilování tvoří jeho vokálně-instrumen-
tální díla na  liturgické texty. Jeho skladby 
jsou prodchnuty hlubokým  křesťan-
ským cítěním a jsou umělecky a filozoficky 
přesvědčivým poselstvím. Jde též o autora 
v České republice často používaného ordi-
nária.  Významný pedagog, který se svým 
švagrem Iljou Hurníkem vytvořil českou 
adaptaci Orffovy školy.

Třídění známek pro misie
Ve středu 20. února v 15 h na faře.

Vikariátko v Přelouči

Ahoooooj!

Máš volnou sobotu 2.3.? Tak proč to proflákat 
doma, když můžeš jít na Vikariátko v Přelouči!
Na co se můžeš těšit? Na spoustu her, vynikající 
jídlo, nádhernou mši svatou, skvělou partu lidí 
a mnoho dalšího.
Akce je určena pro mládež od 13 let.

Přihláška:
https://goo.gl/forms/NqCsXaO62XnteI1A3 
(deadline přihlášek 27. 2. 23:59!!!)

Sraz pro Pardubičáky na pardubickém hl. ná-
draží: 13:30. Odjezd z  Pardubic: 14:01 (jízden-
ku si každý kupuje sám) Sraz pro Přeloučáky 
na přeloučském hl. nádraží: 14:00, Příjezd zpět 
do Pardubic: 21:25 

Doporučený příspěvek: 70 Kč
Více info na: https://www.farnost-pardubice.
cz nebo https://www.facebook.com/Vikariat.
Pardubice 

Kontakty: 
Viktor Antonio Karaba Quispe; 720  772  837;  
karabaviktor@seznam.cz 
P. Filip Dušek; 739 463 215; filipacDD@seznam.cz
Jiří George Woclawek SDB; 777  259  334; jiri.
woclawek@gmail.com

https://goo.gl/forms/NqCsXaO62XnteI1A3
https://goo.gl/forms/NqCsXaO62XnteI1A3
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Nemocný Sebastian  
potřebuje pomoc
Hlavním zahraničním projektem hradecké 
diecézní Charity zůstává Adopce na  dálku®. 
Jedná se o  adresnou podporu konkrétních in-
dických dětí z velmi chudých rodin. V roce 2018 
dárci podpořili na  cestě za  vzděláním celkem 
1803 dětí. Doporučený příspěvek na  vzdělá-
vání jednoho školáka je nyní 550 Kč měsíčně 
(6500 Kč ročně). Děti je možné podpořit i men-
šími jednorázovými či pravidelnými finančními 
dary. Více na webu adopce.hk.caritas.cz.

Charita nezapomíná ani na školáky, kteří nemo-
hou chodit do školy vinou úrazu nebo vážné ne-
moci. Jedním z nich byl indický chlapec Rudolf, 
který od roku 2015 bojuje se zákeřnou leukémií. 
Štědří dárci, kteří mu poslali příspěvky na velmi 

 Ze života farnosti – mládež / Charita

nákladnou léčbu, mají velkou zásluhu na  jeho 
uzdravení a na tom, že zase může chodit do ško-
ly. Podle zprávy z konce roku 2018 je Rudolfův 
stav z 90 % stabilizovaný.

 Ve  stejné době přišla z  Indie smutná zpráva, že 
jiný hoch zapojený do projektu Adopce na dálku® 
je upoutaný na  lůžko a nemůže chodit do  školy. 
Jmenuje se Sebastian. Posadit se dokáže pouze 
s  pomocí jiné osoby, ale nevydrží dlouho sedět. 
Navštívil několik lékařů, ale ti zatím nedokázali 
stanovit přesnou diagnózu. Na  léčbu Sebastiana 
a dalších nemocných školáků můžete přispět libo-
volnou částkou na sbírkový účet 1387434288/2700 
(VS 54000).

Všem dárcům přejeme do nového roku hlavně 
pevné zdraví. Děkujeme za podporu.

Text: Vojtěch Homolka 
Foto: Archiv Adopce na dálku®

Tříkrálová sbírka 2019

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme 
se k lásce a k dobrým skutkům. Žd 10,24

3. až 10. ledna Oblastní charita Pardubice organi-
zovala již 19. ročník Tříkrálové sbírky v 84 obcích 
v oblasti své působnosti. Děkujeme za společnou 

Spolčo 2019
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práci při Tříkrálové sbírce všem dětem, vedoucím 
skupinek, místním organizátorům, hudebníkům, 
jezdkyním na koních a všem milým dobrovolní-
kům zajišťujícím hladký chod této největší dob-
ročinné akce v České republice. Za významnou 
pomoc děkujeme farnosti Pardubice, skautům, 
ZŠ Noe, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, ZŠ npor. Eliáše 
Polabiny 3, SŠ EDUCA , Haně Demlové, Jiřímu 
Kuchválkovi a  Chrámovému sboru a  orchestru 
sv. Bartoloměje, Janu Míškovi a Chlapeckému pě-
veckému sboru Bonifantes, , Martinovi Beranovi 
a  Spolku pěveckých sborů Pernštýn – Ludmila 
–Suk, jezdkyním z  Apolenky z.s. a  Mětské po-
licii Pardubice. Za  převzetí záštity nad sbír-
kou děkujeme prvnímu náměstkovi hejtmana 
Pardubického kraje Romanovi Línkovi a  par-
dubickému primátorovi Martinovi Charvátovi. 
Letos díky společnému úsilí a štědrosti jednotli-
vých dárců poputuje na pomoc lidem na okraji 
společnosti 1 286 362 Kč. 

V roce 2019 využije Oblastní charita Pardubice 
největší díl výtěžku sbírky na rozšíření Sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb 
pro pěstouny a na podporu Domácí hospicové 
péče. Další prostředky pardubická Charita vy-
naloží na řešení mimořádných situací (povodní, 
požárů apod.) a na přímou pomoc lidem v nou-
zi. Část peněz je určena na  projekty Diecézní 

katolické charity Hradec Králové, Charity 
ČR a  na  humanitární projekty v  zahraničí.   
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

6. charitní ples

Jako každým rokem, i  letos, se dobří lidé se-
jdou při společném veselí na  již 6. charitním 
plese, aby podpořili dobrou věc, Domácí hos-
picovou péči. V  sobotu 2. března 2019 od  19 
hodin je ve Skautském centru Vinice připraven 
bohatý program, k poslechu a tanci zahraje tra-
dičně kapela The Five Band, těšit se můžeme 
na  umělecké předtančení, bohatou tombolu, 
pardubické pivo, guláš a  hlavně na  setkání 
s  milými lidmi. Záštitu nad plesem opět pře-
vzal první náměstek hejtmana Pardubického 
kraje Roman Línek. Veškerý výtěžek plesu 
je určen na  podporu Domácí hospicové péče 
Oblastní charity Pardubice. Vstupenky je 
možné zakoupit v předprodeji v pardubickém 
Turistickém a informačním centru na náměstí 
Republiky. Více informací na pardubice.chari-
ta.cz, 733 161 618 či dobrovolnik@charitapardu-
bice.cz.

Jan Lohynský
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Zpravodaj farnosti  
Pardubice – 2019

č. uzávěrka vyjde téma
1 6. 2. 17. 2. únor
2 3. 4. 14. 4. Květná neděle (14.04.)
3 15. 5. 26. 5. duben
4 19. 6. 30. 6. prázdniny
5 21. 8. 1. 9. nový školní rok
6 2. 10. 13. 10. podzimní číslo

7 13. 11. 24. 11.
Slavnost Krista Krále 
(24. 11.)

8 11. 12. 22. 12. Vánoce

Opravy stavebních objektů 
a restaurování v roce 2018
V roce 2018 byly zahájeny práce na I. etapě ob-
novy vnějšího pláště kostela Zvěstování Panny 
Marie v Pardubicích, severní a západní strana. 
Byly opraveny dožilé omítky, restaurovány ka-
menné prvky, pět kusů vstupních dveří a tři vit-
rážová okna. Dodavatel stavebních prací nestihl 
dokončit práce v  termínu, proto barevný nátěr 
omítek bude proveden až na  jaře v  letošním 
roce. Opravy omítek a střešních rovin by měly 
letos pokračovat.

V  kostele sv. Jiljí bylo v  rámci průzkumu pro-
vedeno celkem 17 sond, jejichž účelem bylo 
objasnění stratigrafie barevných vrstev a vyme-
zení fragmentu s  nástěnnou malbou s  námě-
tem Panny Marie Ochranitelky. Rozsah ploch 
s  dochovanou historickou omítkovou vrstvou 
na levé straně vítězného oblouku byl odhadnut 
asi na 5,5 m2 a je z doby okolo roku 1530.  V le-
tošním roce by měly být práce dokončeny.

Třetí etapou skončily restaurátorské práce 
na sousoší Josefa s Ježíškem a dílo je již zapůj-
čeno a  instalováno v  muzeu barokních soch 
v Chrudimi.

Obnova a  restaurátorské práce mohly být reali-
zovány hlavně díky podpoře Pardubického kraje, 
Ministerstva kultury ČR a  Statutárního města 

č. objekt MK ČR město 
Pardubice

Pardubický 
kraj vlastník město 

Chrudim
celkem 

Kč

1
kostel Zvěstování Panny 
Marie  obnova vnějšího 
pláště I. etapa

347 000 210 600 1 399 000 601 1 957 201

2
kostel sv. Jiljí – restaurátor-
ský průzkum nástěnných 
maleb

50 000 14 400 64 400

3
 „sv. Josef s Ježíškem“ III.
etapa restaurování sousoší

90 000 10 750 20 000 120 750

celkem 347 000 210 600 1 539 000 25 751 20 000 2 142 351

Poděkování
Velmi děkuji skautkám a světluškám, které mě 
přinesly světlo z Betléma. Zazpívaly mi koledy 
a vánočně mě potěšily.

Míková

Pardubice prostřednictvím Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón.

Přehled výdajů na opravy a zdroje financování 
jsou uvedeny v tabulce nad textem.

Vypracovala: Helena Kosová

V příští čísle Zpravodaji (po uzávěrce) bude pře-
hled o financích v naší farnosti
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Kalendář akcí

Pravidelné akce

Neděle
Setkání u kávy fara po mši v 09:00 hod.
Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv.

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

Akce na měsíc únor–duben

Ne 17. 2.
1. Setkání 1. svatého přijmání dětí farní sál 15:30
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Po 18. 2. Hudba Petra Ebena: Mgr. Jirglová farní sál 18:00

St 20. 2.
Třídění známek pro misie fara 15:00
1. setkání VŠ studentů v letním sem. sv. Bartoloměj a fara 19:30

Čt 21. 2. Mše sv. v Domově pro seniory DD u kostelíčka 15:00
So 23. 2. Svátost smíření pro děti a rodiče sv. Bartoloměj 17:00

Ne 24. 2.
Sbírka: Svatopetrský haléř
Beseda Mary‘s meals farní sál 10:00 a 15:00

Čt 28. 2.
Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: O zabití farní sál 18:00

Pá 1. 3.

Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
Světový den modliteb

Ekumenické setkání žen Sladkovského ulice – 
fara ČCE 16:00

So 2. 3.

Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Vikariátko v Přelouči Přelouč 13:30

4. Charitní ples Skautské středisko – 
Vinice 19:00

Ne 3. 3. Představení dětí 1SVP Klášterní kostel 10:00
St 6. 3. POPELEČNÍ STŘEDA sv. Bartoloměj 18:00
Čt 7. 3. Mše sv. v Domově pro seniory DD u kostelíčka 15:00
Pá 8. 3. 1. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
So 9. 3. Postní duchovní obnova: P. Jiří Heblt farní sál 13:00
Ne 10. 3. 1. neděle postní



Po 11. 3. Přednáška: Řeckokat.církev na Ukrajině kostel sv. Jana Křtitele 18:00

St 13. 3.
Seniorklub farní sál 14:30
Výroční den zvolení papeže Františka

Čt 14. 3.
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání Pastorační rady farnosti fara 19:00

Pá 15. 3.
Přijímání intencí na měsíc duben fara od 08:00
2. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

Ne 17. 3. 2. neděle postní
Út 19. 3. Slavnost sv. Josefa
St 20. 3. Třídění známek pro misie fara 15:00
Čt 21. 3. Mše sv. v Domově pro seniory DD u kostelíčka 15:00
Pá 22. 3. 3. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
So 23. 3. Setkání pro chlapy: P. Václav Vacek Salesiánský klub 14:00

Ne 24. 3.
3. neděle postní 
sbírka: Plošné pojištění 1

Po 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně

Čt 28. 3.
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: O rozluce farní sál 18:00

Pá 29. 3. 4. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15
Ne 31. 3. 4. neděle postní – RADOSTNÁ
St 3. 4. Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Čt 4. 4.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Mše sv. v Domově pro seniory U Kostelíčka 15:00

Pá 5. 4.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

So 6. 4.
Svátost smíření pro děti a rodiče sv. Bartoloměj 17:00
Večeřadlo Panny Marie sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.

Ne 7. 4. 5. neděle postní
Po 8. 4. Bohoslužba obrácení: P. Tomáš Mlýnek kostel sv. Jana Křtitele 18:00
St 10. 4. Seniorklub farní sál 14:30
Čt 11. 4. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Pá 12. 4. 5. Křížová cesta sv. Bartoloměj 17:15

Ne 14. 4.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře farní sál 15:30


