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Vítám Vás všechny z prázdnin a dovolených domů. Doufám, že jste
si je užili k plné spokojenosti, a že jste si při nich i náležitě odpočinuli. A teď
tedy můžeme s novými silami začít další nový školní rok.
Letos ho začínáme v dosti pozměněné sestavě na naší faře. P.
Kučera, který mě během mé dlouhé nemoci obětavě zastupoval, dozrál v
této službě natolik, že mu již mohla být svěřena samostatná farnost
Žamberk a s ní ještě další tři: Písečná, Rybná nad Zdobnicí a Slatina nad
Zdobnicí. Vím, že pro mnohé z Vás znamená jeho odchod od nás hodně
bolestnou ztrátu a někteří z Vás jste mě prosili, abych se za něho přimluvil,
aby tu ještě mohl zůstat. I mně by se to líbilo a vyhovovalo by mi to, protože
jsme už byli mezi sebou sehraní a mohl jsem se na něho plně spolehnout.
Ale nesmíme být sobečkové a nesmíme myslet jen na naše vlastní dobro a
naši vlastní spokojenost, ale i na dobro ostatních.
Naše pardubická farnost má tu zvláštnost, že slouží jako jakési
„výcvikové středisko“ nových kněží, kde si mají po vysvěcení osvojit to, o
čem se učili na vysoké škole a na co se 6 let připravovali v semináři. To
byla především teorie, a po ní musí nastoupit praxe a praktické
doškolování. Jako řidič v autoškole musí absolvovat jízdy a čerstvý lékař
tzv. kolečko v nemocnici před první atestací, tak i kněz musí absolvovat
kaplanskou praxi. A když se v ní osvědčí a přesvědčí své představené, že
je už schopen vést duchovní správu sám, je přeložen na své první
samostatné místo a na jeho kaplanské místo nastupuje další novokněz, je-li
takový vůbec ještě k dispozici.
Letos naštěstí takový je a je jím Bc. Th. Tomáš Hoffmann z Hradce
Králové. Pravda, už není nováček - knězem je 5 let, ale doposud prý ještě
nepůsobil v duchovní správě nějaké farnosti (věnoval se totiž jako člen
sekce pro mládež při ČBK práci s mládeží), a proto si prý musí právě u nás
duchovní správu farnosti nejdřív ozkoušet, aby pak i on mohl jít na svoje
první samostatné místo.
(pokračování na str. 2)

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
(pokračování ze str. 1)

SLOVA STARÉHO FARÁŘE NA
ROZLOUČENOU

Naše farnost se podobá tak trochu
rodině, která vychovává své děti k dospělosti. A
když se stanou dospělými, odcházejí z domova
a začínají žít své vlastní životy. Každý takový
jejich odchod je pro tu rodinu bolestný, ale nedá
se nic dělat. Tak jako rodiče nesmí spoutávat
své děti a chtít je mít stále doma jenom pro
sebe, tak ani my nemůžeme chtít ty naše
milované a oblíbené kaplany mít stále jenom
tady a pro sebe, ale měli bychom jim ten
samostatný vstup do života přát. A měli bychom
se přitom radovat z toho, že je o dalšího
dobrého kněze v naší diecézi víc, a že to své
semínko dobra může rozsévat dál ve farnosti
další.

( z knihy Doktor to zařídí - Toon Kortooms)
"Drazí v Kristu, poslední slovo vašeho pastýře
na rozloučenou. Bude krátké. Vy víte, že moje
paměť není jako bývala. Proto čtu z papírku, co
vám chci říct. Ještě nikdy jsem to neměl tak
snadné. Když jsem včera večer ze svého
kalendáře utrhl list, četl jsem na jeho zadní
straní své kázání na rozloučenou. Tady je.
Drazí, na odchodu vám přeji veliký autobus pro
ty, kteří - jak se zdá - už neznají cestu do
kostela. A zvon tak hlasitý, aby ho museli slyšet
i ti nejzatvrzelejší spáči. A kropáč se svěcenou
vodou s tak dlouhým držadlem, aby můj
nástupce mohl pokropit i ty lidi, kteří ještě stojí
před kostelními vraty a povídají si. A pohodlné
kostelní lavice pro ty, kteří stávají vzadu. A
modlitební knížky pro ty, kteří s prázdnýma
rukama sedí v kostele. A kilometr dlouhou
náplast , aby zalepila ústa povídálkům v
kostele, pomlouvačům a žvanilům venku,
vychloubačům, sprosťákům,
nadávajícím a
opilcům. A citlivou váhu na zvážení každého
slova. A věčné světlo, kterým by se svítilo na
mladé lidi večer a v noci. A zásilku brýlí pro
krátkozraké rodiče. Jehlu a kouzelnou nit, aby
se porušená manželská pouta znovu spravila. A
balík textilu, kterým by se doplnilo nedostatečné
odění některých dam. A lednici pro horké hlavy.
A moře pochopení, lásky k bližnímu a
trpělivosti, které nikdy neubývá. A nakonec si
sám přeji pro sebe rentgenový přístroj, kterým
bych poznal vlastní chyby a slabosti. Pokorně
vás žádám o odpuštění mých nedostatků a
opakovaných nedokonalostí. Mějte se všichni
dobře. Požehnej vám Všemohoucí! Amen."

A proto takto chápejme a přijímejme
nejen odchod P. Kučery, ale i všech našich
dalších kaplanů a radujme se z toho, že mezi
námi natolik vyrostli a dospěli, že jim už mohla
být svěřena jejich první samostatná farnost
(říkává se, že ta prý bývá přímo od Boha a ne
jen od biskupa).
Přejme tedy P. Kučerovi tuto jeho vlastní
farnost a přejme ho nesobecky i jí, a modleme
se, aby ho i tam měli rádi, jako jsme ho měli rádi
my. Aby mu nikdo a nic nepokazilo to jeho
krásné kněžské nadšení a radost, pro které
jsme ho měli tak rádi. A otevřeme se s
podobnou láskou a otevřeností i tomu, který
přichází na jeho místo, tj. P. Hoffmannovi.
A nejen jemu. Jak víte, zůstává zde
ještě P. Pilz, a i já, bohudíky, jsem byl už
konečně uznán za práce schopného a dávám
se Vám tedy znovu k dispozici. Krom toho jsme
zde získali ještě jednoho kaplana, který je však
nyní na delší pracovní neschopnosti a nastoupí
později. A v neposlední řadě nám zde bude
příležitostně vypomáhat i P. Vladimír Slámečka,
který byl pověřen vedením duchovní péče o
zdejší vysokoškoláky a bude k nám dojíždět z
Prahy.

Že jste to už slyšeli? Ano, toto kázání nám řekl
na rozloučenou P. Oldřich a myslím, že
neuškodí, když si ho připomeneme. Dá se s tím
něco dělat?

Jak tedy vidíte, začátek nového školního
roku v naší farnosti se podobá silně
přeoranému a nově osetému poli, které může
naším přičiněním vydat bohatou úrodu, ale také
může naší vinou zplanět.
Kéž se nám všem společně podaří
uskutečnit to prvé. To Vám i nám z celého
srdce přeje a o to Vás všechny prosí
Váš otec Jaromír
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P.Th.Lic.JAN DOHNAL FARNOSTI

ANKETA

Bratři a sestry,

Co vám přinesla účast na
poutním zájezdu do Medžugorje?

byl jsem požádán, abych napsal několik slov do
vašeho časopisu a krátce se představil.
Vystudoval jsem Cyrilometodějskou teologickou
fakultu UP v Olomouci a zároveň získal
aprobaci na předmět etická výchova. Po
ukončení seminární formace jsem se dál
věnoval studiu doktorátu v oboru křesťanská
pedagogika – katechetika. V letošním roce jsem
zakončil licenciátem teologie první část studia.
Pro toto studium jsem se rozhodl proto, že
vidím velkou potřebu přiblížení souvislosti víry a
života. Také dnešní možnosti, které má církev
v působení na etické utváření postojů skrze
církevní školy jsou nové a doposud značně
nedoceněné. II. vatikánský koncil nás vybízí
k tomu, abychom vnímali katolické školy jako
zásadní prostředky v pastoračním úsilí církve,
ne jako doplňkové aktivity. Jsem rád, že otec
biskup Dominik Duka tuto pastorační sféru
podporuje a přikládá jí zásadní význam. Proto
jsem si také dovolil jej požádat o možnost
působení v této oblasti.

Léto už pomalu končí. Teplé
počasí láká k cestování a turistice.
Dnes si už můžeme vybrat nejen z velké
nabídky poznávacích a pobytových zájezdů, ale
organizuje se také spousta
zájezdů na
nejrůznější poutní místa. Zeptali jsme se
několika účastníků poutního zájezdu do
Medžugorje, čím pro ně toto místo je a co pro
ně účast na pouti přinesla:

ÿ „Byla to cesta, na kterou se nezapomíná,
je krásnou vzpomínkou na celý život. Kdykoli
bych měl možnost, vracel bych se sem stále.
Přítomnost Boží a P. Marie je tu zřetelně znát
na každém kroku. Člověk je šťastný“
Jiří Šitina, důchodce, Holice

ÿ

„Medžugorje je pro mne skutečným
zázrakem, tak je tam cítit Boží přítomnost, i
když očima nikoho nevidíte, Je to vstup do jiné
dimense. Změnil jsem tam pořadí svých
životních hodnot.“

Jde o to, abychom vnímali víru v celé
dimenzi našeho života, nejenom v kostele.
Praktická víra se odráží v tom, že uznáváme
Boha jako nejvyšší autoritu a Lásku. Z toho pro
nás plyne závazek zodpovědnosti, resp. právo
na to, být Božím dítětem a být svobodný.
Dokázat otevřeně a pravdivě komunikovat, mít
úctu ke druhému, mít úctu sám k sobě, dokázat
se vžít do radostí i bolestí druhých, ale zároveň
trvat na svých právech, aniž tím omezím práva
jiných – slovy apoštola - mít Lásku. Život víry a
lásky je život podle desatera a evangelia. Kdo
je větším vzorem tohoto života, než Ježíš
Kristus.

Vilém Maryška, fotograf, Pardubice

ÿ „Pokoj v duši, důvěru v pomoc P. Marie,
zlepšení rodinných vztahů.“
MUDr Karel Špilar, lékař, Pardubice

ÿ „Byla jsem 4 a půl roku velmi nemocná.
Mnoho spec. vyšetření a léčení odborníků.
Bezvýsledně. S důvěrou jsem v tomto stavu
podstoupila
cestu
do
místa
zjevení.
V Medžugorji každý vnímá blízkost a lásku
Matky Boží k nám – lidem.Po návratu jsem byla
zvláštním
způsobem
nasměrována
k vzdálenému odborníkovi. Můj zdravotní stav
se zázračně zlepšil.“

Bůh nám ve své lásce dal všechno,
přestože je vrcholně šťastný sám v sobě. Ve
sdílení tří božských osob, vyvolil si nás, aby se
s námi podělil o své štěstí.
Budeme-li vnímat velikost této jeho
lásky, budeme i tvůrci pokoje, vždyť toho je na
světě nejvíce zapotřebí.

Lída Macáková, důchodkyně, Pardubice

ÿ

K tomu vám žehná a o modlitbu prosí

V Medžugorji se mi podařilo pochopit
všudypřítomnost Boží. Pochopila jsem též, jak
je důležité se každý den modlit růženec a jak
veliká je jeho síla. Stačí jen chtít a vydržet.“

Otec Jan

Jana Tomášková, v domácnosti, Rosice n. L.
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Pravidelná výuka náboženství začíná letos v týdnu od 18. září podle níže uvedeného rozvrhu.
Organizace výuky je obdobná jako v předchozích letech. Tzn., že si dítě vybere věkově vhodnou
skupinu v místě a čase, které se mu nejvíce hodí, označí ji na zadní straně přihlášky a celou vyplněnou
přihlášku odevzdá budˇv kostele, nebo na arciděkanství, či přímo katechetovi na první navštívené
hodině. Tiskopis přihlášky je k dispozici v pardubických kostelích, v kanceláři arciděkanství a
v saleziánském středisku.
Výuka náboženství má statut nepovinného předmětu. Podle pokynu z ministerstva školství není
tento předmět klasifikován známkou, ale jen poznámkou „zúčastnil se“. Po dohodě s vyučujícím lze
v některých případech, např. šikany dětí, i od této klasifikace upustit.
Prosíme opět všechny rodiče, aby své děti znovu, bez ohledu na to, že jejich dítě už výuku
náboženství navštěvovalo v loňském roce, je znovu přihlásili formou písemné přihlášky. Je to z důvodů
potřeby zrevidovat evidenci dětí a zároveň získat písemné podklady pro jednání s řediteli škol a se
školským úřadem kvůli zajištění potřebných podmínek k výuce. Děkujeme.
Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání bude probíhat zvlášť na faře od ledna r.2001. Informace
a přihlášky budou k dispozici v prosinci t.r.
Pravidelná setkávání předškolních dětí budou oznámena později.

Pondělí

Úterý

1.třída

15-16 hod

13,30-14,15

15.00-16.00

arciděkanství

ZŠ Polabiny II

ZŠ Dubina

15-16 hod

13,30-14,15

15.00-16.00

14.00-15.00

14,30-15,30

arciděkanství

ZŠ Polabiny II

ZŠ Dubina

Saleziáni

Saleziáni

15-16 hod

14,15-15.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14,30-15,30

arciděkanství

ZŠ Polabiny II

ZŠ Dubina

Saleziáni

Saleziáni

15-16 hod

14,15-15.00

15.00-16.00

14.00-15.00

14,30-15,30

arciděkanství

ZŠ Polabiny II

ZŠ Dubina

Saleziáni

Saleziáni

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

ZŠ Dubina

Saleziáni

Saleziáni

16.00-17.00

16.00-17.00

16.00-17.00

ZŠ Dubina

Saleziáni

Saleziáni

17.00-18.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Saleziáni

ZŠ Dubina

Saleziáni

17.00-18.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Saleziáni

ZŠ Dubina

Saleziáni

17.00-18.00

16.00-17.00

17.00-18.00

Saleziáni

ZŠ Dubina

Saleziáni

2.třída

3.třída

4.třída

5.třída

6.třída

7.třída

8.třída

9.třída

Středa

Čtvrtek

Den
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
HISTORICKÁ UDÁLOST
PRO PARDUBICKOU
FARNOST

CHODÍTE SPOLU?
Centrum pro rodinu Hradec Králové Vám
nabízí bezplatnou :

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT V
MANŽELSTVÍ

V pondělí dne 2. října 2000
navštíví poprvé v historii naši
farnost všichni biskupové
z Čech a Moravy při
příležitosti řádného zasedání
České biskupské konference
v Hradci Králové.
Tohoto dne v 18.00 hod
budou sloužit v kostele sv.
Bartoloměje

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem
a ženou? Chcete se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, o
komunikaci mezi partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu,
sexuálním životě v manželství nebo také o společném životě
s Bohem?
Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat, ujasnit si
správnost své volby, ale i svá slabá místa a připravit se na
společný život v manželství.
KDY? Kurs začíná v pátek 6. října 2000 ve 20.00 hod. Příprava
bude probíhat po celý školní rok zhruba v třítýdenních intervalech.
Termíny budou domluveny na prvním setkání.

koncelebrovanou mši sv.

KDE? U Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice 3
(asi 400 m od nemocnice)

Využijme této vzácné
příležitosti a přijďme s nimi
společně oslavit Eucharistii.

Na tel. č. 040/6652332 se můžete obrátit s případnými dotazy.

V neděli 17. září bude od
15.00 hod.
sloužena otcem
arcibiskupem
Karlem Otčenáškem
poutní mše sv.
v Kokešově.
Duchovní správa v Rosicích
všechny na tuto pouť
srdečně zve.
Jubilejní rok už je v druhé
polovině a tím se krátí i doba
pro
získání plnomocných
odpustků.
Nezapomeňte, že tu možnost
máte v Pardubicích v kostele
Panny Marie Sedmibolestné
(v kostelíčku) za obvyklých
podmínek.

CHCETE POSÍLIT A PROHLOUBIT
SVÉ VZTAHY?
Jednou z možností je i tanec.
Centrum pro rodinu pořádá

TANEČNÍ KURS PRO
MANŽELSKÉ PÁRY A
PŘÁTELSKÉ DVOJICE
Taneční povedou manželé Tumpachovi. I když tancovat vůbec
neumíte nebo jste již úspěšně všechno zapomněli, nebojte se přijít
mezi nás. Zveme samozřejmě i ty páry, které to umí, mohou prožít
příjemný večer a naučit se třeba i další nové figury.
KDE? V hostinci U Kosteleckých v Černé za Bory č. 2
KDY? Taneční budou probíhat vždy v pondělí od 20.00 do 22.30
hod. Lekcí je 10.
Začínáme v pondělí 25. září 2000.
CENA

600,- Kč za pár

Kdo má zájem,ať se hlásí u Věry Traxlerové, tel. 040-6652332

ð
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
KRABICE, KRABICE,
HÝBEJTE SE...
Přišel náš čas, abychom se pohnuli
ze svých příjemně vyhřátých
"pelíšků". Děkujeme všem za
společně prožité chvíle v
pardubické farnosti, ať už to bylo
"u Salesiánů", anebo v kostelích
sv. Jana, Panny Marie nebo sv.
Bartoloměje. Zvláště chceme
poděkovat těm, kteří jste nám
pomáhali při prvních krocích
našeho pastýřského poslání. Sami
dobře víte, že začátky nebyly
lehké. Tím spíše náleží náš dík
Bohu a vám za to, co jsme
společně dokázali. Nyní zároveň
odcházíme. Jeden na východ (do
Zlína) druhý na západ (Praha Dolní Počernice). Můžete si být
jisti, že vzpomínky na náš
společný život s vámi si neseme ve
svých srdcích s sebou.
Vaši přátelé
Petr Kopřiva a Pavel Hertl.
P. S. Ještě jednou za všechno
díky.

V pátek 2. září jsme se večerní mší svatou v kapli sv. Václava s
Petrem a Pavlem loučili. Přišli lidé všech generací, kterým oba
salesiáni přirostli k srdci. A každý měl za co děkovat. Toník a
Zdeněk se o to pokusili pro Zpravodaj i písemně:
Prvého září odcházeli z pardubického salesiánského střediska dva
kněží - Pavel Hertl a Petr Kopřiva. Ztrácíme v nich nejen výborné
kazatele Božího slova, ale především dobré přátele, kteří nás
obětavě doprovázeli na nelehké cestě našeho růstu, dospívání a
zrání.
Zatímco Petr Kopřiva pro nás připravoval a organizoval nejrůznější
sportovní klání a zápolení spojená s poznáváním a získáváním
nových kamarádů, strávili jsme spolu s Pavlem Hertlem
nezapomenutelné chvíle na chaloupkách v Míčově i jinde, učili se
tvořit společenství věřících v rámci výuky katechismu a neúnavně
po odpoledních hrát v oratoři šachy a nejrůznější stolní či
strategické hry. Oba nám byli těmi nejlepšími kamarády a není pro
nás vůbec lehké se s nimi rozloučit.
Přejeme Pavlovi, který odchází mezi novice do Horních Počernic, a
Petrovi, který odjíždí do Zlína, aby se jim na jejich nových
působištích líbilo a vyprošujeme pro ně Boží požehnání. Petře a
Pavle, děkujeme!
A. S.

ô
Před několika lety přišel do Pardubic nějaký Petr Kopřiva, asi za
dva roky poté jakýsi Pavel Hertl. Nyní z Pardubic odcházejí dva
lidé, z kterých se stali naši kamarádi nebo přátelé. Každý z nich
nám přinesl něco jiného.
Díky Petrovi již většina z nás dobře ví, jak je velký rozdíl mezi
domácí a kupovanou klobáskou, někteří by již dokázali vyjmenovat
velkou část hráčů Zlína. A kromě toho tu byla spousta času
stráveného ve vzájemných rozhovorech ve chvílích, kdy jsme
hledali další směr.
Od Pavla jsme se pak mohli učit tomu, co je to obětavost a
poctivost života. Zatím to vypadá, že ani potom, co si nechal
narůst bujný vous, se těchto vlastností nemíní vzdát. Tak se zdá,
že mu to vydrží až do konce života. I za to díky – příklady táhnou.
Petře a Pavle, chtěli bychom Vám popřát, aby si vás lidi na vašich
nových působištích pěkně užili (tj. aby z vás měli alespoň takový
užitek, jako my tady). Ať jste radostí pro druhé.
Z. N.
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
Druhý prázdninový měsíc byl v naší diecézi ve znamení poutí. Ta největší, na kterou
odjelo autobusy na 600 mladých z královéhradecké diecéze, se konala v Římě.
Reportáž z celosvětového setkání mládeže se Svatým Otcem přinese zářijové číslo IKD.
O zážitcích mládeže z naší farnosti, která jela do Říma v doprovodu P. Petra Kopřivy
SDB, referovali účastníci na jedné ze srpnových mší svatých u salesiánů.
Ostatní všech generací měli připravený duchovní i vzdělávací program (a děti i hravý) na hlavní
diecézní pouti v Králíkách, která byla pojata i jako akt česko-německého smíření. Poutníci na Horu
Matky Boží odjeli z Pardubic dvěma autobusy.
O dalších prázdninových zajímavostech, pozvánky na nejbližší období a výsledek pozoruhodného
zkoumání statistických dat o naší budoucnosti se kromě dalšího dočtete na 28 stránkách nového čísla
IKD, které vyjde týden po tomto čísle Zpravodaje.

CHARITA - MISIE
pomoc se známkami přijít se zeptat a zapojit se.
Její prací je také zajištěna plynulost dodávek
zpracovaných známek do filatelistických center
v Anglii a Francii. Chcete-li se k této uklidňující
a trpělivé práci se známkami připojit, zvoňte v
uvedených hodinách u pravých dveří fary na
zvonek označený "Charita - známky".

Zpracování známek a balení balíků
bude pokračovat
Milé sestry a bratři!
Pomoc misijním stanicím v Indii a africké Ghaně
organizovaná pardubickou Charitou stále trvá a
bude pokračovat, dá-li Bůh, i v novém školním
roce. Sklad na faře máme plný připravených
dárků, které je třeba zabalit a odeslat. Rozvrh
setkání bude obdobný jako v minulých letech, to
je pracovní setkání na faře každou třetí středu v
měsíci od 15 asi do 18 hodin. K této práci je
pozván každý, kdo může v rozmezí uvedených
hodin přijít a věnovat se balení věcí. V měsíci
říjnu a listopadu jde o jedno středeční
odpoledne na faře a následující týden na poště
- celnici u nádraží, kde je nutné po celní
kontrole balíky zašít a převázat, aby bezpečně
dorazily na místo určení. Během posledních
měsíců došly ze všech takto zásobovaných míst
děkovné dopisy s potvrzením, že jarní zásilky
dorazily v pořádku a přinesly mnoho radosti
dětem a jejich rodinám v nejchudších vrstvách
indické Bombaye a okolí a nemocným leprou ve
střední Indii.

Termíny pracovních schůzek na faře v
následujících měsících:
20. 9. - třídění známek na faře (zde se připravují
pro domácí zpracování a zároveň je možné se
zde zaškolit pro práci doma)
18. 10. - balení balíků na faře
25. 10. - odesílání balíků z celnice
15. 11. - balení balíků na faře
22. 11. - odesílání balíků z celnice
Prosincové setkání se bude konat v jiném
termínu a věnujeme ho setkání s dětmi ze
Základní školy v Ohrazenicích, které již šestým
rokem sbírají pravidelně známky pro misie.
Marie Zimmermannová, tel. 040/6304048

Kromě odesílání dárků v balíkách se stále
věnujeme sběru a zpracování známek. Počet
těch, kteří sbírají známky na tento účel je stále
vysoký. Málokdo má ale podmínky k tomu, aby
známky ještě zpracoval. Proto jsme vděčni vám,
kteří si vytrvale pro známky na faru chodíte a
doma je odlepujete a třídíte. Původní systém
balíčků s návody a obálkami se zdá už
zbytečný, mnozí už správný postup znáte.
Zvykli jste si i na pravidelnou přítomnost paní
Jiroutové na faře každou středu od 9 do 11 a
od 16 do 18 hod. Za to jí patří dík, protože takto
umožňuje jakémukoliv novému zájemci o
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RŮZNÉ
BLAHOPŘÁNÍ
Dne 24. září oslaví svůj
svátek náš pan děkan P.
Jaromír Bartoš. K tomuto
dni mu přejeme, aby ho jeho
patron (sv. Gerard ) chránil,
protože dnes už všichni
víme, jak velice nám chybí,
když je nemocen. A Boží
požehnání ať je s ním na
všech jeho cestách.
Vděční farníci.

INZERÁTY
•

Dvě věřící dívky z Náchoda, které začínají studovat
v Pardubicích vysokou školu, hledají od pondělí do pátku
ubytování v podnájmu zatím na dobu jednoho roku. Možnost
prodloužení uvítají.

•

Věřící student prvního ročníku VŠ hledá ubytování na první dva
měsíce studijního roku.

Kdo by mohl těmto mladým lidem nabídnout pronájem nebo jinak
pomoci, ať prosím kontaktuje P. Jiřího Pilze. Telefon na děkanství:
040/512576 nebo mobil: 0603/930482. Rád Vám poskytne další
informace. Děkujeme.

Slovo pro ministranty – ministrantky i nové zájemce.
Ministrantské schůzky budou opět každý pátek v 16:00
hod. na faře, kde se budeme učit tajům ministrování a
také si něco zahrajeme. Zase je připravena ministrantská
soutěž.
Vyprošujeme všem
Václavům
hojnost Božího požehnání,
zdraví a rodinné pohody, aby
je jejich patron doprovázel
na všech cestách a aby ve
všech životních zkouškách
obstáli jako on.
A panu Metelkovi staršímu i
mladšímu děkujeme za
všechno, co pro naši farnost
udělali a ještě udělají.
Vděční farníci.

Zveme mezi nás i nové zájemce o ministrování.
Na setkání vás zve „strejda“ (kostelník) Metelka
Klub přátel Pardubicka vydal ve své edici A B – Zet Pardubicka
krásnou publikaci, a to sešit č. 10 - Kostely, ve které se píše
nejen o současných kostelích, kaplích, modlitebnách a zvonicích
v Pardubicích a okolí, ale i o těch, které už nejsou. Tato publikace
stojí 20,- Kč (neověřeno) a je k dostání v kanceláři Klubu přátel
Pardubicka proti klášternímu kostelu v Evropském domě.
Doporučujeme.

SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH
V nedělních ohláškách bývá zařazena i pravidelná pozvánka na
čtvrteční setkání společenství dospělých. Je myšlena jako pozvání
pro ty, kteří se chtějí alespoň podle svých časových možností
setkávat, blíže se poznávat, diskutovat o svém prožívání
křesťanství a postupně si doplňovat i své vzdělání ve víře.
Společenství je početně malé, protože ho tvoří dnes již všichni
ženatí či vdané a není možné, aby se všichni každý týden sešli.
Základ společenství vznikl při setkávání nově pokřtěných v
minulých letech.

Prosíme o pomoc při
úklidu našich kostelů.
Hlavně potřebujeme pomoc
při úklidu v kostele svatého
Jana, kde se uklízí každý
čtvrtek ráno po mši svaté.
Kostelník Metelka

Na letošní podzim jsme iniciovali soutěžní setkání nad Novým
zákonem. Chceme ho připravit asi na polovinu listopadu. Chápeme
jej jako setkání těch, kdo k Bibli hledají nejlepší přístup, aby pro
nás byla Slovem života, a doufáme, že si na tomto setkání nejen
"zasoutěžíme", ale hlavně se hodně nového dozvíme. Proto jsme o
spolupráci při přípravě požádali i otce Jaromíra.
Těšíme se i na Vaši účast, ať už při soutěži nebo některý čtvrteční
večer, kdy se začínáme scházet v malé klubovně na faře asi od 20
hod.
L - H - V - A + 3M
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BOHOSLUŽBY V PARDUBICÍCH
platí od 1. září 2000

Kostel

Sedmibolestné
P. Marie
(řeckokatolické
bohoslužby)

8:00

Kaple

Narození
P. Marie
Svítkov

Kostel

sv. Václava
Rosice

Kaple

17:00

sv. Václava
(Saleziáni)
Skřívánek

Kostel

sv. Jiljí
(Pardubičky)

Sobota

Kostel

18:00

Čtvrtek
Pátek

10:00

8:30
10:00

10:00

6:30

16:00

6:30
18:00

Úterý
Středa

Zvěstování
P. Marie

18:00

Kostel

Pondělí

sv. Jana
Křtitele

Kostel

sv.
Bartoloměje

Neděle

7:00
9:00
19:00

18:00

6:30

17:45

6:30
18:00

18:30

17:45

6:30

18:30

17:45

6:30
18:00

18:30

16:00

16:00

Tento pořádek je informativní, někdy dochází k přesunům večerních mší sv. z kostela sv. Jana do kostela sv. Bartoloměje (o slavnostech a velkých
svátcích), sledujte proto ohlášky a vývěsky v kostele.
Duchovní správa farnosti
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KALENDÁŘ
Ne 10.9. Koncert duchovní hudby
Po 11.9. J. Nečas: Služba duchovních v nemocnici přednáška
Út 12.9. Mariánský večer
St 13.9. Seniorklub
Čt 14.9. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Pá 15.9. Setkání ministrantů
Tichá adorace
Ne - 17.9. Poutní mše sv. v Kokešově
Po 18.9. Začíná výuka náboženství
J. Kohl: - přednáška
Út 19.9. Mariánský večer
Čt 21.9. Společenství dospělých
Pá 22.9. Setkání ministrantů
Tichá adorace
Po 25.9. Přednáška
Čt 28.9. Slavnost sv. Václava – mše sv.

Pá
So
Po
Út
St
Čt

Pá

So
Po
Út
St
Čt
Pá
Po

Společenství dospělých
29.9. Setkání ministrantů
Tichá adorace
30.09. Národní pouť k sv. Vítu, Václavovi a Vojtěchovi
2.10. Koncelebrovaná mše sv. biskupů ČR
3.10. Mariánský večer
4.10. Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
5.10. Zpovědní den
Společenství dospělých
6.10. Setkání ministrantů
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
7.10. Večeřadlo Panny Marie
9.10. Přednáška
10.10. Mariánský večer
11.10. Seniorklub
12.10. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
13.10. Setkání ministrantů
Koncert Chorus minor
16.10. Přednáška

sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

17.30 hod.
18.00 hod.

kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
fara
sv. Bartoloměje
Kokešov

po mši sv.
14.30 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
po mši sv.
15.00 hod.

kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
Rosice (poutní)
DD u kostelíčka
sv. Bartoloměje
Saleziáni (poutní)
fara
fara
sv. Bartoloměje
Praha
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

18.00 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
15.30 hod.
po mši sv.
18.00 hod.
6.30 hod.
17.45 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.
18.30 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
po mši sv.
10.00 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
16 - 18 hod.
19.00 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
po ranní mši
18.00 hod.
po mši sv.
14.30 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
19.00 hod.
18.00 hod.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 6. října 2000. Vyjde 15. října 2000.
INFORMACE
V pátek dne 13. října v 19.00 hod. bude v kostele sv. Bartoloměje koncert. Vystupovat bude sbor
Chorus Minor a další sbory. Sledujte vývěsky v kostele.
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