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Pěkně zdravím, drazí a milovaní bratři a sestry
v Kristu,

připravujeme se na slavení velikonočních svát‐
ků, kdy budeme prožívat a znovu vstupovat do
tajemství Ježíšovy smrti a Jeho zmrtvýchvstání.
Je to nejdůležitější moment celého roku, celého
našeho života a celých lidských dějin. Kristova
oběť je věčná a neustále přítomná. Při každé mši
svaté přichází Pán Ježíš na oltář a vydává Sám
Sebe za nás. Z malé oplatky (hostie) se stává živé
tlukoucí Ježíšovo srdce, které se vydává za
všechny.

Často se zamýšlím, proč Bůh, když je láska, do‐
pouští na některé lidi, tak těžké zkoušky, ztráty
a selhání. S Jobem se ptáme: „dobro bereme od
Boha a zlo brát nemáme?“ Co je odpovědí na
tuto otázku? Bůh nechal jít na smrt i Svého jedi‐
ného Syna, přihlížel tomu a byl v každém
okamžiku s ním. Bůh není ten, kdo nerozumí
nepochopení, nepřijetí, utrpení, bolesti, a ztrá‐
tě…v tom všem je s námi a posiluje nás svojí
přítomností a milostí. Sv. Pavel píše: „Kdo nás
může odloučit od lásky Kristovy…ani smrt, ani
život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítom‐
ného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výš‐
ka, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného.“ (Řím
8. kap.) Odloučit nás může jen náš vlastní
strach, nedůvěra a rozhodnutí, že už s Bohem
nepočítám. „Ale i když my jsme nevěrní, On zů‐
stává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe.“
(2Tim 2,13) Skrze Ježíše jsme přijati za děti
Bohu vlastní. Když zůstáváme napojeni na Kris‐
ta, jsme Božími dětmi a Bůh nás miluje a neu‐
stále vede. Naše ztotožnění se s Kristem nepři‐

náší jen pohodlí, ale i kříž. Jsou chvíle, kdy jde‐
me „slzavým údolím“, ale nikdy nejdeme sami.
Neustále prosme o pomoc i PannuMarii, kterou
nám Ježíš dal, aby nám pomáhala. Prosme kaž‐
dý den o její přímluvu, choďme k ní kdekoli
jsme. Máme na dosah i nedaleké poutní místo
Kokešov, kde tolik lidí přináší své neřešitelné
problémy, aby jim Panna Maria pomohla a ona
neustále pomáhá.

Období koronaviru se nám už táhne velmi
dlouho. Nejde nemít smutek, že si nová nemoc
bere stále další, a dokonce i mladší životy. Před
Božíma očima se nic neděle náhodně, nic Bohu
nevyklouzává z rukou…Kde hledat jistější opo‐
ry než právě v Bohu. Kde jinde naleznu trvalejší
a hlubší pokoj srdce? V první sloce písně „Tebe
Bože chválíme“ zpíváme „když se vše v světě
mění, Ty sám jsi bez proměny.“ Utrpení a bolest
nesmí odvrátit náš pohled na Boha. To chce Zlý,
abychom ztratili důvěru v Boží všemohoucnost,
chce, abychom hledali jistoty tady na zemi
místo u Boha. Sv. Petr, když kráčel po roz‐
bouřeném jezeře ze strachu odvrátil pohled od
Ježíše a začal tonout, ale Ježíš k němu přistoupil
a zachránil ho. Přeji nám všem, abychom co
nejméně ztráceli upřený pohled na Ježíšovu tvář
a jeho živé srdce v nejsvětější svátosti…ne‐
odkládejme nikdy modlitbu a prohlubování
vztahu s Bohem na druhou kolej… vždyť „jsme
silní, jak silné je lano, co k nebi nás poutá“, jak
zpívá hudební skupina Trabant.

Mějte se moc hezky. Ze srdce vám žehná

o. Jakub :-)
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Svatý Josefe,

vyvolený Bohem k tomu, abys byl na této zemi
ochráncem Ježíše a nejčistším snoubencem
Panny Marie, ty jsi prožil svůj život v doko‐
nalém plnění povinností a prací svých rukou jsi
živil svatou rodinu v Nazaretě: ochraňuj mi‐
lostivě nás, kteří se k tobě s důvěrou obracíme.

Ty znáš naše touhy, naše starosti a naše naděje:
k tobě se utíkáme, protože víme, že v tobě najde‐
me toho, kdo nás ochraňuje. Také ty jsi zakoušel
zkoušky, námahu a únavu; ale tvůj duch, na‐
plněn nejhlubším pokojem, jásal radostí pro dů‐
věrný vztah s Božím Synem, tobě svěřeným,
a s Marií, jeho nejsladší Matkou.

Pomáhej nám, abychom pochopili, že nejsme
sami ve své práci, abychom uměli odhalit Ježíše
vedle nás, přijali ho s otevřeností a střežili ho
s věrností tak, jak jsi činil ty.

Vypros nám, aby v naší rodině všechno bylo po‐
svěceno láskou, trpělivostí, spravedlností a úsi‐
lím o dobro.

Amen.

SKM Pardubice v Lockdownu
2021

Naše pastorační činnost je snížena na mi‐
nimum. Jediná veřejná aktivita spojená s naším
střediskem je společné slavení mše svaté. Chod‐
by našeho střediska jsou zavřené, dveře od spor‐
tovních a výtvarných skladů dlouho zamčené.
Nebýt našich statečných uklízeček, padal by
prach všude tam, kde ještě před pár měsíci byl
pohyb aktivní mládeže, dobrovolníků a vedou‐
cích.

Ale znamená to snad konec naší činnosti? Ani
v nejmenším! Učebnice biologie nám ukazují, že
Život si vždy najde svou cestičku! A tak je tomu
i u nás v SKM Pardubice.

Základem každého salesiánského střediska je
živá a aktivní mládež. A jsou to právě oni, naši
dobrovolníci, kteří nasazují svůj volný čas pro
naše středisko. Přípravou online programů, sou‐

Modlitba Sv. Jana XXIII. k Sv. Josefovi

Seniorklub

Milé seniorky, milí senioři naší farnosti!

Vzpomínáme a myslíme na Vás. Prožíváme ob‐
tížnou dobu pandemie, již půl roku jsme se ne‐
sešli ve farním sále na krásné středeční od‐
poledne. Ale buďme spojeni ve vzpomínkách,
modlitbách a vzájemných přáních všeho pro nás
dobrého. Připomínáme výzvu z Písma svatého:
Nebojte se! Pán nás neopustí, když se nebudeme
bát zlého, ale budeme věřit a doufat. Využívejte
možnost popovídat si po telefonu a navzájem se
potěšte! Buďte na sebe stále opatrní, dodržujte
nařízení a doporučení v nouzovém stavu a ra‐
dujte se z drobností, které nám Pán Bůh dává
potkat ve všední dny i ve svátek! Přejeme Vám
v tomto čase čtyřiceti- denní přípravy na Ve‐
likonoce i o velikonočních svátcích pevné zdraví
a Boží posilu a požehnání.

Krásné a posilující Velikonoce 2021 přejí za se‐
niorklub

Olga Kylarová a Jan Kohl pokračování na další straně
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těží a příspěvků na Instagramu a Facebooku, ak‐
tualizací obsahu na našem webu a YT kanále,
zapáleným duchem pro kreativitu a hravost – to
jsou jen střípky jejich skvělé práce!

Co to znamená prakticky? Například naší
pravidelnou aktivitou a budoucností naší par‐
dubické mládeže je naše spolčo 11+. Nevíme,
kdy přijde čas se vidět osobně a v hojném počtu
v prostorách našeho střediska. Víme však, že
chceme být spolu, bavit se při hrách, vzdělávat
a modlit se spolu.

Náš tým spolča 11+ vede tento kroužek se zá‐
palem. Tvoří pozvánky na sociálních sítích

a články o úspěšném setkání plný zábavy a přá‐
telství.

Pokud nakoukneme pod pokličku. Na začátku
je vždy seznamovací kolečko (jak se máme, co je
nového). Pokračujeme zábavným programem –
víme, že sedět u obrazovek dokáže každý. Ale
rozhýbat se u nich a být aktivní, to je znakem
pravého mládí. Na konci se ztišit v modlitbě.
A zase příští týden na viděnou. ?

Doporučujeme sledovat nás na Instagramu, tak
nejlépe zjistíte, co se právě u nás dnes děje.

George Woclavek

Vzhledem k vládním nařízením v Oblastní cha‐
ritě Pardubice nemalou část finančních
prostředků musejí investovat do ochranných
pomůcek. V posledním roce jsou proto vděční
za darované pomůcky a podporu jednotlivců
i organizací zvláště v době, kdy terénní pra‐
covníci zajišťující nezbytnou zdravotní péči a
pečovatelské služby klientům v domácnostech
nejsou, dle jejich názoru, skupinou, která má
zvýšenou podporu a ochranu státu.

Nároky na ochranné pomůcky a jejich kvalitu se
vzhledem k neutěšené situaci postupující epide‐
mie zvyšují, stejně jako počet návštěv u rizi‐
kových klientů, kteří jsou covid pozitivní či
v karanténě.

„Nezřídka naše pracovnice poskytují péči nejen
v respirátorech, ale i v jednorázových overalech
a spotřeba ochranných pomůcek je značná. Pro‐
to nás velice potěšila návštěva poslance Marka

Výborného, Radima Jirouta a Pavla Svobody
z koalice Spolu, kteří se rozhodli prostředky,
které by jinak použili v předvolební kampani,
investovat do nákupu kvalitních českých respi‐
rátorů,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Ob‐
lastní charity Pardubice a dodává: „Darované
respirátory ochrání nejen naše zdravotní sestry
a pečovatelky ale v konkrétních případech i naše
klienty, kteří nemají možnost si ochranné po‐
můcky sami pořídit.“

Vzhledem k nařízením Pardubická Charita mu‐
sela omezit či zcela zrušit většinu svých bene‐
fičních akcí, které jí pomáhají spolufinancovat
a rozšiřovat služby. Přesto s nadějí hledí do bu‐
doucna a podle slov své ředitelky „pokračujeme
v práci, jen úsměv pro klienty máme schovaný
za respirátorem“.

Jan Lohynský

Místo kampaně respirátory pro Charitu

Také v Oblastní charitě Pardubice je provo‐
zování služeb za koronaviru stále náročnější fy‐
zicky, psychicky i finančně. Zdravotní sestry
a pečovatelky musí denně dávat všanc vlastní
zdraví, často pracují u klientů s potvrzenou
infekcí v kompletních ochranných pomůckách.
Při návštěvách v domácnostech tak musí být při
veškerých úkonech nejen profesionální a lidské
jako doposud, ale nově i opatrné a soustředěné.
Od počátku epidemie překonávají vlastní
strach, který je více než oprávněný. Třetina par‐
dubických sester, pečovatelek a sociálních pra‐
covníků si již nemocí covid-19 sama prošla,
v několika případech i s těžkým průběhem a po

návratu do práce se musí vyrovnávat se
zvýšenou dušností i únavou. Nemocnost také
zásadně ovlivňuje pracovní týmy, výpadek ko‐
legyň musí sanovat ostatní a hledání kvalifi‐
kovaného zástupu v této době je obtížné až
nemožné. Rodinná centra, která Charita provo‐
zuje, se musela uzavřít již několikrát. Dětem,
maminkám na rodičovské dovolené i seniorům
chybí nejen společné trávení volného času ale
i vzdělávací aktivity. V současnosti rodinná
centra pomáhají pečovat o děti rodičů pracují‐
cích v IZS a s doučováním sociálně znevý‐
hodněných dětí.

Musíme to vydržet

pokračování na další straně
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Finanční dopad epidemie je znát již nyní, něko‐
lik služeb na základě vládních nařízení museli
v Pardubicích přechodně uzavřít, ambulantní
a pobytové odlehčovací služby jsou citelně po‐
stiženy rušením pobytů klientů. Navíc podle
slov ředitelky Marie Hubálkové: „Oblastní cha‐
rita Pardubice v posledním roce musela zrušit
většinu svých benefičních akcí. Plány, které jsme
měli, pokud jde o rozvoj služeb, jsme proto mu‐
seli omezit na opravdu nezbytné minimum.
Rozhodně nás to netěší a v budoucnosti tento
výpadek může být velkým rizikem pro rozvoj
služeb. Většinu naší zdravotní péče a pečovatel‐
ské služby poskytujeme v domácnostech klientů
a objem výkonů rok od roku roste, stejně jako
počet sester a pečovatelek – jenom vmalém par‐
dubickém středisku se denně vystřídá až pa‐
desát pracovnic. Plánovanou rekonstrukci další‐
ho střediska, do kterého bychom mohli přesu‐

nout pečovatelskou službu a Ambulanci palia‐
tivní medicíny, musíme vzhledem k výpadku
příjmů z benefičních akcí odložit na neurčito
stejně jako rozšíření prostor Služeb pro rodiny
s dětmi. Zde se děti klientů ze sociálně znevý‐
hodněného prostředí před omezeními mohly
scházet a smysluplně trávit volný čas. Dalším
problémem, který nás velice trápí, je zajištění
nezbytné obnovy vozového parku terénních slu‐
žeb.“

Karolína Rumlová, vedoucí Sociálně ak‐
tivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb
pro pěstouny k tomu dodává: „Dopady epide‐
mie intenzivně pociťují nejvíce ti, kteří již před
jejím vypuknutím museli řešit souběh soci‐
álních, finančních i rodinných problémů.“
Ukazuje to i případ paní Kláry, která jako matka
samoživitelka tří dětí přišla den ze dne o příjem.

Byla zaměstnána na dohodu o provedení práce
a s uzavřením škol musela zůstat doma smalými
dětmi. Trápí ji nejen svízelná finanční situace,
nejistý výhled do budoucna, ale i sociální izola‐
ce a jak sama říká: „Děti jsou na tom stejně,
stýská se jim nejen po kamarádech ze školy ale i
po Klubíku, kam chodily…“ (Klubík neboli cha‐
ritní Klub dětí před uzávěrou fungoval jako bez‐
pečné prostředí pro smysluplné trávení volného
času dětí ze sociálně znevýhodněného prostře‐
dí.) Rodina začala také využívat pomoci
dobrovolníků při školní přípravě dětí, kterou

koordinuje Dobrovolnické centrum pardubické
Charity. Další pomocí, kterou paní Klára nově
musí využívat, je materiální pomoc z potravi‐
nového skladu Oblastní charity Pardubice. Zde
se regály s trvanlivými potravinami rychle vy‐
prazdňují. Sklad potravinové pomoci zajišťuje
podporu lidem v nouzi z celého Pardubicka
a potřebných vzhledem k situaci v posledním
roce stále přibývá.

Jan Lohynský

Současná distanční výuka ve školách má jistě
pozitiva, ale chybějící kontakt s vrstevníky a uči‐
teli pociťuje asi každý žák. Do toho všeho se také
vkrádá nuda, protože i řada volnočasových ak‐
tivit je omezena.

Zamýšleli jsme se tedy nad tím, jak pobyt doma
žákům zpříjemnit. Paní učitelka Fosterová, kte‐
rá vyučuje anglickou konverzaci, přišla s nápa‐
dem propojit naše žáky s rodilými mluvčími

z anglických církví. Tito dobrovolníci jednou
týdně vedou online konverzaci s jednotlivými
žáky. Baví se o koníčcích, o městě, kde bydlí
a spoustu dalších témat. Žáci tak příjemnou for‐
mou rozvíjí svou znalost angličtiny a zároveň si
zpestří své odpoledne.

Jsme moc vděční za tuto přínosnou aktivitu.

Za školu NOE Markéta Chmelová

Anglickou konverzací proti nudě!
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Nemusíte být katolíky, abyste to pochopili!

S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomuje‐
me, že:
» hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako

hodinky za 30 €.
» do peněženky za 300 € se vejde stejná částka

jako do peněženky za 30 €.
» osamělost doma v 70 m2 je stejná jako ve

300 m2.

Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše
vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí světa.
Zda cestujete první třídou, nebo ekono‐
mickou, na tom nezáleží, když letadlo spadne.

Doufám, že si uvědomíte, že když máte přátele,
bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát
se a zpívat, že to je to pravé štěstí.

5 nesporných skutečností štěstí:

1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdě‐
lávejte je, aby byly šťastné, aby viděly hodnotu
věcí, ne jejich cenu.
2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete
muset brát léky, jako by to bylo jídlo.

3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí, i
když existuje 100 důvodů, proč odejít, najde si
důvod, proč zůstat.
4. Jsou velké rozdíly mezi lidmi. Je špatné, že to
chápe jen málo lidí.
5. Byl jsi milován, když ses narodil a budeš mi‐
lován po smrti. Co je mezi tím, je na každém
z nás.

Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo,
odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a… přá‐
telé.
Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si
zdravý život.
Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, ne‐
může žít mvěčně a nechce zemřít!
Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je
váš čas, snažte se, aby byl dán vaší rodině nebo
přátelům.

Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň
jednomu členovi rodiny, příteli nebo kama‐
rádovi! Možná můžeme něco změnit.

Papež František

Přání od papeže Františka lické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 %
obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčí‐
tání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili
údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text:Věřící
– hlásící se k církvi, a pod tím napsali
buď Církev římskokatolická nebo Církev
řeckokatolická podle toho, které církve jste
členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je
pravdou. Čímméně katolíků se ke své církvi při‐
hlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane
se méně významným partnerem, s nímž se
méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet.
Z minulého sčítání víme, že i když se téměř
polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku ne‐
odpovědět, státní úřady, média i společenské
vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za
počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících
a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovi‐
ně sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou
z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskre‐
ditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní při‐
hlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro
každého přitažlivá, ale nepřestává být společen‐
stvím více či méně hříšných lidí kolem Krista.
Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od
ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se
k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní
svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému,
kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám
před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se
ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci.
Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo na‐
posledy před deseti lety. Tak jako minule, i ten‐
tokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k ná‐
boženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl

v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost
byla zaznamenána do církevních matrik. Za
posledních sto let prošla evidence ná‐
boženského vyznání a příslušnosti k církvi
několika změnami, a nyní je dobrovolná. Čes‐
ká biskupská konference v roce 2020 publi‐
kovala statistický údaj, akceptovaný od‐
bornou veřejností, který říká, že v České
republice je v současnosti pokřtěno v kato‐

Výzva biskupů

1939

Po vykonané třídenní pobožnosti od 8. – 10.XII.
1939 byl vysvěcen vsdp. síd. kanovníkem krá‐
lové-hradeckým Msgr.Jos. Mejnaříkem zá‐
kladní kámen kostela a salesiánského ústavu na
Skřivánku. Svěcení zúčastnili se, kromě četných
katolíků, inspektor řádu Salesiánů Ignác Stuchlý
z Mor.Ostravy, ředitel salesiánského ústavu Dr.
Štěpán Trochta z Prahy a dva kněží Salesiáni,
z nichž jeden dp. Jan Vtípil ponechán v Pardubi‐
cích, aby zde a v okolí propagoval salesiánské
dílo a řídil stavbu kostela, jejíž provedení za‐
dáno ing. Frant. Veselému z Pardubic. Stavbu
kostela umožnila Jednota pro postavení chrámu
Páně v Pardubicích, jež usnesením obecního za‐

stupitelstva dne 22.července 1932 obdržela část
obecního pozemku v Rašínově tř. na Skřivánku
ve výměře 1968 čtverečních sáhů za vydání se
práva služebnosti, vázaného na obecním po‐
zemku bývalém zádušním hřbitově u sv. Jana
Křtitele a tento pozemek salesiánskému řádu
věnovala. Katolická národní Jednota v Pardubi‐
cích věnovala k tomuto účelu svůj třípatrový
dům „na Třísle“, jenž byl prodán za 300.000 Kor.

1940

Katolická akce v Pardubicích konala v neděli
dne 4.února t.r. v sále okr. Grandhotelu za příto‐

Z farní kroniky
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mnosti vsdp .bisk. vikáře Msgra.Palouše svou
výroční valnou hromadu. O práci Katol. akce
v pardubické osadě za r. 1939 podal zprávu
předseda arciděkan Šetina . Poukázal na citelný
nedostatek kněží v duchovní správě a potřebu
laického apoštolátu, kterým je u nás organi‐
sovaná Katolická akce. Potěšujícím zjevem je
stále velká návštěva chrámů, v nichž se přesně
dodržuje ohlášená hodina bohoslužeb. Pořad
bohoslužeb je vyvěšen u dveří chrámových, kde
je i seznam kostelních písní, jež se mají ten který
den zpívati. Sv. přijímání bylo loni podáno
v pardubických kostelích 55 000.

Letošního roku bude na Skřivánku postavena
kaple, jež bude presbyteří budoucího kostela.
Sv.biřmování přijalo 1924 osob. Počet
církevních sňatků se zvýšil proti roku loňskému
o 25% a dosáhl počtu 184. Novorozených bylo
pokřtěno 1010, dospělých 81, zemřelých katolí‐
ků bylo 465 a nově přihlášených do katolické
církve 240. Celkový roční příjem Katol. akce či‐
nil 34 983 korun, jehož bylo plně použito na po‐
třeby kostelů a duchovní správy. Šestistoletou
památku povýšení Pardubic na město oslaví Ka‐
tol. akce společně s Národním souručenstvím
zasazením pamětní desky arcibiskupu Arnoštu
z Pardubic v kostele Zvěst. P. Marie, založeném
r.1359 tímto arcibiskupem.

O stavu vyučování náboženství na školách po‐
jednal kaplan Kopecký. Náboženství se vyučuje
v 98 odděleních 196 hodin týdně. Hodiny ná‐
boženství navštěvuje 2747 dětí. Ve všech ško‐
lách jsou kříže, zmizely případy osvobozování

katolických dětí od vyučování náboženství. Ná‐
boženství vyučuje 1 katecheta kněz 6 laických
katechetek a 2 kněží z duch. správy. Na st. reálce
a st. gymnasiu vyučují náboženství 2 kněží
profesoři náboženství. Jednatelskou zprávu pře‐
četla učitelka Schinzlová.

O charitativní činnosti pojednal vrch. techn. ko‐
misař Ing.Novák. Farní odbor charity vydržuje
nákladem 12000 Kor. řádové sestry Těšitelky, jež
ošetřují zdarma chudé nemocné a obstarávají jim
případně jejich domácnost a hmotně je podporu‐
jí. I na uprchlíky bylo pamatováno obnosem 700
Kor. a vystrojením obědu za pomocí sodálek
Mar. družiny pro 60 osob. Pokladník Farního od‐
boru charity je dnes předsedou vyživovací akce
v Pardubicích a duchovní správce, jako předseda,
zastupuje katol. charitu v okresním výboru Ná‐
rodní pomoci a je zároveň předsedou okresního
sociálně zdravotního ústavu a předsedou
správního výboru v.v.o. nemocnice.

O práci Katol. akce v Pardubicích za 10 let po‐
jednal tajemník Hlava. Připomenul všude zna‐
telné stopy Katol. akce v duch. správě, ve ško‐
lách, v kostelích, v životě spolkovém i veřejném.
Katol. akce v Pardubicích je činitelem, jenž je
dnes zde náležitě respektován. Šíříc křesťanskou
a národní tradici koná záslužnou práci pro
církev i vlast.

Po proslovu Salesiána dp. Vtípila o nutnosti
apoštolátu mezi naší mládeží byla valná hroma‐
da papežskou hymnou ukončena.

» mimořádná opatrnost je vyžadována
v okamžiku Svatého přijímání; pokud by do‐
šlo

» k nechtěnému kontaktu, duchovní (nebo
jím pověřený) použije dezinfekci ruky

» při udílení Svátosti smíření kněz vždy dává
přednost otevřenějším prostorům před
uzavřenou zpovědnicí

2) S účinností od 3. října 2020, do odvolání,
uděluje diecézní biskup pro věřící na území
Královéhradecké diecéze dispens od osobní
účasti na nedělní mši svaté v kterémkoliv z ná‐
sledujících případů:

» mají příznaky onemocnění Covid-19, chřip‐
kového či jiného respiračního onemocnění

» jsou v povinné karanténě
» izolují se dobrovolně ze zdravotně odů‐

vodněné opatrnosti (rizikové skupiny,
ochrana druhých)

» nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu
omezení, vyhlášených orgány veřejné správy

3) Svatý stolec pro posílení jednoty diecéze letos
doporučuje věřícím, kteří se nemohou osobně
zúčastnit bohoslužby, aby se připojili
prostřednictvím sdělovacích prostředků pře‐
devším k liturgickým oslavám Tridua slaveným
diecézním biskupem v příslušné katedrále. V naší
katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové se
jedná o přenos následujících třech bohoslužeb:

» mše na památku Večeře Páně (Zelený čtvr‐
tek) v 18:00 hod.

» obřady Velkého pátku v 15:00 hod.
» vigilie Zmrtvýchvstání Páně (Bílá sobota)

pravděpodobně ve 20:00 hod.

Mons. Jan Vokál
biskup královéhradecký

1) Kanonicky závazná opatření doposud platná
v Královéhradecké diecézi:

» v průběhu mše svaté je vynecháno pozdra‐
vení pokoje

» nepoužívají se kropenky se svěcenou vodou
u kostelních vchodů

Připomínka platných opatření
v době pandemie

V souvislosti se státními a církevními na‐
řízeními je možné naplnit 10% kapacity koste‐
la k sezení. Tzn. v kostele sv. Bartoloměje 27
míst.

Kněží slaví obřady Svatého týdne s účastí zá‐
stupců lidu v počtu dovoleném aktuálními
vládními opatřeními.

Není dovoleno, aby byla nařízení vlády ob‐
cházena a věřícím tak bylo dáno pohoršení, či
by byli vystaveni riziku nákazy.
(nařízení biskupa Jana Vokála)

V rámci velikonočních bohoslužeb, vzhledem
k možnému počtu přítomných doporučujeme,
abyste svou rezervaci použili pouze na jednu
z nabízených bohoslužeb. Děkujeme Vám za
ohleduplnost k ostatním věřícím.

Informace o rezervaci na jednotlivé bohosluž‐
by je na farním webu: www.farnost-pardubi‐
ce.cz

Rezervace v kostele sv. Václava je na adrese:
https://pardubice.sdb.cz

Informace o rezervaci na bohoslužbě
v kostele sv. Bartoloměje
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Kalendář plánovaných akcí

Drazí farníci, vždy vkládáme do zpravodaje
i kalendář farních akcí na nadcházejí období,
ale vzhledem k velké nejistotě plánování
jednotlivých akcí nebudeme uvádět pevný

kalendář, ale vše bude s předstihem ohlášeno
v ohláškách a na farních stránkách farnosti.
Děkujeme za shovívavost .

o. Jakub

KVĚTNÁ NEDĚLE – 28. března 2021

07:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (O)
07:30 – kostel sv. Václava – Salesiáni (SBR)
09:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (O) (PŘ)
09:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (R) (O)
10:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
10:30 – kostel sv. Bartoloměje (R) (O) (PŘ)
10:30 – kostel sv. Václava – Salesiáni (R) (O)
17:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (O)
17:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (R) (O)
19:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (O)

ZELENÝ ČTVRTEK – 1. dubna

16:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)
16:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
18:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
19:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (PŘA)
19:30 – kostel sv. Bartoloměje (R)

VELKÝ PÁTEK – 2. dubna

15:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)
16:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
16:30 – kostel sv. Bartoloměje (R)
18:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
18:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (PŘA)

BÍLÁ SOBOTA – VIGILIE – 3. dubna

16:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)

17:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
19:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
20:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (PŘA)

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ –
4. dubna

07:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)
08:30 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
09:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
10:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (PŘA)
10:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
10:30 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
17:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)
17:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (R)
19:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – 5. dubna

07:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)
07:30 – kostel sv. Václava – Salesiáni (SBR)
09:00 – kostel sv. Bartoloměje (R) (PŘ)
10:00 – kostel sv. Václava – Salesiáni (R)
10:00 – kostelíček – řeckokat. bohoslužba (BR)
19:00 – kostel sv. Bartoloměje (R)

(R) – rezervace | (BR) – bez rezervace | (SBR) –
senioři bez rezervace | (O) – již obsazeno | (PŘ)
– přenos | (PŘA) – přenos pouze asistence

Velikonoční bohoslužby 2021


