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s e be o vládáním
přemáhat
zlo a konat dobro?
Že je to prostředek, jak si zachovat
důstojnost obrazu Božího, k němuž
jsme stvořeni?
Bůh po nás ani tak nežádá, abychom něco vykonali, něčeho se
zřekli nebo se v něčem pokořili.
Půst nás má vést ke změně a změnit se, to biblicky znamená „nechat
se změnit Bohem“. Nezáleží však

na vnějším projevu, jak to říká sám
Ježíš: „..a když se postíte, netvařte
se utrápeně jako pokrytci...“ . Naopak ten, kdo se postí, ten se má
radovat, že ho uzdravuje dobrý
Bůh.
Prožíváme dobu, kdy nás zotročuje konzumní styl života, zaplavují
nás nejrůznější reklamy, člověk je
deformován nepravými hodnotami a spoutáván
hmotnými vymoženostmi.
Člověku byla dána
svoboda a ta
spočívá v
tom, že člověk nepodléhá závislosti na nejrůznějších
věcech, že není
otrokem
svých falešných
přání a představ. Umění je
užívat lidského
důvtipu a umu,
aby
sloužily,
ale ne aby se
staly závislostí,
drogou. Právě ten
úžasný dar svobody
je v tom, že si člověk může vybrat a
kdykoliv to opustit.
Je proto potřeba v dnešní době, kdy se na nás
valí mnoho lákadel, zaručených
nabídek a jistot, dát příklad svým
postojem, aniž bychom ukazovali
druhým jak se postíme, že nacházíme radost z pravé svobody, jejímž garantem je sám Bůh, a ne
internet, plná lednička,ad.
K. Kylar
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI
Postní duchovní obnova farnosti
proběhla v sobotu před třetí nedělí postní za hojné účasti našich věřících. Velký farní sál byl
zcela zaplněn. Sešlo se nás tam
asi devadesát. Obnovu vedl
nám dobře známý P. Vladislav
Brokeš, které ho jsme přivítali
radostným potleskem a on sám
následně prohlásil: „Cítím se
zde velice dobře – a jako bych
z Pardubic odešel teprve včera.“
Postní obnova zazněla na téma:
„Kříž – znamení spásy.“
Probírány byly též některé texty z listů apoštola Pavla, čímž jsme si zároveň připomněli rok sv. Pavla, kdy slavíme dva tisíce let od jeho narození. Řadu zajímavostí za života
sv. Pavla a jeho apoštolování jsme si mohli přečíst
též v únorovém farním zpravodaji.
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A tak jako v lednu proběhlo u salesiánů duchovní
setkání pro ženy pod názvem „Žena – Bohem
stvořená“, uskutečnilo se v sobotu 21. března ve
farním sále celodenní „Setkání pro chlapy“, kde P.
Jaroslav Mikeš SDB z Prahy věnoval svoji velice
zasvěcenou přednášku mužské
spiritualitě. Jak se nyní říká –
„nabít baterie“ si sem přišlo asi 30
„chlapů“, aby společně uvažovali,
jaká vlastně ta jejich mužská duše
je, o čem přemýšlí, k čemu se kloní, jak vnímá dění kolem sebe a
jak na ně reaguje.
Bohu díky všem organizátorům za
krásný a užitečně strávený postní
den, který byl zakončen mší svatou s krásnou symbolikou prosby
za smytí našich provinění a hříchů
celého světa.
Karel Zakopal 21. 03. 2009
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CESTA NAŠICH KATECHUMENŮ ZA PÁNEM…
Josef 57
PROČ SE CHCI NECHAT POKŘTÍT:
Cesty osudu mě svedly dohromady se dvěma
úžasnými lidmi. Chlapcem, který neměl otce a jeho
matkou, která přišla tragicky o životního partnera.
Oba jsou věřící a po celých pět let mne zahrnovali
velikou láskou a seznámili mne s vírou v Boha.
Vždy jsem si přál jim vše vracet, vše nahradit. Někdy to vyžaduje veliké vypětí, velmi času a trpělivosti. Proto jsem se rozhodl formou tohoto křtu
požádat Boha o sílu a vedení k tomu, abych
mohl lásku odvděčit láskou, pozornost pozorností a vděk vděkem v takové míře,
jakou od nich cítím já sám. Jsem přesvědčen, že tato volba byla správná a
toto rozhodnutí posune náš společný
život na krásný a nikdy nekončící
vztah.
Irena 28
K víře mne přivedla moje věřící maminka,
s níž jsem jako malá navštěvovala jejího
strýčka, který byl knězem. Svátost biřmování pro mne představuje významný krok k
Pánu Bohu. Věřím, že mu budu od tohoto okamžiku o kus blíž a stanu se součástí jeho rodiny,
budu mít příležitost ho více poznat. Cítím, že mi
jeho láska otevírá srdce, že mi pomáhá najít ten
správný směr a cestu životem, dodává mi sílu a
odvahu pro boj se světem.
Aleš 32
Na začátku, při uvedení do křesťanského společenství se mě ptal Otec Forbelský, proč vstupuji do
církve a proč chci, poznat Ježíše Krista a má odpověď zněla:“Být učedníkem Ježíše Krista.“ Ano můj
křest, to je cesta k Ježíši Kristu a k tomu hledat
hodnoty, které stojí nad chápání běžných věcí každodennosti. Tato cesta bude trvat dlouho (celý život) a bude únavná (životní překážky), nesnesitelná avšak na konci této cesty bude onen pohár, který ukojí žízeň (setkání s Ježíšem, který mě má rád

a já ho miluji). Křest je tedy má hůl poutníka, která
mě bude pomáhat, podpírat až budu unaven ze
své cesty a vždy mi připomene cíl mé cesty.
Šárka 44
"Víra je pro mě znamením síly. Síly pracovat, milovat, dávat i přijímat. Dává mi naději v pohledu na
budoucnost moji i mých nejbližších. Je pro mě silou, nadějí a pocitem, že jdu a
půjdu životem správnou
cestou. A mé rozhodnutí
přijmout svátost křtu na
tuto cestu patří."
Miloň 49
Až do svých 13 let jsem v pracovní dny
žil u babičky, která byla hluboce věřící.
Ona i moje maminka byly v Československé církvi husitské. První kroky v zaměstnání jsem absolvoval v pracovní skupině, která byla známa jako lidovecká buňka v
centru komunistického podniku, který řídil
železniční dopravu. Měl jsem však v sobě stále i materialistické sklony chápaní světa. Hodně
mi v rozhodnutí pomohla kniha kardinála Ratzingera - Úvod do křesťanství. Rozhodnutí nechat se
hned pokřtít způsobil příchod vážné nemoci.
Pavel 32
Proč křest? Víra pro mě znamená opětovnou cestu
k zamyšlení nad skutečnostmi, které jsem dříve
neviděl, k duším a lidem které jsem úplně nepoznal a které jsem měl rád. Křest je pro mě cesta k
Bohu a novému poznání sama sebe.
Mirka 47
Věřím v jednoho Boha Otce všemohoucího stvořitele nebe i země všeho viditelného i neviditelného.
Věřím v Pána Ježíše Krista. Byl za nás ukřižován a
znovu přijde ve slávě a jeho království bude bez
konce. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.
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STŘEDEČNÍ BIBLICKÉ VEČERY
ČAS: 18:45 – 19:45 hod.
MÍSTO: farní sál, fara Pardubice, Kostelní 92
TEOLOGIE SVÁTOSTÍ - Ing. Stanislav Kašpar
15. 04.
22. 04.
29. 04.
06. 05.
13. 05.
20. 05.
27. 05.
03. 06.

Církev – účinné společenství spásy (Kristus – základní svátost, svátosti v církvi)
Křest (Biblický základ, křest a spása, křest v prvotní církvi a v současnosti)
Eucharistie I. (Svědectví Písma, )
Eucharistie II. (Učení církve)
Biřmování (Svědectví Písma, učení církve, Duch sv. v církvi)
Svátost smíření I. (Učení církve, vývoj svátosti, lehký a těžký hřích)
Svátost smíření II. Svátost nemocných (Lítost, vyznání a pokání, odpustky)
Manželství (Učení církve, svátostné manželství, spásonosný ráz a nerozlučnost)
Srdečně zváni jste všichni, bez rozdílu věku a znalostí Bible.

NÁVŠTĚVA NAŠICH PŘÁTEL Z NĚMECKA
Na víkend 28. a 29. března nás navštívila skupina devíti zástupců z farnosti sv. Konráda
z Augsburgu. Jedním z návštěvníků byl jáhen farnosti, pan Pater Björn Schacknies, který bude o
svatodušních svátcích vysvěcen na kněze.
V sobotu 28. března večer jsme se s nimi setkali
ve farním sále, kde jáhen od sv. Konráda předal
našemu P. Antonínovi Forbelskému jako tradiční
velikonoční dar krásně zdobený paškál. V neděli
v 09:00 hod. byla v kostele sv. Bartoloměje sloužena koncelebrovaná česko-německá mše sv., po
které se naši hosté rozloučili a odjeli zpět domů.
Velikonoční svíci - paškál, který jsme od našich
hostů dostali, zdobila ve farnosti sv. Konráda pastorální asistentka, paní Mechtild Enzinger, která
k této výzdobě napsala:
Loni v srpnu jsem se směla, se skupinou lidí od
sv. Konráda v Augsburgu, účastnit v Pardubicích
žehnání nových zvonů. Když jsem zjistila, že motivy těchto zvonů jsou: „Bůh je světlo“ a „Bůh je

láska“, napadlo mne hned použít tyto motivy
k výzdobě paškálu pro sv. Bartoloměje na rok
2009.
O velikonocích pro nás Bůh smrtí a
zmrtvýchvstáním Ježíše Krista neodvolatelně
uskutečnil příslib svého světla a lásky. Život a
nadšení roste a vzkvétá i v temnotě dnešního světa tam, kde se Bůh dotýká každého člověka svým
světlem a láskou. Život a nadšení také roste a
vzkvétá, když my lidé si budeme navzájem svědky
světla a lásky života Ježíše Krista.
Touto velikonoční svící Vám všem
v Pardubicích přeji požehnané velikonoce.
Vaše Mechtild Enzinger
Našim přátelům od sv. Konráda děkujeme za
jejich návštěvu a za krásný paškál. A především si
vážíme toho, že máme v Německu tak dobré přátele.
Manželé Matyášovi

NABÍDKA VÝLETU DO AUGSBURGU
Milí farníci, jako každý rok se 8. srpna chystá v Augsburgu slavnost na počest „Augsburského míru“mírové dohody přijaté císařem Karlem V. a říšskými knížaty na sněmu v Augsburgu r. 1555, kterou
bylo ukončeno první období náboženských válek v Německu. Tehdejším obyvatelům to přineslo náboženskou svobodu ve formě zásady cuius regio, eius religio (čí země, toho náboženství), poddaní tedy
měli možnost z náboženských důvodů emigrovat. Jistě i letošní slavnost bude velmi zajímavá, proto
nás naši přátelé z farnosti Sv. Konráda srdečně zvou na víkend 7. - 9. srpna, abychom oslavili tento
významný den společně. Máte-li zájem se zúčastnit této akce, dejte nám prosím co nejdříve vědět,
abychom mohli pro Vás zajistit ubytování a dohodli se na způsobu dopravy. Tel. 608525658.
Markéta Rohlíková
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VELIKONOČNÍ PROGRAM
V KAPLI SV. VÁCLAVA 2009
Zelený čtvrtek
17:00

Pesachová večeře (pro ubytované)

19:00

Mše svatá

22:00

Společná adorace v Getsemanech

Do 24:00

Soukromá adorace

Velký pátek
8:30

Ranní chvály + četba

10:00

Křížová cesta (pro ubytované)

15:00

Křížová cesta

15:45

Úvod do liturgie Velkého Pátku

16:00

Obřady Velkého Pátku

18:30

Film

Bílá sobota
8:30

Ranní chvály + četba

10:00-17:30

Soukromá adorace u Božího hrobu

12:00

Návštěva Božího hrobu (pro ubytované)

18:00

Obřad Effata + Večerní chvály + Výklad liturgie

Slavnost vzkříšení – Neděle Zmrtvýchvstání
5:00

Obřady, mše svatá, s sebou křest.svíci

Do 9:45

Po slavnosti společná snídaně v baru

10:00

Mše svatá + žehnání pokrmů

Pro mládež je možnost prožít celé Velikonoční triduum společně i s noclehem u Salesiánů.
Je ale nutné se přihlásit, abychom věděli, s kým máme počítat pro další doprovodný program.
Cena pobytu je 150,-Kč.
Přihlásit se je nutné do úterý 7.4. ve středisku mládeže nebo na telefonu 773 201 802.

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE
pořádá o hlavních prázdninách 2009 tyto tábory:
2.-10.7 Školáci do 12 let, Borová (už je plně obsazeno)
13.-19.7 Děvčata do 15 let, Borová
20.-31.7 Starší kluci od 12 let, Borová
17.-21.8 Putovní pro biřmovance a mládež, Česká Kanada
24.-29. 8 Příměstský tábor pro děti ZŠ
Přihlášky jsou k dispozici v Salesiánském středisko mládeže.
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C H A R I TA - M I S I E
CHARITA NENÍ BYZNYS
V únoru tohoto roku byla ukončena činnost
charitní prádelny v Moravanech. Překrásné zařízení vzniklé za podpory EU o pěti pračkách, třech
sušičkách a dvou mandlech. 4 starší, obtížně zaměstnatelné ženy z Moravan a blízkého okolí si
zde měly možnost vydělat na své živobytí. Jedna
z žen z platu splácela dluh za svého manžela, který se nyní nachází ve vězení. Druhá, které se před
nedávnem zabil syn při dopravní havárii a jejíž
manžel byl propuštěn z práce, zachraňovala tímto
příjmem svízelnou rodinnou finanční situaci.
Proč prádelna přestala fungovat? Těsně po
zahájení provozu selhal jeden z hlavních dodavatelů prádla, se kterým byla při přípravě realizace
prádelny dohodnuta spolupráce. Dal přednost profesionální firmě. Ve snaze zachránit situaci jsme
jednali s majitelem této profesionální firmy p. Fišerem. Velice seriozní pán nám to řekl jasně: „Já
jsem podnikatel a nemohu jednat jinak. Takováto
malá prádelna bez pomoci osob,
které by s vámi spolupracovali a
brali vás jako Charitu, nemá
šanci na přežití. Já sám jsem
takovéto malé prádelny, např.
v Litomyšli, musel uzavřít.“
V průběhu shánění objednávek se našla jedna velkorysá
žena. Ředitelka Domova důchodců v Heřmanově Městci.
Dala nám zakázku na dva měsíce, kdy jejich prádelna byla
v rekonstrukci. Ženy si vydělaly,
pracovaly i o Vánocích. Všichni
byli spokojení. Bohužel se již
další větší zakázka nenašla, původní dodavatel prádla
byl neoblomný a ekonomika je
neúprosná. Dalšího velkorysého
člověka, který by si uvědomil, že obtížně zaměstnatelní občané v současném byznysu nikdy nemohou konkurovat velkým profesionálním firmám,
jsme nenašli.
Tím skončil další z pokusů o „přivydělání“ si
peněz, které měly být použity na vyrovnání ztrátových činností, kterých je v neziskových organizacích většina. Prvním pokusem byla zámečnická
činnost, při které jsme renovovali plechové skříňové palety ve firmě Ostacolor. Tato činnost skončila
spolu se zánikem této firmy. Dalšími pokusy byla
obchodní činnost ve formě humanitárního šatníku
nebo pronajímání místností v Chotěborkách. Ani
jedna z uvedených činností však nevedla
k vytvoření zisku, který by mohla Charita použít pro
své účely. I tak příjmy z vlastní činnosti tvoří cca 65
%, tzn. pouhých 35 % nákladů na svoji činnost je
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hrazena z dotací samospráv nebo státu. Každá
z uvedených doplňkových činností se může ukončit. U prádelny je to o to bolestnější, že sloužila
zároveň pro naše klienty, kteří však samozřejmě
její celý provoz nemohli svými zakázkami pokrýt.
Otázkou je, jak dále postupovat. Nechat se
vtáhnout do praktik současnosti? V poslední době
je u některých nestátních neziskových organizací
(dále jen NNO) velkým trendem získávat do svých
správních rad vlivné politiky a osobnosti, kteří se
tak ocitají téměř na hraně zákona v oblasti střetu
zájmů. Zdá se, že jediným posláním některých manažerů NNO jsou intriky a ovládnutí vlivných osobností s cílem získání výhody v dotačních řízeních.
Bojí se slova „křesťanské“ a zříkají se ho ve svých
názvech, aby měli u členů zastupitelstev samospráv lepší šance, a tím opět finanční výhody.
Charita taková nechce být. Jsme organizací římskokatolické církve a nikdy jsme se při jednáních
se samosprávami za to nestyděli. Ba naopak. A naštěstí jsou i
politici, kteří nás tak berou, a
váží si nás. Jediným zájmem
Charity je pomoc občanům
v jejich tíživých situacích. Ve
své péči má Oblastní charita
Pardubice téměř 900 občanů
z oblastí Pardubicka, Holicka,
Moravan, Lázní Bohdaneč
a Třebosic. A to se nám daří.
Máme však v dnešní době zaměřené na byznys šanci na přežití? Zakládají se tzv. sociální
firmy. Ale již tato dvě slova: sociální a firma, si v podstatě odporují. Pokud by se Charita měla zaměřit na byznys a využívat
jeho praktik, ztratila by své základní poslání, které vyplývá z jejího názvu. Charita - caritas, vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí.
Jsme v nelehké situaci a přemýšlíme, jak dál. Jedno však víme jistě. Bez spravedlivě dělené pomoci
osob z řad politiků nebo představitelů institucí a
podpory veřejnosti, lidí kteří nám fandí, Charita nemůže působit tak, aby plně naplňovala své poslání.
Karel Tajovský (tajovsky@charitapardubice.cz)

BLAHOPŘEJEME
13.04.
18.04.

Mons. Karel Otčenášek
Mons. Josef Kajnek

C H A R I TA - M I S I E
ČERVÁNKOVÉ PÁBENÍ V TŘEBOSICÍCH
Oblastní charita Pardubice zve všechny své
příznivce na třetí ČERVÁNKOVÉ PÁBENÍ. Chceme si opět v klidu a v dostatku času popovídat o
věcech spojených s charitativním působením naší
organizace, o tom kdo potřebuje pomoci, případně
poradit s něčím co se týká sociální a zdravotní oblasti. Chceme si společně posedět, něco pěkného
si přečíst, zazpívat si, shlédnout zajímavý film, vyměnit si názory, poradit si. Protože každý ví něco,
co může druhého zajímat nebo mu pomoci.
Zveme všechny jakéhokoliv věku, kteří mají
čas a chuť k setkání. Pořádáme jej opět v našem
víceúčelovém zařízení ČERVÁNKY v bývalé škole

vedle kostela v Třebosicích.
V sobotu 25. dubna 2009 od 14.00 hod.
Autobus odjíždí z autobusového nádraží
v Pardubicích v 13.30 hod. Po telefonickém objednání na tel. 777 736 035 přistavíme mikrobus až
pro 7 osob k parkovišti u Chrámu sv. Bartoloměje
ve 13.45 hod.
Uvítá vás hezké venkovské prostředí 5 km
od Pardubic a pracovníci Charity, kteří se těší na
každého, kdo si najde čas na společně strávené
odpoledne.
Karel Tajovský (info@charitapardubice,cz)

MISIJNÍ KOLÁČE
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat a
říci „Pánbůh zaplať“ všem farníkům ze sezemické
a dašické farnosti, kteří se ochotně zapojili do akce
„Misijní koláč“, která se zde letos konala poprvé a
byla velice úspěšná. Pro misie se vybralo 3 tisíce
Kč. Tato finanční částka bude použita na výstavbu
studně v Africe. Děkuji aktivním „ženičkám“: paní
Vrbiakové, Petře Štěpánkové, Marušce Burdové,
Heleně Michkové, Alence Dvořáčkové a Alence
Červínkové, které se aktivně zapojily do této akce.
Také děkuji kněžím: páteru Vrbiakovi a páteru
Brousilovi za vstřícnost při konání misijního díla.
Dobrovolní pracovníci pro misie
Rodina Plačková

Moje babička říkávala: „Nebojte se očičky, jen
se mějte ručičky…“. Ruce našich maminek se nebály a napekly na čtvrtou postní neděli různě pestré a nazdobené koláče a zákusky, bylo radost se
na ně podívat. Tyto sladkosti se po mši sv. nabízely za dobrovolný příspěvek. Celkem se vybralo
3 464 Kč. Peníze budou použity na Papežské misijní dílo dětí jako drobný příspěvek na projekty pro
děti v chudých zemích. Chtěla bych tímto poděkovat všem ženám, které si našly čas a napekly tyto
sladkosti do „Misijního koláče“ dále všem, kteří pomáhali při rozdávání a samozřejmě těm, kteří touto
formou přispěli na PMDD.
Zuzana Petrášová

MLÁDEŽ
TEENAGERS - VESMÍR NARUBY – 20. - 22. BŘEZNA 2009
Pátek – 20. března
Na sraz dorazili všichni včas a v 17:25 jsme již měli
dokoupeny veškeré chybějící zásoby jídla i pití a
zabírali místa ve vlaku do Hradce Králové. Během
cesty jsme debatovali o všech možných tématech,
včetně vyřazení našeho hokejového týmu z playoff, a tudíž i o tom, jak moc se nám budou asi na
Vesmíru smát J. V Hradci jsme v pěkně postaveném novém nádražním terminále přestoupili na
autobus do Deštného. Onen hrozný Irisbus, tvářící
se navenek velmi moderně a pohodlně byl ve skutečnosti firemními inženýry nesmírně nemožně navržen, takže se o místě na nohy vůbec nedá mluvit.
Jinak bylo ale vše ok a během jízdy k nám
v Třebechovicích přistoupily dvě další účastnice
letošních Teenagers. Všechny nás po příjezdu
nadchlo velké množství sněhu a zledovatělá silnice, po které jsme se všichni museli hned klouzat…
Vyrazili jsme směrem Diecézní středisko mládeže

Vesmír, tudíž směrem kamsi vpravo za mostem do
tmy J. Cesta nám za soustavného hovoru ubíhala
vcelku rychle a okolní mráz nám příliš nevadil, neboť jeho pravá síla se měla ještě dnes večer projevit. Posledních pár metrů a už jsme tu - na Vesmíru…
Překvapilo mě zde úplně vše, přátelské uvítání,
dobrá nálada, perfektní atmosféra a také opravdu
dosti lidiček, které jsem viděl poprvé. Zaregistrovali
jsme se, dostali klíček od chatek a ubytovali se.
Všichni do sebe rychle naházeli jídlo a zbytek večera jsme strávili seznamovací hrou a křížovou
cestou, která se konala kolem jedenácté hodiny
večer. Během ní jsem se také poprvé podíval do
nedalekého zchátralého kostela sv. Matouše. Jediná věc, která alespoň mě velmi rozhodila, byl přímo příšerný mráz, právě během noční křížové cesty s loučemi. Všude kolem byl sníh a my jsme se
brodili a chvílemi po sobě i házeli kusy vytvarova(Pokračování na stránce 8)
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ného, mírně zmrzlého prašanu. Kolem půlnoci
jsme se odebrali do umýváren a zanedlouho již
usínali ve spacácích na vytopených chatkách a
pokojích.
Sobota – 21. března
V půl osmé ráno jsme měli mít budíček. To se ale
našemu ze včerejška zničenému organismu vůbec
nelíbilo, a tak jsme se unavení a rozespalí vyhrabali až asi za pět minut osm. Urychleně jsme se
oblékli a běželi na snídani, resp. na večeři, protože
celá tahle super akce byla vlastně naruby. Dopolední program byl velmi akční, jednalo se o velkou
soutěž Lidské tělo na 6 skupinek, která nás opravdu hodně zaujala, jen kdyby nebyla taková zima…
Úkoly byly opravdu zajímavé, takže se hra setkala
s kladnou odezvou. Na zpáteční cestě jsme se házeli do sněhu.
Po návratu odsloužil Míla Brhel
mši v jídelně a již
brzy
do
sebe
všichni přímo cpali
oběd,
vynikající
rizoto s kečupem.
Odpolední
program byl také velmi pěkně připraven. Úkolem bylo
vymyslet scénku
na téma: V čem
bychom se mohli
chovat naruby. Skupinky byly podle věku a řekl
bych, že se všem líbily a vyhovovaly. Myslím, že
nám se naše podtéma - Rodinné vztahy, podařilo
zpracovat moc zajímavě a hlavně jsme se u toho
opravdu dobře zasmáli. Další hra byla na hádání
přísloví, která byla zapsána z vědeckého hlediska.
Soutěž byla opět ve stejných partách jako scénky
a byla opravdu hodně náročná.
Večer jsme si dali naruby snídani, u které bylo nutné chodit pouze pozadu… Nejlepší bod dnešního
programu měl ale teprve přijít. Již dlouho před večeří přijela skupinka lidí, která začala cosi kutit
v jídelně a hrát na své hudební nástroje. Kolem
deváté večer nám bylo odhaleno, že se jedná o
crossoverovou skupinu Timotej, která nám přijela
zahrát soukromý koncert! Jejich punk-rockmetalová hudba svou hlasitostí málem vysklila okna v na koncerty nepříliš vhodné jídelně. Ale přesto se většině lidí koncert líbil a odcházeli jsme
nadopováni hudbou jedné z mála českých křesťanských kapel.
Pozdě večer jsme šli opět do nedalekého kostelíku, abychom zde spálili své lístečky s přáními a
společně zhodnotili náš pobyt, který končí už bo8

hužel zítra a také si zazpívali pár písniček z Hosan.
Když jsme vyšli z kostela, tak nás všechny ohromila krásná obloha plná tisíců zářících hvězd, která
jen podtrhla skvělou atmosféru. Takováhle nádherné nebe lze spatřit jen na horách. Škoda, že jsem
s sebou neměl fotoaparát, mohl bych udělat překrásnou uměleckou fotku. Rychle jsme se doběhli
umýt a brzy jsme již leželi ve svých chatkách…
Neděle – 22. března
Čas na nikoho nečeká, a tak i náš pobyt musí jednou skončit. Když jsme konečně vstali z postelí,
tak nás čekala snídaně, tentokrát už ne naruby…
Po krátkém dopoledním programu jsme šli na mši
do místního kostela v Deštném. Mši odsloužil opět
náš kněz Míla s otcem Tomášem Hoffmanem, který je hlavním správcem na Vesmíru. Během cesty
jsme si opět našli zábavu ve vzájemném koulování
a házení dívek do
sněhu. Ještě před
obědem v krbovce, ten kdo chtěl,
tak
zhodnotil
vlastními
slovy
tuto skvělou vlastní akci, řekl, co se
mu líbilo či nelíbilo
a také, jaké poučení, jak být naruby si do dalšího
života odnese.
K obědu bylo vynikající kuřecí maso
s těstovinami, které opravdu všem moc chutnalo.
Po obědě jsme si sbalili své věci a uklidili si na
chatkách a pokojích. Naše parta kluků Pardubic a
okolí svedla nejprve velmi tvrdý boj mezi sebou o
koště, ale nakonec jsme vše vyřešili bez vítězů a
poražených a vzájemně se domluvili. Poté jsme
společnými silami uklidili hlavní budovu na Vesmíru a brzy poté jsme již šli společně s Terkou a
Majdou Demlovými směrem do Deštného na autobus. Ten jsme nakonec stihli, přestože jsme měli
docela slušné zpoždění. Přeplněným autobusem,
plným účastníků teenagers z Pardubic, Prahy a
Třebechovic jsme se šťastně dopravili až do Hradce. Cestu vlakem nám opět zaplatil náš milý Míla…
J Na hlavním nádraží v Pardubicích jsme se rozloučili a rozjeli se linkami MHD do svých domovů.
Padly i návrhy, abychom si ještě udělali na nádraží
kolem dokola křížovou cestu, ale raději jsme je
rychle zamítli…
Akce byla celkově moc skvělá a všichni si ji jistě
velmi užili. Už se moc těším, že se snad nějaké
podobně kvalitní setkání na Vesmíru bude ještě
snad někdy konat… Podobných fajn akcí je opravdu potřeba.

DOKUMENT
SMĚRNICE K FONDU SOLIDARITY KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE
(PŘECHODNÁ VARIANTA PRO ROK 2009)

V souladu s platnými právními předpisy, zejména
Knihou V CIC zřizuje se v královéhradecké
diecézi Fond solidarity za následujících podmínek:
1. Do Fondu solidarity přispívají farnosti, duchovní
správy a kapituly.
2. Výše příspěvku je biblicky stanovena jako 10 %
z následujících položek:
a. výsledek hospodářské činnosti farnosti, duchovní správy, kapituly po odečtení doložených přímých nákladů na tuto hospodářskou
činnost;
b. čistý výnos z prodeje majetku farnosti, duchovní správy, kapituly (mimo výnosu z prodeje far);
c. sbírky konané při bohoslužbách, jejichž výtěžek zůstává pro hospodaření farnosti, přičemž není možno vázat jakoukoliv sbírku při
pravidelných bohoslužbách výlučně účelově
ve smyslu can. 1267, § 3 CIC.
3. Všichni kněží a biskupové působící v diecézi,
kteří jsou ve služebním poměru vůči biskupství,
bydlící na farách či v jiných domech, které jsou
v majetku církve, jsou diecézním biskupem naléhavě vyzýváni přispívat do Fondu solidarity
tzv. „desátkem“ a to 7 % z čisté mzdy.
Kněží, kteří tento příspěvek dosud neplatí nebo
jej platí v jiné výši, budou dopisem generálního
vikáře – moderátora diecézní kurie vyzváni k
účasti na této formě solidarity.
K této formě solidarity se mohou připojit formou
daru i farní hospodyně, které bydlí na faře a nemají sjednaný nájem s farností.
4. Výši příspěvku jednotlivých plátců vypočítá příslušný vikariátní účetní z výkazů farností, duchovních správ a kapitul odváděných na biskupství z minulého roku.
5. Farnosti, duchovní správy a kapituly doručí na
biskupství tyto výkazy včetně výpočtu výše příspěvku nejpozději do 31. 3.
6. Příspěvky jsou splatné následovně: 40 % celkové výše příspěvku do 30. 4., zbytek celkové výše příspěvku do 30. 9. na účet Biskupství královéhradeckého č. 1006010044/5500 vedený u
Raiffeisenbank, a. s., pobočka Hradec Králové,
pod variabilním symbolem 911800, jako specifický symbol se uvede číslo farnosti.
7. U jednorázových prodejů přesahujících částku
500 000 Kč, po odpočtu přímo souvisejících
nákladů, je příspěvek splatný v témže roce a to
do 3 měsíců od faktického nabytí finančních
prostředků.

8. Příspěvky jsou odváděny bez udělování výjimek.
Každý církevní právnický subjekt má právo požádat v odůvodněných případech o navrácení
části příspěvku či celého příspěvku do 15. 4. O
oprávněnosti žádosti rozhodne komise uvedená
v bodu 11. této směrnice.
9. Fond solidarity bude využit na pokrytí následujících výdajů:
a. svépomocný fond diecéze ve výši 4 mil. Kč
v roce 2009 bude z tohoto objemu rozděleno
2,5 mil. Kč a zbytek bude převeden do čerpání v následujícím roce;
b. rozdíl mezi výnosem sbírek na plošné pojištění a plateb pojištění majetku v diecézi;
c. činnost vikariátních stavebních techniků;
d. náklady na tiskoviny pro farnosti;
e. další eventuelní neočekávané a jednorázové
výdaje diecézního charakteru schválené sborem poradců (konzultorů);
f. pastorační aktivity biskupství ve prospěch
diecéze.
10. Každý církevní právní subjekt má právo zažádat o příspěvek ze svépomocného fondu diecéze a to do 15. 4.
11. O oprávněnosti jednotlivých žádostí o příspěvek ze svépomocného fondu a o jeho rozdělení
rozhoduje hlasováním k tomu určená komise ve
složení:
— generální vikáři;
— biskupský vikář pro pastoraci;
— 2 okrskoví vikáři zvolení sborem okrskových vikářů;
— 4 zástupci 4 vylosovaných farností.
12. Komise ustanovená dle bodu 11. této směrnice
rozhodne o žádosti do 30 dnů. Komisi svolává
v určeném termínu generální vikář – moderátor
diecézní kurie. Žadatelé budou následně písemně vyrozuměni.
13. K rozhodnutí je třeba nadpoloviční většina hlasů celkového počtu členů komise. Jako pozorovatelé bez možnosti hlasovat mají právo se
účastnit zasedání komise zástupci 4 farností,
které pro daný rok odvádějí nejvyšší příspěvky
do Fondu solidarity. Okrskoví vikáři a zástupci
hlasujících farností budou zvoleni, eventuelně
vylosováni na únorové schůzi okrskových vikářů.
14. Žádost farnosti, duchovní správy a kapituly
směrem k Fondu solidarity bude zřetelně označena heslem „Fond solidarity“ a doručena na
biskupství.
15. Majetek Fondu solidarity bude veden na samo(Pokračování na stránce 10)
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statném účtu a je možno ho použít pouze dle
bodu 9. této směrnice.
16. Údaje o hospodaření fondu, jmenovitý seznam
žadatelů o výjimku a příspěvek s uvedením účelu a výše žádosti a zápis z rozhodování komise
jsou veřejné a budou dostupné na diecézních
internetových stránkách.
17. Z důvodu daňové optimalizace je generální vikář – moderátor diecézní kurie oprávněn upravit
ve výjimečných případech formu příspěvku farnosti, avšak při zachování celkové finanční výše.

18. Jakékoliv změny v pravidlech hospodaření
Fondu solidarity může učinit pouze diecézní biskup po předchozím projednání s kněžskou a
ekonomickou radou diecéze.
19. Od 1. 1. 2009 se v návaznosti na zřízení fondu
solidarity ruší fondy na opravu far, kněžských
bytů, fond kontribucí a příspěvek farností na tiskoviny
V Hradci Králové dne 30. ledna 2009
Pavel Boukal
kancléř

Mons. Dominik Duka, OP
diecézní biskup

RŮZNÉ
VYBRÁNO Z ACRG
„Bohemia sancta“ – vzdělávací cyklus
pro veřejnost
Srdečně zveme všechny zájemce na cyklus přednášek a seminářů k 20. výročí svatořečení Anežky
České, který pod názvem „Bohemia sancta“ bude
probíhat od 10. března 2009 ve Farní místnosti
Nového Adalbertina. Nabídne řadu témat týkajících
se úcty ke svatým, a to zejména z pohledu teologického a kulturně historického. Program je volně
přístupný, je určený pro širokou veřejnost a bude
se konat cca jednou za čtrnáct dní vždy v úterý
od 19.30 hod. Je pořádán ve spolupráci s Kabinetem regionálních církevních dějin Filozofické fakulty UHK. Informace jsou na nástěvce.
ÑÑÑ
Duchovní cvičení v Domě jezuitů v Kolíně
Zveřejňujeme zaslaný přehled duchovních cvičení,
která se uskuteční v Domě jezuitů v Kolíně v následujících termínech:
8. 2. – 14. 2. Ignaciánská duchovní cvičení
– I. týden – P. František Lízna, SJ
23. 2. – 27. 2. Postní duchovní obnova pro
všechny – P. Josef Hladiš, SJ
23. 3. – 27. 3. Duchovní obnova pro všechny
– P. Josef Čupr, SJ
22. 4. – 26. 4. Duchovní obnova pro všechny
– P. Petr Havlíček, SJ
11. 5. – 15. 5. Duchovní obnova pro všechny
– P. Josef Tichý, SJ
15. 5. – 17. 5. Být jezuitou dnes
– P. Josef Horehleď, SJ
18. 5. – 23. 5. Ignaciánská duchovní cvičení
– II. týden – P. František Lízna, SJ
8. 6. – 12. 6. Duchovní obnova pro všechny
– P. Josef Tichý, SJ
17. 6. – 20. 6. Duchovní obnova s Pannu Marií
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– P. Josef Hladiš, SJ
Pokoje pro 1 osobu s vlastním sociálním zařízením
– 350,- Kč/den včetně stravy.
Kontaktní adresa:
Dům Jezuitů, Kutnohorská 26, 280 02 Kolín;
kontakt e-mail: exercicie.kolin@seznam.cz;
telefon: 731 182 112, 605 760 307.
ÑÑÑ
Sbírka na charitu z neděle 2. 11. 2008 – poděkování dárcům
V neděli 2. listopadu 2008 proběhla ve farnostech
královéhradecké diecéze sbírka na charitu. Naši
farníci opět projevili velkou solidaritu s potřebnými
a podpořili činnost charity v naší diecézi celkovou
částkou 800 622,50 Kč (jde o výsledek ke dni 21.
1. 2009). Podrobný přehled výsledků této sbírky v
jednotlivých farnostech najdete v Charitních listech
v IKD č. 2/2009.
Děkujeme všem dárcům, kteří do této sbírky
přispěli a podporují charitní činnost v naší
diecézi.
Díky patří také všem duchovním správcům za podporu a pozornost, kterou této sbírce ve svých farnostech věnovali. Diecézní katolická charita použije darované finanční prostředky na realizaci a rozvoj svých středisek a projektů, zejména na podporu projektu Adopce na dálku®, který pomáhá dětem z nejchudších indických rodin získat vzdělání,
dále na pomoc lidem trpícím nevyléčitelnou Huntigntonovou chorobou a také na projekty pomoci
cizincům a uprchlíkům.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové
RNDr. Jiří Stejskal, ředitel
ÑÑÑ
(Pokračování na stránce 11)

RŮZNÉ
(Pokračování ze stránky 10)

Tříkrálová sbírka 2009 – poděkování dárcům
V královéhradecké diecézi lidé darovali do tříkrálových kasiček rekordních 8,9 miliónů korun českých
(přesně 8 889 272,- Kč*), což je téměř o milión korun více než loni. Nejvíce se pokladničky naplnily
opět koledníkům Oblastní charity Ústí nad Orlicí (1
767 805,50 Kč*) a Oblastní charity Havlíčkův Brod
(1 262 099,00 Kč*). Velmi štědří byli také obyvatelé Náchodska, Chrudimska, Rychnovska, Litomyšlska a Poličska. Též v krajských městech darovali
lidé do kasiček více než loni, v Hradci Králové a
okolí 333 000,- Kč, v Pardubicích a okolních obcích 418 487,- Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky charity použijí na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším potřebným v regionech, kde
se sbírka konala. Část výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí. Většina našich
charit z darovaných peněz pořídí nový zdravotnický materiál, pomůcky a vybavení pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. Zdravotnické
pomůcky a přístroje zakoupí z výtěžku sbírky například i Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který provozuje zdejší oblastní charita. Výstavbu
Domu pokojného stáří sv. Josefa v Rosicích nad
Labem podpoří z Tříkrálové sbírky Oblastní charita
Pardubice. Seniorům je určen také Klub Atrium, na
jehož dostavbu letos přispívali obyvatelé Kutné
Hory a okolí. Vybavení a provoz azylových domů
pro matky s dětmi v tísni podpoří z vykoledovaných
peněz charita v Hradci Králové a také v Náchodě.
Děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli. Velmi si
toho vážíme. Letos lidé projevili opravdu velkou
solidaritu s potřebnými a štědrost. Díky patří také
koledníkům a organizátorům sbírky – všem dobrovolníkům charit, farníkům, žákům a studentům
škol, skautům a světluškám. Bez jejich pomoci by
nebylo možné celou akci zrealizovat. Děkujeme
též všem duchovním správcům a farníkům za
podporu Tříkrálové sbírky ve svých farnostech.
Přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2009 jednotlivých charit najdete v Charitních listech v IKD č.
3/2009. O dalších záměrech charit, fotogalerii z
koledování a další informace ke sbírce najdete také na našem webu www.hk.caritas.cz. Informace o
průběhu Tříkrálové sbírky 2009 v celé ČR najdete
na www.trikralovasbirka.cz nebo www.charita.cz.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové
RNDr. Jiří Stejskal, ředitel
Poznámka:
* Jde o výsledky ke dni 26. 1. 2009, které jsou do doby,
než budou zkontrolovány všechny doklady, pouze orientační.

Kostelní sbírky v roce 2009
Podle schválení kněžskou radou dne 6. 10. 2008 a
29. 1. 2009 se budou v letošním roce konat v uvedených termínech následující celodiecézní kostelní
sbírky:
Název sbírky
Termín konání
Číslo účtu příjemce
Variabilní symbol .
Svatopetrský haléř
1. března 2009
1006010044/5500 *
114
Plošné pojištění (1)
5. dubna 2009
1006010044/5500 *
116
Bohoslovci
3. května 2009
1006010044/5500 *
112
Církevní školství
20. září 2009
1006010044/5500 *
111
Misie
18. října 2009
72540444/2700 **
10
Charita
8. listopadu 2009
1006016622/5500 ***
811
Plošné pojištění (2)
6. prosince 2009
1006010044/5500 *
116
* Biskupství královéhradecké
** Papežská misijní díla
*** Diecézní katolická charita Hradec Králové
Všem šlechetným dárcům vzdáváme již nyní Pán
Bůh zaplať.
Dominik Duka, OP
biskup královéhradecký

INZERÁT
Obchodní firma
s technickými výrobky pro průmysl
se sídlem v Pardubicích
hledá pro stálý pracovní poměr
spolupracovníka
na pozici Prodej/expedice
Požadavky :
—
technický přehled
—
řidičský průkaz B
—
dobrá znalost práce na PC
—
znalost cizího jazyka výhodou
—
všestrannost a obchodní duch
—
komunikativní a tvůrčí schopnosti
Nabízíme :
—
kariérní růst
—
solidní jednání
—
kreativní pracovní náplň
—
dlouhodobá spolupráce
—
fixní plat + prémie dle obratu
Kontakt : Marek Deml
tel : 777 020 139
e-mail : deml@trides.cz
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RŮZNÉ
DOKTORÁT Z LITURGIKY
Milí farníci, rád bych se s Vámi podělil o radost, kterou mi přinesla únorová cesta do Říma
spojená s obhajobou doktorské práce z liturgiky.
Těšil jsem se, že na svatou Agátu, tedy 5. 2. budu
mít vše za sebou, ale asi dva týdny před datem
konání mi sdělili, že tento termín neplatí. Za několik dní upřesnili, že se obhajoba bude konat 11. 2.,
tedy v den památky Panny Marie Lurdské. Samozřejmě, že ohlášení o zrušení dohodnutého termínu nebylo příjemným sdělením. Nakonec lze ale i
v této lidské slabosti vystopovat Boží režii, neboť
v den plánovaného odjezdu by můj bratr Bohuslav
a jeho žena nebyli schopni odjet, neboť chřipková
epidemie postihla i je. A tak se za týden jejich
zdravotní stav natolik zlepšil, že jsme mohli společně podniknout cestu autem. Dokonce i počasí bylo
v Římě příhodnější než v původně stanoveném
termínu.
Samotná obhajoba proběhla nad očekávání
krásně. Kromě několika spolužáků z Papežského

liturgického institutu, kněží, bohoslovců a řeholních
sester z Nepomucena se této události zúčastnili i
kardinálové Tomáš Špidlík a Giovanni Coppa. Ve
své závěrečné práci jsem se věnoval vztahu mezi
eucharistií a pokojem, který v žádném případě není nahodilý, neboť prosba za pokoj se vyskytuje
v mnoha eucharistických modlitbách od nejstarších
dob. Seznámení se s texty modliteb, které doprovázejí pozdravení pokoje v různých liturgických
rodinách mi dalo příležitost pochopit jednoznačně
kladný obsah pojmu pokoje, který často bývá synonymem pro společenství a jednotu.
S velikou vděčností za tichou podporu mnohých z Vás, chci zakončit svůj příspěvek jednou
modlitbou, která v hispánské liturgii doprovází
pozdravení pokoje a ve které se prosí, aby ti, kdo
žijí v souladu, vytrvali, a ti, kdo jsou nesvorní, aby
se obrátili k lásce.
P. Jan Šlégr

D U C H OV N Í H U D BA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č.1/2009
Vážení čtenáři,
dnes bych se v první části rád věnoval orientaci v
kancionálu. Kancionál (tzv. Zelený), používaný
v chrámu sv. Bartoloměje, je vydání z roku 2004 s
dodatkem pro královéhradeckou diecézi. Členění
základní části je obdobné jako u minulých edicí,
ale je rozšířena část zpěvů – ordinárií v latině. Ordinária v češtině i latině jsou řazena od č. 501 A kde jsou odpovědi v češtině – nové nápěvy a 501
B, což jsou odpovědi ke mši na gregoriánský nápěv (z nich se někdy zpívají odpovědi před prefací). Od 502 do 505 jsou seřazena česká ordinária.
Latinská část se nachází od č. 506 - nejdříve odpovědi ke mši, v nichž na rozdíl od české verze najdeme i mešní části - Credo a samozřejmě i Pater
noster. Následují latinská ordinária 507 – 509 (u
nás se zpívá Missa mundi č. 509). V praxi to tedy
znamená, že se na displejích v kostele objeví č.
509 pro části Kyrie, Gloria, Sanctus a Agnus Dei a
při zpěvu Creda a Pater noster, což bývá na latinských mších, je nutno na displejích zobrazit pro
lepší orientaci číslo strany. Další poznámka se pak
týká písní č. 514 a 520, které se vyhledávají podle
mešních částí pod stejným číslem. Dodatek pro
naší diecézi je seřazen stejným systémem jako
základní část kancionálu, zde zatím zpíváme příležitostně písně ke svatým č 892, 893 a 894.
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Hudba na kůru sv. Bartoloměje v období
Svatého týdne a Velikonočních svátků.
Na Květnou neděli 5. 4. se bude konat v kostele
sv. Bartoloměje přednáška PhDr Vl.Hrubého u příležitosti 75. výročí povýšení farnosti na arciděkanství a v hudebním programu zazní duchovní sborové a varhanní skladby.
Pro postní a velikonoční období nastudoval Chrámový sbor kůru sv. Bartoloměje díla skladatelů od
renesance až po současnost. Při liturgii tak zazní
Pange lingua G. Tricarica, Ave verum corpus Ch.
Gounoda, krásné ztvárnění textů dvou nedělních
postních offertorií od často opomíjeného J. B.
Foerstra, sbory J. Tranoscia Jenž jsi trpěl za nás
J. A. Komenského Soudce světa všeho, Bože,
transkripce části textu Stabat mater od J. Hanuše
a G. P. da Palestriny Popule meus. Na Boží hod
velikonoční pak zazní skladby emeritního regenschoriho hradecké katedrály sv. Ducha J. Strejce - Vidi aquam a Missa Orbis Factor. Tato mše na
latinský text zazněla u nás před sedmi roky a její
krásná hudba je velmi působivým vyjádřením liturgického textu.
Mgr. Jiří Kuchválek
regenschori

Kostel
sv. Bartoloměje

18:00

19:00

7:00
9:00
19:00

7:00
9:00
19:00

10. dubna
VELKÝ PÁTEK

11. dubna
BÍLÁ SOBOTA

12. dubna
NEDĚLE
ZMRTÝVSTÁNÍ

13. dubna
PONDĚLÍ
VELIKONOČNÍ

Kostel Zvěstování
Panny Marie

+ adorace do
22:00

10:00

Kostel sv. Jana

9. dubna
ZELENÝ ČTVRTEK

5:00

16:00

20:00

Kaple sv. Václava
(salesiánské
středisko)
8:30

5:00
10:00

10:00

10:00

18:00

18:00

křížová
cesta 15:00

16:00

18:00

10:00

19:00

16:00

sobota
16:00

Kaple Narození
P. Marie (Svítkov)

8:30
10:00

Kostelíček
(řeckokatolické
bohoslužby)

sobota
18:00

8:00

8:00

18:00

18:00

18:00

8:00

Kostel sv. Václava
(Rosice n. L.)

10:00

17:00

17:00

Kostel sv. Jiljí
(Pardubičky)

7:00
9:00
19:00
18:00

10:30

18:00

10:30

Kostel sv. Václava
(Mikulovice)

5. dubna
KVĚTNÁ NEDĚLE

P Ř E H LE D V E LI KO N O Č N Í C H B OH O S LUŽE B 2 0 09

7:30

18:00

18:00

18:00

7:30

Kostel Povýšení
sv. Kříže
(Třebosice)
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Ne 05.04.

Po 06.04.
Út 07.04.
St 08.04.

Pá 10.04.
So 11.04.

Ne 12.04.
St 15.04.
Čt 16.04.
Pá
So
Ne
St
Čt
Pá
PáNe
So
Ne
Čt
Pá

So
Ne
St
Čt
Pá
St
Čt
Pá
So
Ne

Setkání u kávy
Adorace (po večerní mši sv.)
Cvičení rodičů s dětmi
Biblické večery
Setkání pro předškoláky - Spojil
Ministrantská schůzka

DALŠÍ AKCE
KVĚTNÁ NEDĚLE - začíná SVATÝ TÝDEN
Sbírka: "Plošné pojištění I."
OBŘADY SVATÉHO TÝDNE DLE ROZPISU
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
Zpovědní den
kostel sv. Jana
Seniorklub
farní sál
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
Předáním Modlitby Páně katechumenům
kostel sv. Bartoloměje
Modlitba - Ranní chvály
kostel sv. Jana
Zpovědní den
kaple sv. Václava (salesiáni)
Modlitba - Ranní chvály
kostel sv. Bartoloměje
Adorace
kostel sv. Bartoloměje
Vigilie - křest
kostel sv. Bartoloměje
Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Žehnání pokrmů
Přijímání intencí na měsíc květen
fara
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
Koncert (soutěž Organum regium)
kostel sv. Bartoloměje
Děkovná bohoslužba - biskup Josef K.
kostel sv. Bartoloměje
Farní pouť ke svatému Pavlovi
Pouchov (HK)
Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI.
Setkání akolytů a jáhnů
fara
Setkání pastorační rady
farní sál
Skautská mše svatá
kostel sv. Bartoloměje

17.04.
18.04.
19.04.
22.04.
23.04.
24.04.
24.Diecézní setkání ministrantů
26.04.
25.04. Hlavní pouť k sv. Vojtěchu
Červánkové pábení
26.04. Sbírka na papežskou návštěvu
30.04. Mše sv. v Domově důchodců
01.05. Mše svatá
1. májová pobožnost
Mše svatá
02.05. Večeřadlo Panny Marie
03.05. Sbírka na bohoslovce
06.05. Zpovědní den
07.05. Zpovědní den
Zpovědní den
08.05. Zpovědní den
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
13.05. Seniorklub
14.05. Mše sv. v Domově důchodců
15.05. Přijímání intencí na měsíc červen
16.05. Svátost smíření pro rodiče a děti
17.05. Vychází nové číslo Zpravodaje
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fara - po mši sv. 9:00 hod.
kostel sv. Jana
18:30 – 19:30
Pardubičky, Revoluční ul.
09:30 hod.
fara
18:45 – 19:45
p. Kučerová (604 559 668)
09:00 hod.
fara
16:00 – 17:45

16:00 - 18:00
08:00 - 16:00
16:00 - 18:00
14:30 hod.
16:00 - 20:00
18:00 hod.
06:30 hod.
14:00 hod.
08:30 hod.
09:00 - 18:00
19:00 hod.

od 08:00 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
10:00 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.
18:00 hod.

Kutná Hora
Libice
Třebosice
DD u kostelíčka
kostel sv. Jana
klášterní kostel
klášterní kostel
kostel sv. Jana

14:00 hod.
15:00 hod.
06:30 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
po ranní mši sv.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Bartoloměje

16:00 - 18:00
08:00 - 16:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00

farní sál
DD u kostelíčka
fara
kostel sv. Bartoloměje

14:30 hod.
15:00 hod.
od 08:00 hod.
17:00 hod.

