
Zpravodaj
Letošní postní dobou mě provází knížka vy-
daná před dvaceti lety „Postní doba čas milosti 
i pro tebe…“. Z ní Vám vybírám zamyšlení ke   
Květné neděli od P. Norberta Zemana.

V  liturgických obřadech dnešní neděle si při-
pomínáme slavný Ježíšův  vjezd do Jeruzaléma, 
několik dní před jeho smrtí. Evangelisté nám 
popisují jásot zástupů vítajících Ježíše jako 
Mesiáše. Lidé prostírají na cestu své pláště a ze-
lené ratolesti. Provolávají slávu tomu, o kterém 
se domnívají, že přišel svrhnout nenáviděný 
římský režim. Vidí v Kristu pozemského mesi-
áše a nechápou, že Ježíšovo království není z to-
hoto světa. Člověk zvyklý jen a jen na přijímání 
životních událostí–ať   vítězství nebo porážek, 
úspěchů nebo neúspěchů pod zorným úhlem 
časnosti a tohoto světa, nikdy nepochopí Boha, 
Ježíše, jeho lásku a jeho oběť, smysl lidského ži-
vota a lidské smrti. Proto bude ve všech dobách 
provolávat slávu Barabášovi, až zjistí, že Ježíš 
nesplňuje  jeho představy o Vykupiteli. Cítíme 
to zřetelně i  v  naší současnosti, kdy se také 
u mnohého našeho současníka a  snad i v na-
šem srdci znovu velmi nebezpečně přimyká 
lidská naděje k  nejrůznějším pseudohodno-
tám a odklání se od Kristovy pravdy. Protože 
Kristus nesplnil mesiánské představy davu, 
byli to možná ti samí lidé, kteří pak na Velký 
pátek provolávali před Pilátovým domem své 
„Ukřižuj, ukřižuj ho!“ a prahli po Ježíšově od-
souzení a  smrti. Dnes nám to připomíná čet-
ba Pašií, zvěst o  Ježíšově ukřižování. Slyšíme 
provolávání slávy, ale také zběsilé výkřiky, 
plné zloby. Biblické texty nám připomínají ži-
vot i  smrt, Ježíšovu oslavu i  jeho ukřižování. 
V dnešním průvodu na začátku mše svaté ne-
seme v rukou ratolesti–symbol života a krásy. 

Ale nezapomeňme! V  čele průvodu je nesen 
kříž. Obojí patří k sobě. Ano, to je lidský život. 
Křesťanství není jen stálé trápení, je to radost 
a štěstí, ale je to také obětavá láska a hluboké 
chápání smyslu kříže. A  co je nejdůležitější, 
je to cesta k  Velikonocům. Jdeme za  Ježíšem 
a jdeme s Ježíšem nejenom zavrženým a ukři-
žovaným, ale také za Ježíšem zmrtvýchvstalým 
a oslaveným.

Náměty k zamyšlení:

 » Co očekávám  od Ježíše a v čem vidím smysl 
a  cíl svého křesťanství? Myslím jen na  své 
úspěchy v  tomto světě a  ve  svém povolání 
a při sebemenším neúspěchu malomyslním 
a ztrácím důvěru v Boha?

 » Připouštím, že i já mohu být Bohem vyzkou-
šen nějakým utrpením a jsem ochoten a při-
praven přijmout Boží vůli?

 » Nenechávám se omámit lidskou chválou, 
přízní, svými úspěchy a  nespoléhám opo-
vážlivě jen sám na  sebe a  na  pouze lidské 
schopnosti?

 » Jsem připraven jít s  Ježíšem až na  Kalvárii 
a stát i pod svým vlastním křížem v síle své 
víry v Boha?

Modlitba:

Pane, ty víš, jak jsem někdy lidsky slabý a zra-
nitelný. Jak málo tě chápu a poznávám. Jak se 
bojím utrpení v  jakékoliv podobě. Posilni mé 
bázlivé lidské srdce, abych si byl jist skutečnos-
tí, že o mně víš a že jsi se mnou, i kdybych měl 
jít údolím smrti. Amen.

Jáhen Josef Jinoch

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice
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Setkání Pastorační rady – čtvrtek 14. března 2019

Setkání zahájil modlitbou sv. Františka předse-
da PR P. Antonín, ujal se i jeho vedení a předne-
sl omluvenky nepřítomných členů 

Historie

1. Setkání pro ženy – S. M Angelika Pintířová
2. Ples PIKSLA – spokojenost účastníků, méně 

lidí 
3. 1. setkání – 1 SVP – asi 10 lidí
4. Svátost smíření pro děti a  rodiče – nechá-

me do  1. pololetí, pak vyhodnotíme, nyní 
nevyužito…

5. Merys meals – listopad, prosinec zhodnoce-
ní, dobrá inspirace na postní almužnu 2020

6. Zpovědní den, Setkání nad Biblí
7. 6. Ples Charita – méně lidí, jinak úspěch, 

pěkná tradice, příští ples 22. 2. 2020
8. POPELEČNÍ STŘEDA – postní almužna, 

Křížové cesty – veliká účast, obnovy na www 
V. Kodet, 

9. Postní duchovní obnova – cca 20 lidí, 
10. Pondělní večery – Ukrajina –  otec Marian 

z UA, velký zájem 

Budoucnost:

1. Finále KAHL Rychnov nad Kněžnou
2. Setkání pro chlapy P. Václav Vacek
3. Setkání nad Biblí – autor Z. Nejezchleb, nej-

dříve 20, pak 12 lidí, další setkání moderuje 
o. Filip Dušek

4. 24 hodin pro Pána 
5. Pondělní večery – o. Mlýnek
6. Květná neděle – PAŠIE – Sederová večeře – 

Jiří Petráš, ohlášky a ve zpravodaji i na www
7. Velký pátek – křížové cesty Spojil pro děti 

a  rodiče, další SDM výlet buď Heřmanův 
Městec, nebo Choltice, park se zastavením – 
plán 70 lidí

8. ZMRTVÝCHSTÁNÍ PÁNĚ – žehnání 
pokrmů

9. Akce „Kostel otevřen“ – plán na 6 otevření 
pro lidi, kteří nemají zkušenost s kostelem

10. Farní pouť – Broumov
11. Noc kostelů – ANO/NE, ladění programů 

a sil
12. Dětský den – SDM + škola NOE + MS Libor 

W. – pátek odpoledne 7. 6. od 14:30 s různým 
řízeným i  volným programem zaměřením 
na misie

13. Letnice, Zahradní slavnost – oslava 30 let 
kněžství o. Antonín

14. SKAM v Praze – 30 lidí z Pardubic
15. Podskála – Skautská pouť 14:00 – o. Karel 

Moravec
16. Přátelé z  Augsburgu – zavřena fara, nový 

kněz, spojení farností a  hledají nové cesty. 
Není zatím termín jejich návštěvy. 

17. Ověřit možnosti semináře a projekce filmu 
v mezích zákona

18. Dny evropského dědictví–plánování

Výstupy ze skupinek:

1. Klášterní – služby zajištěny
2. Pondělní večery – plán na 1 setkání zajištěn
3. Aktivity SDM – Festival u  SDM 11. 5., po-

slední, únava organizátorů, hledá se nějaká 
alternativa, –možná společný den rodin 
s farností?

4. Den rodin a den dětí – SDM + škola Noe + 
MS LW – pokus, novinka, pátek odpoledne, 
mezigenerační akce – velmi důležitá aktivita 
– občerstvení, soutěže, aktivity. Koordinační 
schůzka bude 9.4 v 19 hodin na faře. Program 
od 14-18 ale díky tomu že různí lidi přijdou 
v různých časech. Přednášky o Misiích, jde 
o setkání všech.

5. Oblastní charita – 2 velké starosti – parko-
vání v  Ráji je v  napětí, hledají alternativní 

pokračování na další straně
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parkování – možno v  ČD?, hledají mís-
to pro ambulanci, domek s  vjezdem. Běh 
pro podporu pěstounské péče, 14. 8. 2019 
v  Olympijském parku Pardubice. Den ote-
vřených dveří v  rodinných centrech v  září. 
Pěší pouť do Luže

6. Noc kostelů – J. Petráš předběžně program 
v kostele u sv. Jana, jinak beze změn.  

7. Adorace u sv. Jana Křtitele – o. Filip, Karel 
Kylar a Jiří Petráš dořeší kdy a kde, a kostel 
otevřen.

8. Křížové cesty na Velký pátek se rozdělí SDM 
a farní 

9. Kalendář – debata nad technickou stránkou, 
je v podstatě ale pozdě. Je nutné to přenést 
do  jednoho kalendáře Skauti, SDM, fara 
a  všechny velké akce – google?, office 356? 
kalendář Jiří Petráš, Zdeněk Lukavský – je 
potřeba najít technické řešení

10. Jiří Petráš – debata ohledně ekonomických 
výsledků, za pár let bude nutná ekonomická 
samostatnost. Představení reality. Z výsled-
ku vyniká několik věcí, náklad na jednu mši 
kde je započítáno včetně údržby 400 CZK. 
Připomínky budou předneseny zástupci PR 
v ER

Proběhly volby PR, kde zvolen do funkce byl:

1. Místopředseda PR: Vojtěch Glogar 
2. Sekretář PR: Martin Beran 
3. Pastorační výbor 1: Libor Wawrzacz
4. Pastorační výbor 2: Pavla Pecnová
5. Zástupce PR v ER: Zdeněk Lukavský

Příští setkání PR se uskuteční ve  čtvrtek 
30. května 2019 v 19 h na faře.

Zapsal Z. Lukavský

Hospodaření ŘKF – 
arciděkanství Pardubice

Položka Rok 
2013

Rok 
2014

Rok 
2015

Rok 
2016

Rok 
2017

Rok 
2018

VÝNOSY (Kč) 1 340 192 1 240 735 1 332 712 1 306 189 1 236 748 3 156 170
1) Sbírky 625 123 610 885 617 750 646 331 640 944 572 830
2) Dary 195 600 208 187 195 506 124 350 140 200 171 851
3) Nájmy 111 158 106 414 130 506 145 226 177 860 180 279
4) Prodej tiskovin 83 489 68 140 68 080 62 649 72 230 75 248
5) Koncerty, poutě 34 423 57 104 35 600 53 631 35 330 33 677
6) Dotace 289 785 189 500 259 874 268 505 169 000 2 116 600
7) Ostatní výnosy 614 505 25 396 5 497 1 184 5 685
NÁKLADY (Kč) 1 493 615 1 220 885 1 612 421 1 390 294 1 201 893 3 104 765
8) Bohoslužebné 17 354 26 329 21 243 18 086 18 359 18 368
9) Režijní materiál 108 462 120 517 125 449 101 159 105 385 83 715
10)Drobný majetek 37 429 7 363 28 555 3 513 39 250 28 986
11) Energie fara 210 439 127 247 173 849 153 590 153 155 155 054
12) Energie kostely 86 961 101 047 84 812 86 022 102 862 89 009
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Položka Rok 
2013

Rok 
2014

Rok 
2015

Rok 
2016

Rok 
2017

Rok 
2018

13) Tiskoviny 84 789 69 040 68 431 62 194 83 695 74 930
14) Opravy a udržování 437 869 266 119 657 737 482 743 145 422 2 156 083
15) Nákl. na reprezentaci 10 790 6 407 7 627 13 527 23 827 2 728
16) Služby (tel., pošt…) 133 830 163 897 113 049 131 063 166 643 139 838
17) Mzdové náklady 121 699 118 910 93 848 106 154 117 769 112 802
18) Daně 9 862 10 112 12 948 14 683 15 334 13 220
19) Dary a charit. výdaje 69 222 50 299 70 910 50 291 56 311 47 455
20) Ostatní náklady 13 803 1 544 1 604 1 615 2 035 2 437
21) Odpisy 83 004 83 224 84 264 84 264 84 451 86 364
22) Fond solidarity, 
dofinancování 68 103 68 830 68 095 81 390 87 395 93 776

VÝSLEDEK 
HOSPODAŘENÍ (Kč) -153 423 19 850 -279 709 -84 105 34 855 51 405

Vysvětlivky položek:
1) Sbírky: kostelní sbírky vybírané při neděl-
ních bohoslužbách, neobsahuje sbírky určené 
k odeslání, např. Svatopetrský haléř
2) Dary: peněžní a nepeněžní příjem od fyzic-
kých a právnických osob na potřeby farnosti
3) Nájmy: pronájem nemovitého majetku
4) Prodej tiskovin: prodej Katolického týdení-
ku, Zpravodaje farnosti a brožurek
5) Koncerty, poutě: příspěvky od pořadatelů 
koncertů a účastníků farních akcí
6) Dotace: veřejná podpora (příjem) od města, 
kraje nebo státu
7) Ostatní výnosy: rozpouštění invest. dotací 
proti odpisům, přijaté úroky z běžného účtu
8) Bohoslužebné: hostie, mešní víno, svíce, 
kadidlo, lampový olej, květiny…
9) Režijní materiál: kancelářské a katechetické 
potřeby, mat. na drobné opravy, čistící pro-
středky
10) Drobný majetek: dlouhodobý majetek 
s hodnotou do 40 tis. Kč
11) Energie fara: elektřina, plyn, vodné a stočné
12) Energie kostely: elektřina, teplo, vodné 
a stočné

13) Tiskoviny: Katolický týdeník, Zpravodaj 
farnosti, brožurky Půst a Advent
14) Opravy a udržování: opravy nemovitostí, 
restaurování majetku
15) Náklady na reprezentaci: občerstvení pře-
devším pro návštěvy 
16) Služby (tel., pošt…): hovorné mobil 
a pevná linka, poštovné, kopírování, technická 
pomoc, přepravné, revize, ostraha kostela, web, 
svoz odpadů…
17) Mzdové náklady: mzda zaměstnance vč. 
odvodů pojistného
18) Daně: daň z nemovitostí a správní poplatky
19) Dary a charit. výdaje: dary poskytnuté např. 
pro Ausburg, Tarsicius, BiHK, TV NOE
20) Ostatní náklady: bankovní poplatky, zákon-
né pojištění
21) Odpisy: opotřebení majetku
22) Fond solidarity a dofinancování: odvod 
10 % z kostelních sbírek a čistého výnosu z hos-
podářské činnosti
Výsledek hospodaření: rozdíl mezi výnosy 
a náklady (ne příjmy a výdaji), ztráta je hrazena 
ze zisku předchozích období.

vikariátní účetní
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Sv. Bartoloměj – elektro

Koncem roku 2015 byla v kostele sv. Bartoloměje instalována nová svítidla a LED zdroje. Ve spotře-
bě elektřiny je započítáno i el. topení v lavicích, zákristii a zpovědní místnosti, přesto úspora činí 
cca 50%. Spotřeba elektřiny v kostele sv. Bartoloměje:

rok 2014 2015 2016 2017 2018
Kč 48 773 27 259 22 134 24 611 24 988

Helena Kosová

Třídění známek pro misie

Přibližně 12 roků třídila pardubická Charita po-
užité, na  tuzemském trhu neprodejné známky. 
Třídění se zúčastnily dobrovolnice, většinou dů-
chodkyně z Pardubic, Kutné Hory a Brna. Celý 
tento kolektiv řídila společně se svým man-
želem paní Věra Novotná. Paní Věra Novotná 
po krátké a  těžké nemoci zemřela a nenašel se 
po ní nový vedoucí kolektivu. Proto se Charita 
rozhodla tuto aktivitu dočasně ukončit s  pod-
mínkou, že rozpracované množství známek 
bude dokončeno tak, aby mohlo být odesláno 
do Německa. 

Vedení Charity tímto děkuje všem dobrovolní-
kům za odvedenou práci a přeje jim do dalších 
let mnoho zdraví a Božího požehnání.  Pokud 
se povede znovu tuto činnost obnovit, Charita 
věří, že se znovu zapojíte.

Jistě bude každého zajímat, kolik se toho vytří-
dilo.  Nejprve se postupně zpracovalo 10 plných 
banánových krabic a postupně se zpracovávaly 
i  došlé balíky, balíčky i  obálky se známkami 
od  sběratelů z  různých poboček Charity, far-
ností i soukromých sběratelů z Čech i Moravy. 
Lze odhadnout, že benediktýnům se odevzdalo 
několik milionů známek nebo také několik sto-
vek kilogramů. Žádné vzácnosti se nenašly, ale 
mohly se sestavit poučné série z kytiček, zvířat, 
dopravních prostředků,  pohledů na  města, re-
produkce obrazů, atd.

Za Oblastní Charitu děkuje

Antonín Rejlek

Rozloučení  
s paní Věrou Novotnou
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem duchovním, varhaníkovi, zpěvákům, přátelům i ostat-
ním, kteří se v tak hojné účasti přišli rozloučit s naší milovanou manželkou, babičkou, prababičkou 
a kostelnicí paní Ing. Věrou Novotnou. Děkujeme. 

Za zarmoucenou rodinu  
Antonín Rejlek, manžel
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Jménem naší farnos-
ti děkuji paní Věře 
za  všechny roky, kdy 
poctivě a  obětavě 
sloužila v  rozličných 
oblastech. V  poslední 
době také moc děkuji 
za  službu kostelnice 
u  sv. Jana Křtitele. Ač 
nemoc ji oslabovala, 
přesto se snažila dle sil 
sloužit. Též jí velmi dě-
kuji za svědectví pevné 
víry, především v  po-
sledních týdnech jejího 
života.

Dle jejího přání během 
pohřbu účastníci místo 
květin mohli přispět 
na  opravu kostela sv. 
Jiljí v  Pardubičkách, 
který měla velice ráda. 
Celkem se vybralo 19.370,- Kč. Tato částka bude 
použita letos na  pokračování restaurátorských 
prací obrazu Panny Marie v lodi kostela.

S vděčností za její službu 

P. Antonín

Milá Věro, děkujeme…

V  pátek 22. března nás ve  věku 83 let opustila 
paní Ing. Věra Novotná, která se více než dva-
cet let podílela na  společném díle pardubické 
Charity jako dobrovolnice, organizátorka a kon-
zultantka. Svým pravdivým lidským přístupem, 
svou energií a optimismem pozitivně ovlivnila 
život mnohých nejen ve  svém bezprostředním 
okolí, výsledky její práce pomohly potřebným 
v celé České republice i zahraničí.

Od devadesátých let 
jako vystudovaná 
stavařka dobrovol-
ně pomáhala s  or-
ganizací prací při 
opravách charitních 
objektů a  později 
byla nápomocná 
jako konzultant-
ka při architekto-
nických úpravách 
domů, ve  kterých 
dnes pardubická 
Charita provozuje 
Odlehčovací služ-
by. Od  začátku 
Tříkrálové sbírky 
tuto benefiční akci 
spolu s  dalšími 
dobrými lidmi or-
ganizovala, jednala 
s  úřady, koordino-
vala práci dobro-

volníků a později pomáhala radami nám méně 
znalým a  v  zázemí sbírky jako hodná babička 
vytvářela příjemnou atmosféru pro dětské 
tříkrálové koledníčky. Skoro deset let byla se 
svým manželem osobou, která stála za  prací 
skupiny dobrovolníků seniorů, kteří se u  Věry 
a  Toníka pravidelně scházeli a  třídili poštovní 
známky, z  jejichž prodeje ve  spolupráci s  be-
nediktýnským klášterem Münsterschwarzach 
byly financovány misijní projekty v Africe, Asii 
a  Latinské Americe. Jako dlouholetá charitní 
dobrovolnice byla několikrát oceněna za  svou 
práci, nyní bychom chtěli říci jenom prosté: 
„Milá Věro, děkujeme…“

Jan Lohynský (Charita)



8 /  Ze života farnosti

Postní duchovní obnova farnosti

Všichni, kdo jsme se v  sobotu 9. března ve  14 
hodin sešli ve  farním sále, jsme měli možnost, 
zamyslet se nad zajímavým tématem letošní po-
stní duchovní obnovy. 

„Sedm slov na Kříži“. P. Jiří Heblt si pro nás při-
pravil velmi zajímavé povídání nejprve o půstu 
a  pak o  samotném nosném tématu. Mezi jed-
notlivými přednáškami byla možnost adorace 
ve  „sloupovce“, nebo přijetí svátosti smíření 
v  knihovně. Po  úvodní modlitbě P.  Jiří Heblt 
vypravoval o životních těžkostech a jejich zvlá-
dání. Právě v postní době máme možnost blíže 
se přimknout k Bohu, zcela se mu odevzdat a on 
nás podpoří a uschopní i v těch nejtěžších život-
ních situacích. Pomůže nám nést ty naše kříže.

„Co dělal Ježíš na  Kříži?“ Velmi zvláštní otáz-
ka. Dostali jsme letáčky s odpovědí MILOVAL, 
TRPĚL a MODLIL SE. Ano, to vše Ježíš na Kříži 
dělal. 

MILOVAL -odpustil lotrovi „Amen, pravím 
ti dnes budeš se mnou v ráji“, odevzdal matku 
Marii „Ženo, hle tvůj syn! Hle tvá matka!“

MODLIL SE – „ Otče, odpusť jim, vždyť nevě-
dí co činí“. „Otče, do tvých rukou odevzdávám 
svého ducha“.

TRPĚL „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne 
opustil?“ „Žízním“. „Dokonáno jest“.

P. Heblt s námi prošel tuto nejtěžší Ježíšovu si-
tuaci na Kříži. Ježíš ukřižovaný budiž nám všem 
posilou do celého postního období i do dalších 
dní. Vždyť pak přijde Vzkříšení, a to je o naději.

Po přednášce jsme se přesunuli do kostela, kde 
jsme se pomodlili růženec a po mši svaté jsme 
se rozešli do svých domovů. Díky za požehnané 
sobotní odpoledne. Dovolte mi na závěr přidat 
modlitbu z dnešních „postních kapek“: Bože ne-
přestávej nás provázet milostí, abychom pozná-
vali, co je správné a ochotně se podle toho řídili. 
A  protože jsme ve  všem zcela závislí na  Tobě, 
dej, ať žijeme stále ve spojení s Tebou. Amen

Marie Holická

Velkopáteční „poutní“ křížová cesta–Dřízna

Zveme Vás na  již téměř tradiční „poutní“ kří-
žovou cestu na Velký pátek, tentokrát na poutní 
místo Dřízna.

Křížová cesta se nachází v lese u poutního místa 
Dřízna v  Dřízenském údolí nedaleko Přepych. 
Celá křížová cesta byla počátkem tisíciletí opra-
vena, takže jednotlivá zastavení jsou v  docela 
pěkném stavu.

Přístup k počátku křížové cesty (označeno 3) je 
možný z několika míst:

Pravděpodobně pohodlnější cesta pro kočár-
ky (a  vozíky) vede z  parkoviště „Mezi skala-
mi“ (označeno 1) po  žlutě značené cyklistické 
„zpevněné“ cestě (upozorňuji, že parkoviště je 
omezené pro cca 6 vozidel). Další možnost je 
z parkoviště u rozhledny Osičina (označeno 2) 
po zelené turistické stezce. Odtud vyjdeme i my 
ostatní a půjdeme po v mapě modře označené 
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stezce (zde je pro kočárky problém s  velkým 
stromem přes jinak poměrně pohodlnou cestu).

Vlastní křížová cesta je až do  13. zastavení 
po mírně náročné lesní cestě (s občasnými ko-
řeny a  mírným stoupáním). Bohužel poslední 
část cesty (14. zastavení a  Boží hrob) obsahuje 
cca 125 schodů, takže pro kočárky bude asi třeba 
zvolit zpáteční cestu proti směru křížové cesty 
(cca 400 m).

Jinak křížová cesta je skutečně velmi hezká 
a v tichu lesa lze hlouběji rozjímat nad jednotli-
vými zastaveními.

Předběžný čas:

12:30 parkoviště u rozhledny Osičina (bod 2).

13:00
kaple P. Marie (bod 3)–setkání s pout-
níky z parkoviště „Mezi skalami“ (bod 
1)

13:10 začátek křížové cesty
14:40 předpokládaný konec křížové cesty

Doporučená cesta autem je přes Holice, 
Borohrádek, Lípu nad Orlicí, Přepychy (cca 50 
min.)

Pokud by byl někdo ochoten vzít nějakého 
poutníka do vozu a naopak kdo by potřeboval 
svézt, ozvěte se mi, prosím, na email jiri@petras.
family nebo telefon 606427580.

Na setkání s vámi se těší

Petrášovi

Kostel otevřen

Město je plné nejrůznějších architektonických 
památek, ale žádná nedýchá na člověka tak je-
dinečnou, klidnou a  zároveň tajemnou atmo-
sférou jako kostel. Lidé dob minulých hledali 
a nalézali v této stavbě bezpečí a setkání s něčím 
nebo někým, co je přesahuje.

Dnes jej lidé sice navštíví u příležitosti historické 
prohlídky, ale už se necítí na to jen tak vstoupit 
do kostelních prostor, strávit zde pár chvil nebo 
se účastnit bohoslužby. V této uspěchané době 
je mnoho z nás zavaleno informacemi, stresem, 

pokračování na další straně
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hlukem a  nemáme kde 
„vypnout“. 

Možná i  Vy patříte 
do některé z těchto sku-
pin lidí a  zaujme Vás 
neobyčejná nabídka 
otevření nejkrásnějšího 
kostela v  Pardubicích–
sv. Bartoloměje.

Od  23. dubna do  11. 
června bude stejně 
jako minulý rok každé 
úterý od 19:30 do 21:00 
hod. zpřístupněn ten-
to chrám v  rámci akce 
s názvem „Kostel otevřen“.

Cílem je nabídnout prostor ke  zklidnění, pře-
mýšlení a  poznání v  diskrétní atmosféře se-
tmělého gotického chrámu, osvětleného jen 
několika svícemi. Zde na  Vás nebude nikdo 
dotírat s  nevyžádanou reklamou či „kázáním“, 
ani nebudete muset přemýšlet o tom, co si o Vás 
pomyslí ostatní. Můžete spočinout v tichu, které 
bude každou čtvrt hodinu prostoupeno jemný-
mi meditativními písněmi místního sboru.

Pro ty, kdo budou mít 
chuť prohodit pár slov, 
bude možnost v  dis-
krétnosti pohovořit 
s  duchovním. Dva až 
tři z  nich totiž budou 
sedět osvětleni svící 
v  zadní části bočních 
lodí připraveni k  roz-
hovoru s příchozími.

Vás, farníky, zveme 
ke spolupráci na tomto 
díle. Vždy je třeba kos-
tel 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, který zpívá vícehlasně písně z Taizé. 
Neméně třeba je modlitební podpory, aby pří-
chozí 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.  

Komorní sbor
CANTUS AMICI PARDUBICE

Vás zve na 

JARNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY

v kostele sv. Bartoloměje
v sobotu 4. května 2019 od 18.00 hod.

 
Karla Pešková
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Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice,  
Salesiánský klub mládeže a Křesťanská škola NOE V Pardubicích Vás zvou na:

Den rodin a den dětí
Pátek 7. června 2019

13:30  
rozjezd programu pro děti

 
17:00  

Vyvrcholení připraveného  
programu pro děti 

  
22:00  

Závěr akce

Čeká na vás: 
 » povídání o misiích
 »  tvoření pro misie 
 »  ekumenická modlitba 
 »  sport 
 »  opékání a občerstvení 

Vikariátko v Přelouči

V  sobotu 2. března vyrazila mládež 
z  Pardubic a  okolí na  vikariátní setkání 
mládeže v Přelouči. Sešlo se nás něco přes 
třicet. Společně jsme hráli městskou hru, 
byli na  farní mši svaté a  program završili 
večeří a  společným poděkováním Bohu. 
Děkujeme za  milé přijetí věřících i  pana 
faráře Pilky. Jsme rádi, že jsme mohli po-
vzbudit mladé i celou farnost.
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Z Pardubic na SKAM
21.–23. 6. 2019

Na závěr školního roku chystáme opět na SKAM

PODRTIT PRAŽÁKY! 

Můžeš se těšit na:

 » výlet po Praze 
 » sportovní vyžití (fotbal, volejbal, florbal, běh 

na 1000 a 60 metrů, skok do dálky)
 » mši svatou
 » grilování
 » koncert
 » přátelé
 » stolní fotbálek, chůdy, cukrovou vatu a tunu 

dalších vychytávek za zvuku hudby

Pokud je ti mezi 13 a  26 lety (včetně), vyplň 
PŘIHLÁŠKU ke  stažení na http://www.farnost
-pardubice.cz nebo na  http://pardubice.sdb.cz/ 
a  pošli ji oskenovanou na  vikariat.pardubice@
gmail.com nebo předej osobně NEJPOZDĚJI 
DO NEDĚLE 12. KVĚTNA! 

Taky připiš v jakých sportech se chceš účastnit 
a jestli chceš oběd. 

Do  12. května je rovněž nutno zaplatiti zálohu 
150 Kč: buď hotově (Filipu Duškovi) nebo poslat 
na  účet 199740259/0300 a  jako variabilní sym-
bol zadat své datum narození (den-měsíc-rok). 
Na akci potom vybereme 300 Kč. (Dohromady 
450 Kč.)

Více info ti pošleme po přihlášení.

Pořadatel:

Dotazy směřujte na: Petr Kučera, tel.:731 769 
416, nebo P. Filip Dušek, tel.:739 463 215,  nebo 
Jiří (George) Woclawek SDB, tel.: 777 259 334. 
Více info na http://iskam.cz 

Pozor přihlašujeme se hromadně, proto se ne-
hlaš do Prahy, ale nám do Pardubic!!!!

Ze života farnosti / mládež
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Spolčoléto

TERMÍN
• 6. – 11. 8. 2019

INFORMACE
• Akce je určena pro mládež starší 13 let

• Přihlášením na akci, potvrzuješ svou 
účast na celou dobu

• Přihlášky do 15.6.2019

S SEBOU
Osobní věci, spacák, boty a  oblečení 
(do kostela, na sport i k práci), pracovní 
rukavice, přezůvky, baterku, pláštěnku.

Podrobnější informace co s  sebou se 
dozvíš na  počátku června. Bude toho 
určitě víc, máš se na co těšit…

CENA
• Účastník 1100,- Kč

• Člen SKM 1000,- Kč

• Dobrovolník 800,- Kč

Podrobnosti na  https://www.farnost
-pardubice.cz

Hlavním pořadatelem akce je 
Salesiánský klub mládeže z. s. Pardubice

Kontaktní osobou je Jiří (George) 
Woclawek SDB, tel.: 777 259 334, mail: 
jiri.woclawek@gmail.com

S případným dotazy se můžete obracet 
i na P. Filipa Duška, tel. 739 463 215
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Adopce srdce  
(Nadační fond MAITRI)
Naše farnost podporuje již od r. 1996 někte-
ré sirotky ze Rwandy v Africe. Nyní pod-
porujeme dívku Mariam Fataki z  farnosti 
Keshero východokonžského města Goma, 
o níž se starají sestry palotýnky. Mariam se 
narodila v roce 2004 ve městě Goma a má 
3 sestry a 3 bratry. Během Farního advent-
ního dne (1. 12. 2018) se vybralo celkem 
2.500,-Kč, dar z farního plesu (Piksla – 25. 
1. 2019) doplnil potřebnou částkou 1.700,-
Kč celkovou sumu na 4.200,-Kč.

Děkuji všem dárcům za podporu Mariam 
Fataki. Každoročně dostáváme informaci 
o jejím studiu a zároveň dopis od ní, který 
níže přikládáme. Na její dopisy pravidelně 
odpovídáme a zasíláme aktuální informace 
z dění farnosti včetně fotografií.

P. Antonín

Sobota 1. září 2018

Dopis mým drahým adoptivním 
rodičům

Krásný dobrý den, mí rodiče, již 
od doby, kdy jsem byla malá, jste 
mi pomáhali a nyní jsem v druhém 
ročníku střední školy (2.CO). Jsem 
proto velice spokojená.

Opravdu, ať Vám Bůh nepřestane 
nikdy žehnat. Mí biologičtí rodičové 
Vás také zdraví.

Hodně se modlíme, aby Vám Bůh 
stále žehnal.

Posílám Vám tuto květinu, která je 
znamením mé lásky k Vám.
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Budky pro Domácí hospicovou péči

Více než 80 % lidí by si přálo odejít z  to-
hoto světa doma v  kruhu nejbližších, 
skutečnost je spíše obrácená – 60 % lidí 
umírá v  nemocnicích, 20 % v  zařízeních 
pro seniory. Domácí hospicovou péči po-
skytuje Oblastní charita Pardubice ve dvou 
střediscích v  Holicích a  Pardubicích 
od  svého vzniku v  roce 1992. Vzhledem 
k  tomu, že naši službu klientům a  jejich 
rodinám poskytujeme bezplatně a  zdra-
votními pojišťovnami jsou hrazeny pou-
ze přímé zdravotnické výkony a  celkové 
náklady jsou vyšší, snažíme se chybějící 
prostředky získat od dárců a z benefičních 
akcí. Vedle tradiční výroby adventních 

věnců a  pořádání charitního plesu letos 
nově rozvíjíme benefici s  názvem Budky 
pro Domácí hospicovou péči. V sobotu 6. 
března jsme přivítali dobrovolníky z ČSOB 
Pojišťovny, kteří nám nejen pomohli 
s montováním a natíráním ptačích budek, 
ale budky si také zakoupili a podpořili tak 
naše hospicové služby. Ptačí budku, kterou 
podpoříte domácí hospic Oblastní charity 
Pardubice, můžete mít za  cenu 500,– Kč 
i  vy. Více informací na  pardubice.charita.
cz, telefonním čísle 733 161 618, objednat lze 
na dobrovolnik@charitapardubice.cz.

Jan Lohynský (Charita)

Odlehčovací služby Červánky  
jsou již rok V Ráji
Od  slavnostního otevření nového poby-
tového střediska odlehčovacích služeb 
Červánky přímo v  Pardubicích v  ulici 
V Ráji uplynul již rok a jsme rádi, že o tyto 

služby je velký zájem a  klienti a  pečující 
rodiny jsou s poskytovanou péčí spokojení.

pokračování na další straně



16 / Charita / Škola Noe

Byly jsme velmi vděčni za pečlivou a obětavou 
práci, kterou zaměstnanci Červánků poskyto-
vali ve dne i v noci klientům, starajíc se nejen 
o  jejich tělesnou stránku, ale i  zabavení kli-
entů v  jejich volných chvílích. Manžel se cítil 
v  Červáncích velmi dobře a  dodnes na  tento 
pobyt moc rád vzpomíná. (z dopisu paní H.M.)

Odlehčovací služby Oblastní charita po-
skytuje terénní formou přímo v  rodinách 
klientů, ambulantně ve  všední dny ve  stře-
disku v  Mikulovicích a  pobytovou formou 
v  Třebosicích a  v  ulici V  Ráji v  Pardubicích. 
Rodiny a pečující osoby si tak mohou „odlehčit“ 
a svěřit svého blízkého do lidské a profesionální 
péče našich pracovníků.

Jan Lohynský (Charita)

Charitní domácí péče 
v ohrožení
V posledních dnech jezdí naše zdravotní sestry 
ke  klientům, kde poskytují Domácí zdravotní 
a  hospicovou péčí ozdobené červenou mašlič-
kou, která znamená, že jsou v takzvané stávkové 
pohotovosti. Nastavený systém proplácení vý-
konů zdravotními pojišťovnami vede k  tomu, 
že charitní ošetřovatelské služby nemají jistotu, 
že za svou práci dostanou zaplaceno a například 
za  rok 2017 objem neuhrazené práce našich 
sester v  korunách činil přes 900 tisíc korun. 
Oblastní charita Pardubice navíc tuto neuhra-
zenou péči, pokud jde o zdravotnický materiál, 
benzín a platy pracovnic, musí dotovat ze svého 
a nezbývají nám tak prostředky na rozvoj či pla-
tové ohodnocení náročné péče zaměstnanců.

Červenou mašličkou říkáme nejen, že svou prá-
ci máme rádi, ale chceme upozornit na  vážné 
ohrožení domácí zdravotní péče.    

Jan Lohynský (Charita)

Charita / Škola Noe

Výuka na stanovištích

Od samého počátku fungování školy zařazuje-
me práci na  stanovištích. Po  letech zkušeností 
se učitelé na  prvním stupni rozhodli formu 
pozměnit a  naplánovali týden, kdy žáci měli 
každý den jednu hodinu stanoviště. Děti takto 
za pět dní prošly všemi úkoly. Důraz byl kladen 
na  metody kritického myšlení, rozdělení rolí 
ve skupině a sebereflexi na konci každé hodiny. 
Zatímco první den stanovišť bylo docela těžké 
rozdělit si role ve  skupině a  stihnout všechny 
úkoly, postupem dní s nabytými zkušenostmi se 
žákům podařilo role vyladit a poslední den už 
šlo plnění úkolů velmi hladce.  
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Charita / Škola Noe Škola Noe / Různé

Vyhráváme na Technohrátkách

Technohrátky (což je projekt na podporu stře-
doškolského technického a  odborného vzdě-
lávání) jsme začali navštěvovat od  loňského 
školního roku. A  hned od  počátku se nám 
v soutěžích daří.  Naši deváťáci získali 1. místo 
za nejlepší video Naše škola na Technohrátkách. 
Ocenění převzali v  sále Jana Kašpara v  sídle 
Pardubického kraje. Za  vědomostní soutěže si 
náš tým žáků z Noe zatím pokaždé odvezl dort 
za 1. místo. 

Podpořte Noe

I  v  letošním roce můžete podpořit školu Noe 
svým darem. Přednostně využijeme vaše dary 
na vzdělávání pedagogů a vybudování bezpeč-
ného stojanu na kola.

Markéta Chmelová

Mše svaté slavené: „Za ochranu lidského života“  
v Pardubicích 2019

V naší farnosti se přidáváme k iniciativně organizace Hnutí pro život.  
Měsíčně je slavena mše svatá „Za ochranu lidského života“: 

pátek    5. dubna    12:00    kostel sv. Jana Křtitele

pátek    3. května    12:00    kostel sv. Jana Křtitele

pátek    7. června    12:00    kostel sv. Jana Křtitele

P. Antonín Forbelský
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Jak na zpověď?

Doba postní je dobou hojnějšího přistupování 
ke svátosti smíření. Aby nám však nebyla jen ne-
příjemnou povinnosti, zamysleme se nyní nad 
tím, jak ji prožít jinak – vědoměji, užitečněji.   

První námitka rozumu říká: „Nač mám říkat své 
hříchy knězi? Vždyť je Bůh dobře zná. Vystačím 
si sám!“ Pěkná námitka. Námitka toho, kdo 
nezná Písmo, kdo se stydí, nebo se dokonce za-
zdil ve své pýše. Vzkříšený Pán říká apoštolům: 
„Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. 
Komu je neodpustíte, tomu jsou zadrženy.“ 
(Jan 20,23) Apoštolové tuto moc předali svým 
nástupcům, biskupům a  ti touto mocí pověřili 
i své pomocníky – kněze.

Církev, které byly v apoštolu Petrovi svěřeny klí-
če království nebeského (srov. Mt 16,18-19), 

stanovuje 5 podmínek dobré svátosti smíření. 
Jsou jimi: zpytování svědomí, lítost, předsevze-
tí, upřímná vyznání hříchů knězi, dostiučinění. 
Proberme si je jednu po druhé.

Dobrá svatá zpověď se neobejde bez přípravy – 
té říkáme zpytování svědomí. Zpytování svědo-
mí je třeba konat před každou svatou zpovědí, 
ale je žádoucí jej alespoň v  minimální formě 
konat každý den. Budeme-li jej dělat denně, 
lépe ve  vlastním srdci rozlišíme touhy dobré 
od tužeb špatných a s vyšší pravděpodobností se 
budeme lépe rozhodovat. 

Před zpovědí samou je ovšem prospěšné kromě 
zběžného pohledu do vlastního nitra použít 

i  zpovědní zrcadlo. Někteří tvrdí, že zpovědní 
zrcadlo je přežitek a člověk sám, že nejlépe po-
zná, jaké hříchy má. Tato idea ovšem nepochází 
z  lůna Církve ale z  lůna protikřesťansky ladě-
ného osvícenství 18. století. Pokud by lidé sami 
poznali, co je dobré a co zlé, nenesli by následky 

Adamova hříchu, Kristus by k  nám nemusel 
pronést ani slovo o  tom, jak se máme chovat 
a zemřít by za nás také nemusel. 

Zpovědní zrcadlo je velmi užitečné – zvlášť teh-
dy spojuje-li dobře moudrost Písma a moudrost 
Církve. Dobře posloužit může například zpo-
vědní zrcadlo z Kancionálu, ze zvonice vedle sv. 
Bartoloměje nebo stažené ze serverů jako vira.
cz nebo pastorace.cz.

Druhou podmínkou dobré svátosti smíření je lí-
tost. Mnozí si pod tímto pojmem představí cito-
vé dojetí nad svými hříchy a nutnost ronit slzy. 
Proto si kladou otázku, zda vůbec litují svých 
hříchů. Vyznávají, že se zapomněli pomodlit 
a v pátek pojedli maso, ale plakat nad tím ne-
dovedou. Zde je třeba upozornit, že „lítost“ je 
poměrně nešťastný překlad latinského výrazu. 
Původní slovo znamená toto: Bůh po mě nechce 
slzy, ale vede mě k poznání, že hřích (nehledě 
na  to, je-li veřejný nebo soukromý) narušuje 
mé vztahy s druhými lidi, odděluje mě od Boha 
a  vnáší temnotu do  mého nitra, a  proto Bůh 
touží, abych se rozhodl hřích nepáchat; nehledě 
na to, jestli se mi to podaří nebo ne. Slovem lí-
tost tedy vyjadřujeme poznaní rozumu, že hřích 
je špatný a rozhodnutí vůle v budoucnu se hří-
chu vyvarovat. 

Například nemohu litovat, že jsem si dal dobré 
pivo, ale mohu litovat, že jsem tím porušil své 
postní předsevzetí.

Třetí podmínkou dobré svátosti smíření je před-
sevzetí. Tato podmínka se vlastně do jisté míry 
překrývá s  církevně chápanou lítostí. Církev 
stanovuje, že je třeba, abychom toto předsevzetí 
při zpovědi nahlas zmínili. Toto se často opomí-
ná k naší vlastní škodě. Přísloví říká, že je lepší 
mířit ke hvězdám a netrefit se než na hromadu 
hnoje a skončit v ní. 

Různé
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Církev dobře ví, že předsevzetí se nemusí povést 
naplnit. Přesto je pro nás dobré si je dávat 

a klidně opakovaně totéž předsevzetí až do doby, 
než učiníme výraznější pokrok. 

Čtvrtou podmínkou svátosti smíření je upřímné 
vyznání hříchů knězi. Tato část svátosti bývá nejví-
ce obávaná. Mluvit o svých chybách před druhým 
člověkem se zdá být tak ponižující… Navíc se člo-
věk v tomto vyznání stává velmi zranitelným – vy-
stavuje se totiž potencionální manipulaci ze strany 
kněze. Co si s vyznáváním počít? Důležité je, že 
si zpovědníka můžeme každý svobodně vybrat 
a třeba se i předem informovat, jaký který kněz je. 
Jsem-li citlivější povahy, bude dobré vyhledat kně-
ze jemnějšího. Jsem-li tvrdšího ražení, nemusím 
příliš zvažovat, k jakému zpovědníkovi půjdu.

Ještě než do zpovědnice vstoupíme, je dobré po-
modlit se o  moudrost pro zpovědníka, aby byl 
dobrým nástrojem Boží milosti; aby nám neříkal 
jen své rozumy, ale byl zvěstovatelem Božího slova. 

Také předem zvažme délku svého vyznání. Je-li 
mé vyznání delší než 10 min a před zpovědnicí 
velká fronta, bude lépe počkat na jiný čas nebo 
se s knězem domluvit na osobním setkání.

Ohledně vyznání, není nutné zpovědníka obe-
známit se všemi detaily mého osobního života, 
ani podávat výklad jakési ságy našeho rodu. Má 
jít o vyznání stručné a věcné. Řečeny mají být 
hlavně těžké hříchy, jejich počet (pokud možno) 
a podstatné okolnosti, které je doprovázely. 

Co patří mezi těžké hříchy? Těžko podat vyčer-
pávající výčet, ale s jistotou tam můžeme počítat 
přestoupení prvního přikázání – tj. zatvrzelou 
pýchu, esoteriku, experimentování s  jinými 
náboženstvími; dále slovní prokletí druhého, 
nenávist, neodpuštění, potrat, tělesné přestou-
pení šestého přikázání, krádež většího množství 
peněz, svatokrádežně přijímaná Eucharistie…

Lehké hříchy jsou z  moci svátosti odpouště-
ny všechny, proto není nutné uvádět každičký 
z nich.  

Někdo si může klást otázku, zda je nutné vyzná-
vat všechny těžké hříchy? 

Církev stanoví, že ano. I když Bůh naše hříchy 
zná, určil Ježíšovými ústy, že je třeba, vyznat 
hříchy i  služebníku církve. Odpuštění má totiž 
přijít i ze strany Církve, proti které se naše hří-
chy též obrací. 

Je-li člověku trapné vyznat těžké hříchy knězi, 
kterého zná, nechť si udělá výlet do sousedního 
města nebo na  poutní místo a  tam své hříchy 
v anonymitě vyzná. 

Za  pokoj v  srdci to stojí (a  kněží na  poutních 
místech jsou zvyklí na ledasco). 

Říká se, že těžké hříchy jsou jako západy zámku. 
Když si představíme dveře zamčené na tři západy, 
tak v  případě, že odemkneme dva z  nich, dveře 
otevřít nepůjdou. Stejně tak k plnému odpuštění 
dojde až ve chvíli, kdy vyznáme všechny těžké hří-
chy; jinak svátost smíření nepůsobí – je neplatná.

Jsou ovšem i ti, kteří hříchy nemají. Říkávají „niko-
ho jsem nezabil, neokrad.“ Tito nechť si vzpome-
nou, že v úkonu kajícnosti na počátku mše svaté se 
doznáváme nejen k tomu, co jsme učinili špatně, 
ale i  k  tomu, že jsme nedělali to, co jsme udělat 
měli. Ježíš nás zve k vysoké dokonalosti lásky, když 
říká: „milujte se tak, jako já jsem vás miloval“ (on 
za nás položil život!) a  také říká „jak chcete, aby 
druzí jednali s vámi, jednejte vy s nimi“. 

Ke kolika lidem mě Pán zve, abych s nimi pro-
mluvil laskavé slovo, pomohl jim v těžkostech, 

pokračování na další straně
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modlil se za ně? Všichni, kteří čteme tyto řádky, 
máme ohromné dluhy ve vzájemné lásce!

Na  závěr svátosti vyjádříme lítost nad svými 
hříchy, kněz udělí jménem Božím a  Církve 
svátostné rozhřešení, které ruší všechny hříchy 
a obnovuje v nás křestní milost. 

Též dostaneme pokání neboli dostiučinění. 
Dostiučinění nám má pomoci uvědomit si, 
že jsme zodpovědní za  zlo, které jsme svým 
hříchem vpustili do tohoto světa, a máme usilo-
vat o jeho nápravu.

Někteří říkají: „Necítím po  zpovědi změnu.“ 
A  myslí, že zpověď je neúčinná. Zpověď je ale 
záležitostí milosti, nikoli pocitu! Následky zpo-
vědi ukáže až život lásky (to, jestli se stávám 
darem pro druhé) nikoli velikost pocitu. Proto 
spíše usilujme o  dobrý život, pak zjistíme, že 
svátost smíření je v  tomto směru ohromnou 
silou!

Nakonec se můžeme ptát: „Jak často ke svátosti 
smíření přistupovat?“ Církev stanoví, že kato-
lický křesťan by se měl alespoň jednou za  rok 
vyzpovídat z  těžkých hříchů – tolik křesťanský 
minimalismus. Dal by se přirovnat k  situa-
ci, kdy by si manžel všiml manželky je v  den 
výročí jejich svatby. Ten, kdo touží po  živém 
vztahu s  Hospodinem, bude potřebovat více 
než to. Jestliže je svátost smíření setkání s  ži-
vým  Kristem, který křísí mou duši k  životu 

a vybavuje jí silou pro boj s hříchem, pak stojí 
za to si takové setkání dopřávat častěji. V tako-
vém pohledu na  svátost smíření už nejde jen 
o odpuštění hříchů, ale také o získávání síly, kte-
rá jinde není k dostání. 

Je zvláštní, že v  naší vyspělé  epoše věnujeme 
tolik komfortu a peněz naším tělům v soláriích, 
lázních, masérských salónech a fitness posilov-
nách, ale naším duším nedopřejeme ani základ-
ní péči, která nás ještě k tomu nic nestojí! 

Ovšem – někomu častá svátost smíření připadá 
jako projev slabosti: „Ostatní si budou myslet, že 
jsem slaboch a velký hříšník.“ Opak je pravdou! 
Velcí svatí se nebáli zpovídat často. Sv. Jan Pavel 
II. přistupoval ke zpovědi denně. 

Pro člověka, který je teprve v počátcích duchov-
ního života, bohatě postačí interval měsíční, 
který je v  Církvi již několik staletí spojován 
s  pobožností prvních pátků. Pro tuto praxi je 
i  v  naší farnosti vypisován zpovědní den vždy 
před prvním pátkem v měsíci. Ti, kteří jej ne-
stihnou, mohou přistoupit ke  svátosti i  jindy 
– téměř před každou mší svatou se půl hodiny 
zpovídá. Nad to je pro rodiny s dětmi vypisován 
další speciální čas o sobotách.  

Sobě i vám přeji často opakovanou radost ze se-
tkávání s Kristem ve svátosti smíření!

P. Filip Dušek

Papež František: Doping, nepoctivost  
a korupce znečišťují sport
Vatikán.  Papež František přijal na  audienci 
účastníky kongresu Evropské cyklistické unie. 
Ve své promluvě zdůraznil, že sport může velmi 
napomáhat k růstu člověka, protože jej povzbu-
zuje, aby ze sebe vydal to njejlepší v perspektivě 

dosažení stanoveného cíle. Kromě toho vycho-
vává k vytrvalosti, oběti a odříkání.

Papež zmínil dlouhé a  náročné tréninky cyk-
listů i  nutnost dodržovat náročnou životní 
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disciplinu. Připomněl, že sport učí člověka ne-
poddávat se nezdaru, ale po porážce či nešťastné 
nehodě vždy znovu začínat.  Nezřídka však také 
dává příležitost prožít radost a oprávněné uspo-
kojení z dosaženého úspěchu, řekl František:

„Cyklistika je jedním ze sportů, které dávají 
obzvláště vyniknout některých ctnostem, jako 
snášení   únavy – při dlouhých obtížných stou-
páních, odvaze – při pokusech o  únik nebo 
rychlých finiších, poctivosti v respektu k pravi-
dlům, altruismu a smyslu pro tým. A vezmeme-
li si jednu z nejrozšířenějších disciplím, jakým je 
silniční cyklistika, vidíme, jak při závodech celý 
tým pracuje společně a často se musí obětovat 
pro lídra. A když někdo z kolegů prožívá těžkou 
chvíli, jeho týmoví partneři ho podporují a do-
provázejí ho. Podobně je v životě důležité pěs-
tovat ducha altruismu, velkorysosti a společen-
ství, abychom pomáhali těm, kdo zůstali pozadu 
a potřebují pomoc k dosažení určitého cíle.“

František zdůraznil, že mnoho cylistů se sta-
lo příkladem poctivosti a  koherentnosti, jak 
ve sportu tak v životě. Během kariéry dokázali 
spojit sílu ducha a  odhodlanost dosáhout ví-
tězství se solidaritou a radostí ze života. Papež 
také zmínil mimořádnou schopnost sportovů 
předávat ostatním, a  zejména mladým, lidem 
pozitivní hodnoty života a  touhu dosáhnout 
vysokých cílů. Sport se však nemá stávat cílem 
sám pro sebe a člověk nářadím ve službě jiným 
zájmům. Pak se totiž objevují nešvary jako je 
doping, nepoctivost, nedostatek úcty k  sobě 
i k protivníkům či korupce, které sport znečiš-
ťují poznamenal papež. Zdůraznil také nutnost 
doprovázet mladé generace, aniž by se ztrácely 
ze zřetele zdravé tradice a lidová kultura, která 
v mnoha zemích doprovází cyklistiku a její pře-
borníky, řekl František při audineci pro účastní-
ky kongresu Evropské cyklistické unie.
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Postní almužna 2019

K  plodnému prožití postní doby je opět nabí-
zena forma známá z tradice církve – postní al-
mužna. Papírové pokladničky jsou k  dispozici 
v kostele na stolku pod kůrem. Vybrané peníze 
budou rozděleny stejným dílem (jako předchozí 
rok) na tyto účely: 

A) Oblastní charita Pardubice 
B) Křesťanská škola NOE v Pardubicích 
C) Výstavba kostela salesiánů v Bulharsku 

Sběr pokladniček proběhne 28. dubna o 2. nedě-
li velikonoční. 

Tuto neděli bude také příležitost přispět 
do  Postní almužny do  předem připravené 
a označené pokladnice v kostele.

Děkuji Vám za Vaše dary.

P. Antonín

Velikonoční bohoslužby 2019
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Květná neděle
14. dubna

07:00 sobota 
18:00

08:30 08:00 sobota
16:00

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

Zelený čtvrtek
18. dubna 18:00 20:00 18:30 16:00 17:30 18:00

Velký pátek
19. dubna

kříž.c. 
15:00 15:00

18:00 16:00 16:00 16:00 17:30 18:00
Bílá sobota  
20. dubna 19:00 22:00 21:00 16:00 18:00 19:00

Neděle  
zmrtvýchvstání
21. dubna

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

Velikonoční 
pondělí
22. dubna

07:00
08:30 10:00 08:0009:00

19:00
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Svátost  smíření
Pardubice – Velikonoce 2019

Svatý týden
Den Čas Místo Zpovídá
Pondělí 15. 4. 17:00–18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Antonín FORBELSKÝ
Úterý 16. 4. 08:00–10:00 kostel sv. Bartoloměje P. Vojtěch GLOGAR SDB

10:00–12:00k kostel sv. Bartoloměje P. Jaromír BARTOŠ
12:00–14:00 kostel sv. Bartoloměje P. Jiří KVÁŠ
14:00–16:00 kostel sv. Bartoloměje P. Tomáš KVASNIČKA
17:00–18:00 kostel sv. Jana Křtitele P. Tomáš MLÝNEK

Středa 17. 4. 15:30–17:00 kostel sv. Václava (SDB) P. Vojtěch GLOGAR SDB
16:00–17:00 kostel sv. Bartoloměje P. Marian KURYLO
17:00–18:00 kostel sv. Bartoloměje P. Marian KURYLO
18:00–19:00 kostel sv. Bartoloměje P. Filip DUŠEK
19:00–20:00 kostel sv. Bartoloměje P. Josef SMOLA

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

Úterý Kostel otevřen kostel sv. Bartoloměje 19:30–21:00

Akce na měsíc duben–květen

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

Po 15 4. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
Přijímání intencí na měsíc květen fara od 08:00

Út 16 4. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

St 17 4. Zpovědní den kostel sv. Václava 15:30–17:00
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–20:00



Čt 18 4.
ZELENÝ ČTVRTEK
Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00
zač. Velikonoční pobyt pro mládež Salesiánský klub 8:00

Pá 19 4. VELKÝ PÁTEK
Modlitba – Ranní chvály kostel sv. Jana Křtitele 06:30

So 20 4.

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

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

Ne 21 4. Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Žehnání pokrmů

Po 22 4. Velikonoční pondělí
Út 23 4. Začíná akce „Kostel otevřen“ sv. Bartoloměj 19:30

Čt 25 4. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Mše sv. + oslavy 70. naroz. biskupa Josefa sv. Bartoloměj + fara 18:00

Pá 26 4. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15

So 27 4.

Farní pouť do Bromouva a okolí Broumov a okolí 7:30

Hlavní pouť k sv. Vojtěchovi Libice n. Cidlinou – 
kostel 10:00

Národní pochod pro život a rodinu  Praha 10:30

Ne 28 4. Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 18:30

St 1 5. 1. májová pobožnost klášterní kostel 17:30
Státní svátek

Čt 2 5. Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00
Zpovědní den sv. Bartoloměj 08:00–16:00

Pá 3 5. Zpovědní den sv. Bartoloměj 17:00–18:00
So 4 5. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Po 6 5. Pondělní večery: ThDr. Jiří Doležal kostel sv. Jana Křtitele 18:00

St 8 5. Panny Marie – Prostřednice všech milostí
Státní svátek

Čt 9 5. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: O přísaze fara 18:00

So 11 5. Festival SHM salesiáni 10:00

Ne 12 5. Neděle Dobrého Pastýře
Sbírka: Bohoslovci a seminář

St 15 5.
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Přijímání intencí na měsíc červen fara od 08:00
Seniorklub farní sál 14:30

Čt 16 5. Sv. Jana Nepomuckého
Mše sv. v Domově seniorů DD u kostelíčka 15:00

Ne 19 5. Poutní slavnost Medlešice – zámek 10:30

Čt 23 5. Setkání nad Biblí fara 18:00
Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30

Pá 24 5. Noc kostelů
So 25 5. Svátost smíření pro rodiny s dětmi (1SVP) sv. Bartoloměj 17:00

Ne 26 5. Slavnost prvního svatého přijímání sv. Bartoloměj 10:30
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti


