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PŘÍMLUVY PO DOBU DOVOLENÝCH 

 
Prosím
 tě   

Y za všechny, kteří mají konečně dovolenou, kteří jsou upracovaní 
a potřebují odpočinek: 

Ü uchraň je od nehody a nebezpečí, dej, ať znovu přijdou k sobě, ať 
prožijí krásné dny a spokojeni se vrátí domů; 

Y za všechny, kteří teď  cestují a radují se z toho, že se dostali 
z navyklého prostředí: 

Ü ať z nich spadne všechno břímě, ať se zotaví a s mnoha novými 
dojmy nashromáždí i nové síly; 

Y za všechny, kteří nemohou jít na dovolenou, protože jsou příliš 
staří nebo příliš nemocní nebo prostě nemají dost peněz: 

Ü uchraň je od hořkosti. Dej, ať oni i my poznáme, že život může 
být naplněný, i když přání zůstanou nesplněna; 

Y za všechny lidi, mladé či staré, kteří se otevřeli, aby objevovali 
krásu světa: 

Ü aby se vrátili do všedních dnů bohatší a byli vděčni za všechno 
dobré a krásné, co na svých cestách směli prožít; 

Y za nás samotné, doma či na dovolené: 
Ü abychom byli pohostinní a ochotní pomoci, aby se v našem 

společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde, pomáhej nám, 
abychom smysluplně využívali času. Dej nám novou sílu: tělu i 
duchu i nervům. Dej, ať se pak setkáváme s lidmi s větší 
laskavostí a s větší pozorností. 

 
Poslal jsi nás na velikou cestu – na cestu našeho života. 

Zůstávej při nás na našich cestách –po výšinách, i hlubokými 
údolími. 

Dej, ať nezemdlíme a přes všechny okliky dojdeme k cíli, k němuž 
všichni jdeme. 

(Alfonso Pereira) 
 

Dny plné slunce a pohody pro tělo i pro duši po dobu prázdnin a 
dovolených přejí všem  

všichni z pardubické fary. 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Pastorační rada zasedala dne 25. dubna 2001: 

1. Příprava primice J. Peška: Ing Hofericová informovala o přípravách, byly dohodnuty 
poslední podrobnosti s tím, že organizace v den primice se ujme paní L. Moriová (ing 
Hoffericová není v Pardubicích). 

2. Zájezd do Augsburgu je připraven vč. darů pro hostitele. 

3. Paní Fibichová informovala o aktivitách katechetů v práci s dětmi a došlo k dohodě o další 
spolupráci se správou farnosti. Na příštím jednání PR se ustaví katechetická komise.  

4. P. Bartoš a P. Kadlečík informovali o připravovaných změnách v obsazení farnosti. 

5. O prázdninách se pořad bohoslužeb nebude zásadně měnit, protože jsou již přijaty intence 
na celý červenec. Pouze o nedělích odpadne, jako každým rokem, mše sv. pro děti 
v 9:00 hod. v klášterním kostele. 

6. Pan Šisler informoval o kontaktech s Československou církví  husitskou (pozvání na svátek 
Jana Husa) a Církví bratrskou (Archa). 

7. Sbor „Chorus Minor“ získal druhé místo v soutěži duchovní hudby na V. Harantovských 
slavnostech historického zpěvu na hradě Pecka ve dnech 15.-17. června 2001. 

8. V Radničním zpravodaji vyšla nabídka Programu prevence kriminality a doporučeno, aby si 
i farnost požádala o dotaci na dětské aktivity. 

Příští Pastorační rada se bude konat 22. srpna 2001 v 19.00 hod na faře, Výbor Pastorační 
rady bude 14. srpna 2001 ve 20. hod. 

JAK JE TO S JIŽ AVÍZOVANÝMI ZMĚNAMI NA PARDUBICKÉ FAŘE? 
30. června od nás odchází P. Jiří Pilz a od 1. srpna se stává samostatným duchovním 
správcem farností Voděrady u Rychnova n. Kněžnou, Černíkovice a Lično. 

Od 15. července k nám nastupuje P. Josef Matras, dosavadní duchovní správce farností 
Proseč u Skutče, Nové hrady u Skutče a Řepníky. 1. srpna má přijít čerstvý absolvent 
Teologické fakulty ve Florencii jáhen Vladislav Brokeš, který by měl v září přijmout kněžské 
svěcení a stát se pardubickým kaplanem. 

Otec biskup Josef Kajnek by měl nastoupit údajně až od října letošního roku. Já 
s P. Hoffmannem zatím zůstáváme beze změny.  

Tak nám to bylo oznámeno z biskupství. Zda se to všechno tak stane, to ví jen Bůh. Dokud to 
není „černé na bílém“, není to jisté. Proto vás prosím, abyste to zatím také tak brali. 

P. Jaromír 
Î 

Jak už jsem uvedl výše, k 1. červenci od nás odchází náš další pardubický kaplan, P. Jiří Pilz.  

Jako jeho „šéf“ bych mu rád nejen jménem svým, ale určitě i jménem vaším, chtěl poděkovat za 
všechno, co v naší farnosti a pro její dobro vykonal.  

Mnohým se možná zdál být nemluvný a tak trochu zadumaný. Ano moc toho opravdu nenamluvil, 
ale co řekl, či udělal, to „sedělo“ a bylo to hluboké a promyšlené. A bylo na něho spolehnutí. 

A tak mu tedy ještě jednou děkuji a přeji mu, aby se mu v nových farnostech líbilo, a aby i tam našel 
hodně „oveček“, které by ho měly rády a nechaly se jím  ochotně vést. 

           P. Jaromír 
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PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ 
Nastaly dny prázdnin a dovolených a s nimi i období, 
kdy hledáme odpočinek a uvolnění. Lidé se snaží 
odložit pokud možno vše, co je nějak tísní a omezuje, 
ať už to jsou všelijaké problémy a starosti, pracovní 
povinnosti, ale i třeba tísnící a nepohodlné šaty.  

Nic proti tomu, ani proti tomu poslednímu. Nejsem 
prudérní. Ale přesto se domnívám, že člověk by měl i 

v létě chodit ustrojen tak, aby to odpovídalo prostředí, ve kterém se 
nachází. Tak jako u vody na pláži by vypadal ve společenském obleku 
poněkud podivně či rovnou směšně a v plavkách v divadle či na 
koncertu by si ani nesedl, protože by ho v nich dovnitř nepustili, tak do 
kostela na mši sv. si dovolí přijít jako na chatu v bermudách, či 
v šortkách.  

Nemám nic proti tomuto ustrojení, ale myslím si, že každé prostředí si 
žádá svoje, a že svým oblečením dávám najevo, jak moc si toho kterého 
prostředí vážím a co si myslím o společnosti, do které takto ustrojen 
přicházím. Mše svatá je zpřítomnění Kristovy oběti na kříži a posvátná 
hostina. A tomu by snad mělo odpovídat i naše oblečení. Nebo si 
myslíte, že se mýlím? Buďte tak hodní a vezměte to na vědomí. Díky! 

P. Jaromír 

PODĚKOVÁNÍ 
Milá paní Matyášová a všichni, kdo se scházíte na pravidelných 

setkáních SENIORKLUBU,  
přijměte upřímné poděkování za všechna vaše přání a 

pozornosti, kterých se mi od vás dostalo kolem mých narozenin. 
Omlouvám se, že jsem v ty dny nebyl doma. A tak, když jsem se 13.6. 
večer vrátil, byl jsem překvapen – mile, samozřejmě – když jsem zde 
našel pozornosti, vzkazy od vás a slyšel, jak jste se připravovali na 
gratulaci. Rád bych vám poděkoval osobně, ale protože další schůzka 
klubu bude až koncem léta, dělám to zatím touto cestou. Opravdu moc 
díky za vše! Nepochybuji o tom, že důležitou částí vašich přání jsou 
modlitby a za ty chci specielně poděkovat. Na jednu stranu se dá říci: co 
je to 35 let …? A na druhou stranu mnozí se jich ani nedožijí. Tedy, 
Bohu díky za vše, co jsem dostal (i skrze vás). A není toho málo.  

Přestože tato slova jsem adresoval hned v úvodu členům 
SENIORKLUBU, chci poděkovat i vám všem pardubickým farníkům ! A 
nejen za přání a modlitby…. 

Díky ještě jednou.    P. Tomáš, kaplan 

 
Opět tiskařský šotek 
zařádil a do minulého 
čísla se nedostala 

informace, že 
patronem otce Tomáše 
je svatý Tomáš More, 

patron čestných 
politiků, který dal 

přednost 
pronásledování  a smrti 

před pochlebováním 
svému králi, nechvalně 

známému 
Jindřichu VIII. Ten 

svého dlouholetého 
kancléře nechal 

popravit spolu s Janem 
Fischerem, biskupem 

z Rochesteru a dalšími, 
kteří nechtěli potvrdit 

odluku Anglie od 
papeže. Jeho svátek 
slavíme 22. června. 

My přejeme našemu 
kaplanovi, aby 

s pomocí svého 
patrona nám ukazoval 

cestu křesťanského 
života a byl nám 

vzorem. Bůh Vám 
žehnej. 

Vděční farníci.

ZPRÁVY  Z  DIECÉZE 
Připomínáme pozvání na hlavní diecézní pouť do Malých Svatoňovic, která se bude konat v 
sobotu 18. srpna 2001. Pouti bude předcházet pěší a cyklistické putování mládeže. Podrobné 
informace najdete na letáčcích v našich kostelích. 

Červencové číslo IKD je věnováno tématu Stát a církev. Neřeší majetkové vyrovnání, ale věnuje se 
možnostem křesťana v komunální i "vyšší" politice, konkrétně zde najdete rozhovor se senátorem 
MVDr. Františkem Bartošem (bratrem našeho pana arciděkana) o prorodinné politice státu, na jehož 
téma vznikla jednoho čtvrtečního večera velmi živá diskuse mezi dvěma společenstvími. Inspirativní a 
povzbudivá je také zkušenost pana Vladimíra Podzimka v odborovém hnutí. Duchovní slovo se věnuje 
napětí mezi "královskou mocí" a "prorockou představivostí", jež prožívají hlavně ti, kdo chtějí ovlivňovat 
dění ať v profesní kariéře nebo v církvi.  
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PODĚKOVÁNÍ 
Znala jsem jednoho pana faráře, který každou neděli po obědě počítal peníze z 
kostelní sbírky. Zdálo se mi, že ho tato činnost těší a nikdy jsem nerozuměla tomu, 
proč jí věnuje právě nedělní siestu. Uplynulou neděli jsem měla podobný zážitek, když 
jsem domů přinesla obsah kasičky z klášterního kostela. Kasička je označena velkými 

červenými písmeny s nápisem MISIE a slouží k vybírání příspěvků na zasílání pomoci do Indie, 
Ugandy a Papuy-Nové Guinei na misijní stanice. Moje děti s potěšením třídily velkou hromadu 
papírových bankovek a kovových mincí a byly plné nadšení a otázek, kolik dětí se bude moci 
za takové množství peněz najíst, co všechno se jim bude moci koupit, proč vlastně některé děti 
hladoví. A nezapomněly sáhnout také do svých úspor... Měla jsem radost. Byla to krásná 
hodinka, za kterou jsme společně napočítali částku 20 735,90 Kč.  

Dík za ni patří všem dětem a jejich rodičům, všem mladým a ostatním, kteří se v tomto 
kostele scházejí k dětské bohoslužbě. Vaše příspěvky zachrání jedno indické dítě na téměř 
11,5 roku od hladu, či v jiném přepočtu zabezpečíte internátu s 500 nejchudšími dětmi stravu 
na více než týden. Konkrétně za tyto peníze obstaráme vitamíny a minerály, které budou 
součástí podzimní zásilky balíků pro indické děti. Na nástěnce "Misie" nad kasičkou najdete 
začátkem příštího školního roku překlady dopisů z misijních stanic, které pravidelně díky vaší 
štědrosti a darům dalších dobrodinců z celé diecéze podporujeme. 

Marie Zimmermannová  
za středisko Pomoc misijním stanicím ve třetím světě Oblastní charity Pardubice 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ

V sobotu 12. května 2001 se členové 
skautského střediska „ŠESTKA“ zúčastnili 
tradičních závodů ve skautských 
dovednostech – Svojsíkova závodu pro 
věkovou kategorii 12 – 15 let a Memoriálu 

bratra Piráta pro děti 7 – 11 let. Závody se uskutečnily v 
okolí Skautského domova na soutoku Labe a 
Chrudimky. Nádherné počasí doprovázelo soutěžící 
celý den a bylo svědkem již 4. vítězství (ze 7 ročníků) 
hlídky 5. oddílu v kategorii skautů (Jan Zajíc, Martin 
Zozulák, Jan Tomášek, Petr Kosek, Michal Tomšů a 
Roman Bedroš). Rovněž skautky 4. oddílu ve složení 
Marie Zimmermannová, Jana Kašparová, Tereza 
Melounová, Veronika Vaňková, Ludmila Rejmanová a 
Eliška Kašparová byly výborné a obsadily 2. místo. Obě 
hlídky budou 2. června reprezentovat okres Pardubice v 
krajském kole. Dosud největším úspěchem střediska je 
vítězství hlídky 4. oddílu skautek v krajském kole 
pořádaném roce 1997 a krásné 10. místo v celostátním 
kole. 

V odpoledním závodě 4 členných hlídek mladších členů 
se 16. smečka vlčat dostala také na stupně vítězů (3. 
místo) a její členové Roman Slanina, Míra Habas, 
Tomáš Mori a Vojta Kúr jednou určitě brzy dosáhnou 
stejných výsledků jako jejich starší kamarádi. Světlušky 
4. oddílu (Eliška Kašparová, Michaela Haklová, Klára 
Navrátilová a Tereza Demlová) statečně bojovaly a 
patřila jim 8. příčka. 

TÁBORY 2001 
Také v letošním roce odjedou 
děti našeho střediska na letní 
tábory. Skauti 5. oddílu, vlčata 

16. smečky, skautky a světlušky 
8. oddílu pojedou na tradiční 

místo do Bartošovic v Orlických 
horách. Skautky a světlušky 4. 

oddílu budou letos podruhé 
stanovat u Trhové Kamenice 

blízko řeky Chrudimky. 

PŘIJĎTE MEZI NÁS! 
Oddíly vlčat a světlušek přijmou 

do svých řad nové členy ve 
věku od 6 let. Nabízíme schůzky 

1x týdně v prostředí kluboven 
na faře a blízkém parku, 

výpravy do blízkého i 
vzdáleného okolí Pardubic, letní 

14denní tábor. Vlčata se 
scházejí v úterý od 16 hodin, 

světlušky si mohou vybrat buď 
čtvrtek od 16:00 (8. oddíl) nebo 
pátek od 14:45 (4. oddíl). Bližší 
informace poskytnou vedoucí 

oddílů Petr Dvořák, Petra 
Mikulková a Anna Šlégrová. 
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PLATÍ OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2001 (ŠKOLNÍ PRÁZDNINY) 
 

K
os

te
l 

sv
. B

ar
to

lo
m
ěj

e 

K
os

te
l 

sv
. J

an
a 

K
řt

ite
le

 

K
ap

le
 

sv
. V

ác
la

va
 

(S
al

ez
iá

ni
) 

K
os

te
l 

sv
. V

ác
la

va
 

(R
os

ic
e)

 

K
os

te
l 

sv
. J

ilj
í 

(P
ar

du
bi
čk

y)
 

K
ap

le
 

N
ar

oz
en

í P
. M

ar
ie

 
(S

ví
tk

ov
) 

K
os

te
l 

Se
dm

ib
ol

.  
P.

 
M

ar
ie

 (ř
ec

ko
ka

to
l. 

bo
ho

sl
už

by
) 

Neděle 
7:00 
9:00 

19:00 
 8:30 

10:00  17:00  10:00 

Pondělí 18:00 6:30     16:00 

Úterý  6:30 
18:00      

Středa 18:00 6:30  17:45   16:00 

Čtvrtek  6:30 
18:00 18:30 17:45    

Pátek 18:00 6:30  17:45    

Sobota  6:30 
18:00    16:00  

V kostele Zvěstování Panny Marie nebudou o prázdninách nedělní mše sv. 
Duchovní správa farnosti 

 

RŮZNÉ
VÍTE, ŽE 

chrámový sbor „Chorus Minor“, 
který řídí Pavel Šisler získal druhé 

místo mezi 21 sbory v soutěži 
duchovní hudby na 

V. Harantovských slavnostech 
historického zpěvu na hradě 

Pecka ve dnech 15.-17. června 
2001. 

Blahopřejeme a těšíme se na 
jejich další vystoupení u nás. 

 
V nouzi poznáš přítele... 
Touto cestou děkuji manželům 
Kylarovým, Petru Klečkovi a jeho 
matce Štěpánce, Marii Huškové, 
Jiřímu Konečnému a Anně 
Vlasákové, kteří nezištně pomohli 
při mých potížích. 

Karel Jiránek 

Nezapomeňte na to, že 26. července mají svátek 
všechny Aničky, tedy i naše Anička Hoffericová, 
která nám udržuje kulturní a společenské zázemí naší 
farnosti. Přejeme jí hodně zdraví a Božího požehnání. 

Fotografie z 1. svatého přijímání (10. 6. 2001 v klášterním 
kostele) je možné shlédnout a objednat na farním úřadě 
v úředních hodinách (Po, St, Pá od 8-12 hod. a 13-16 hod.). 
Pokud se v této době na faru nedostanete a máte o fotografie 
zájem, můžete se domluvit na jiném způsobu s paní 
M. Zimmermannovou na tel. čísle: 6304048 (večer) nebo 
0723 992244.  
Svůj zájem o videozáznam (30 min., cena cca 120 Kč) dejte 
vědět také na faru ve výše uvedených hodinách (tel. 512576). 

PROSBA 
Máme zájem o fotografie, případně 
videozáznam,  ze slavnosti biřmování 
(20. května v kostele sv. Bartoloměje). Prosíme 
účastníky, kteří mají více záběrů z této 
slavnosti, o možnost zapůjčení negativu pro ty, 
kdo zde vlastního fotografa neměli a rádi by 
měli na tuto slavnost obrazovou vzpomínku.  
Předem děkujeme. Kontakt: M. Zimmermannová, tel. 6304048 
(i vzkaz na záznamník) nebo 0723/992244 (stačí SMS, 
ozvu se).  
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Po 2.7. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
Út 3.7. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
Čt 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
kaple sv. Václava 

6:30 hod. 
18:00 hod. 
18:30 hod. 

 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 6.7. Ekumenická bohoslužba sbor CČSH 18:00 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
So 7.7. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 

sv. 
Čt 12.7. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 13.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
Čt 19.7. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 20.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
Čt 26.7. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 27.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
St 1.8. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
Čt 2.8. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 3.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
So 4.8. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 

sv. 
Po 6.8. Svátek Proměnění Páně – mše sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
6:30 hod. 

18:00 hod. 
Čt 9.8. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 10.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
Út 14.8. Schůze výboru PR fara 20:00 hod. 
St 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. kostel sv. Jana 

Zvěst. P. Marie 
kaple sv. Václava 

6:30 hod. 
18:00 hod. 
18:30 hod. 

Čt 16.8. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 17.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
St 22.8. Pastorační rada fara 20:00 hod. 
Čt 23.8. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 24.8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola – mše sv. 

(poutní mše bude v neděli 26.8.) 
kostel sv. Jana 
sv. Bartoloměje 

6:30 hod. 
18:00 hod. 

 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
Ne 26.8. Poutní mše sv. k sv. Bartoloměji sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
Čt 30.8. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 31.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši svaté 
So 1.9. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 

sv. 
Ne 2.9. Poutní mše sv. k sv. Jiljí kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 

Poznámka: Pondělní přednášky se během prázdnin nekonají. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 24. srpna 2001. Příští číslo vyjde 2. září 2001. 


