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Modlitba za kněze ve farnosti 

 
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze, Tvé 

služebníky a správce Božích tajemství. Prosíme Tě, dej jim věrnost a 
vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes je poslal Ty. 

Učinils je našimi duchovními vůdci: dej jim ducha moudrosti a rady; 
dej jim upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať 

pozorně nasloucháme jejich slovům. Vybral jsi je z nás a pro nás, lidi, 
kteří se musejí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jim 
trpělivost a vzájemné pochopení. Dej jim zdraví pro jejich těžkou 
službu. Ať jsou našimi dobrými pastýři a přivedou nás do nebe. 

(Český kancionál) 
 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Bratři a sestry, milí přátelé, 

doba prázdnin a dovolených je již za námi a pro 
mnohé z nás nastává opět období pracovních 
povinností. Ne však pro všechny. Já např. mám 
před sebou ještě víc jak 14 dní příjemné 
pracovní neschopnosti v lázních v Teplicích nad 
Bečvou a P. Hoffmann začíná teprve svoji 
letošní měsíční dovolenou. Myslím si, že oba 
dva tento odpočinek potřebujeme, a že nám ho 
přejete. Ale mnozí z vás, jak jsem se dozvěděl 
těsně před odjezdem, želíte, že na to doplatila 
nedělní dětská bohoslužba v 9.00 v kostele 
Zvěstování Panny Marie a říkáte si, copak to 
nešlo zařídit jinak?  

To víte, že šlo, kdyby..: 
• kdybych já měl lázně v jiném termínu, 
• kdyby P. Hoffmann přeložil dovolenou, 
• kdyby P. Matras neměl o půldeváté  mši sv. 

v Mikulovicích a před nimi od 7.30 
v Třebosicích a v 11.00 v Moravanech, 

• kdyby jáhen Brokeš byl již knězem, 
• kdyby nám mohli vypomoci bratři Saleziáni, 
• kdyby okolní kněží mohli změnit ve svých 

farnostech pravidelné začátky bohoslužeb, 
aby mohli dopoledne přijet do Pardubic, 

• kdyby P. Slámečka mohl přijet z Prahy už na 
7. hodinu a nebo tu zůstat celou neděli, 

Zkrátka těch ”kdyby” by se jistě našla celá řada 
a při troše dobré vůle by to jistě zařídit šlo.  I 
když pravda ne všechno. Já např. termín lázní 
si nemohu určit, když ho mám na 
nemocenskou. Ale něco by šlo. Ovšem ne bez 
určitých obětí a komplikací těch, kteří by nás 
zastupovali. A proč je od nich žádat, když 
dětská mše sv. není jedinou nedělní mší sv. v 
Pardubicích a každý z vás může svou účast na 
nedělní bohoslužbě uskutečnit doslova od 
časného rána až do pozdního večera na celkem 
na 6 mší sv. Není to přepych? Co by jinde za to 
dali mít tam aspoň jednu mši sv. každou neděli? 
A přece běda, když vám na některou z nich 
sáhneme! To je hned křiku a rozladění té které 
skupiny, proč jim právě bereme tu “jejich” a ne 
jinou? 

Pro dětskou jsme se rozhodli ne proto, že  snad 
nemám děti rád, když mi při mši sv. vadí. 
Kdepak, Bůh je mi svědkem, že mám děti rád a 
moc, a mám pochopení pro jejich dětskou duši,  
a kdo si myslí opak, je na velikém omylu. Vím 
však, že nemohou vyrůstat jak dříví v lese 
ponechány samy sobě na pospas, ale že je 
třeba je vychovávat, pěstovat, pomáhat jim 
orientovat se v životě, ukazovat jim směr, a to 
znamená jisté omezení jejich touhy po svobodě, 
aby nepřerostly rodičům a nám všem hlavy a 
nedělaly si s námi, co si umanou. Abychom, ve 
snaze zajistit jim úplnou svobodu, jim nakonec 
sami neotročili a nebáli se jim něco vytknout, 
nebo, nedej Bože, je napomenout.  

Ale o tom dnes nechci psát. Jen vám chci 
vysvětlit, proč jsme právě tu jejich mši sv. 
dočasně o pouhý měsíc odložili. V tu dobu jsou 
tu ve školním roce mše sv. dvě v tu samou 
hodinu: farní v kostele sv. Bartoloměje a dětská 
v kostele Zvěstování Panny Marie. Proč ta 
dětská nezůstala v 10.00, jak dříve bývala, jsme 
vám už snad vysvětlili. A jak to jen půjde, 
budeme se snažit vrátit ji zpět. Ale o 
prázdninách dětské mše sv. nikdy nebývaly a 
nebyly ani letos, a tak šlo jen o to posunout 
jejich poprázdninový začátek o pouhý jeden 
měsíc, nic víc. 

V tu dobu je v kostele sv. Bartoloměje hlavní 
farní mše sv., kterou má povinnost sloužit farář 
za svoji farnost, a které by se měla, pokud 
možno, zúčastnit podstatná část farnosti. Proto 
jsme  tu farní ponechali a "obětovali" tu 
dětskou. Myslím si, že vysvětlení je to logické a 
prosté, nebo ne? 

Věřím, že snad po tomto vysvětlení to 
pochopíte, za což vám moc a moc děkuji. Věřte  
že se nám bude lépe odpočívat a mně léčit, 
když budeme vědět, že nás chápete a hlavně, 
že nám věříte, že vás nechceme nikdy šidit, a 
že pokaždé pečlivě zvažujeme každou změnu. 
Děkuji vám. 

Za všechny vaše kněze  
váš otec Jaromír 

A co budoucnost na naší faře? 

Řeknu-li, že stále ještě není jistá a že je stále všechno ve varu, asi mi moc věřit nebudete. Ale je 
to tak. Najednou je nás totiž na faře mnoho a nemůžeme se sem vejít. A tak z nás bude muset někdo 
odejít. Kdo? To opravdu dosud není jasné. Dokonce ani u P. Hoffmanna ještě ne. Asi budeme muset 
nakonec losovat. No uvidíme. Doufám, že až se vrátím z lázní, budu vědět víc a budu vás moci již o 
všem pravdivě informovat. Pokud někteří z vás to nestihnou dřív. 

P. Jaromír 
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
Správa Pardubických farností hodlá zřídit místo pastoračního asistenta (asistentky) na plný úvazek a 
vypisuje výběrové řízení na jeho obsazení.  

Požadavky:  
• středoškolské vzdělání, v oboru teologie min. katechetický kurs, 
• bezúhonný život, 
• manažerské schopnosti, 

Náplň práce:  
• příprava preevangelizace a evangelizace na školách,  
• organizace katechetické práce, 

Zájemci podejte písemnou přihlášku vč. strukturovaného životopisu a projektu  činnosti na Farní úřad 
Pardubice do 30. září 2001. Příp. další informace poskytne Mgr. Kylar ve farní kanceláři. 

NĚKOLIK SLOV OD NAŠICH NOVÝCH KAPLANŮ 

Narodil jsem se 30.1.1974 v malé vesničce 
Kosořín poblíž Chocně. Prošel jsem výchovou 
v tradiční křesťanské rodině a musím říci, že mi 
rodiče předali mnoho lásky a víry. Snažil jsem se 
jim pomáhat a mít je rád, protože toho pro mě 
udělali mnoho. S mými třemi sestrami jsem si 
rozuměl a zdá se mi, že i dnes máme velmi 
pěkný vztah. Se dvěma staršími sestrami jsem 
chodil do společenství mladých v choceňské 
farnosti a mnohé chvíle se mi dodnes vybavují. 
Prožili jsme opravdovou lásku a pochopení mezi 
přáteli,  a  proto i dnes máme k sobě velmi 
blízko.  

Ve farnosti jsem se snažil pracovat i jinak. Asi 
v deseti letech jsem začal ministrovat a tato 
služba v blízkosti kněží mi pomáhala pochopit 
lépe toto povolání. V sedmnácti letech jsem 
dostal s dvěma dalšími povolení k podávání 
svatého přijímání. Bylo to krásné období, ve 
kterém jsem mohl často navštěvovat nemocné, 
sloužit bohoslužbu slova v opuštěných 
farnostech a zúčastnit se plněji mše svaté.  

V období maturity jsem požádal našeho pana 
faráře, zdali bych u něho mohl bydlet na několik 
týdnů, protože jsem potřeboval více klidu a času 
na přípravu. Dodělával jsem totiž při zaměstnání 
večerní školu. V tomto období mého pobytu na 
faře jsem měl možnost z blízka poznat život 
kněze, jeho lásku pro Pána Boha a pro lidi. 
Společně jsme se ráno modlili, dělali snídani, ale 
co bylo nejdůležitější, měli jsme čas na hluboké 
a dlouhé hovory. Po maturitě jsem podával 
přihlášku do semináře, protože jsem pochopil 
mé povolání. Bůh si vzal všechno: jezdil jsem 
osm let na vodu, běžky, tanec, vážnější 
známost….. Bylo to období úžasné vnitřní 
svobody – bláznovství pro Krista 

Po Teologickém konviktu v Litoměřicích a dvou 
letech studia v Praze jsem odcestoval do 
Kněžské školy do Loppiana, malého městečka 
poblíž Florencie, kde jsem první dva roky žil 
v komunitě kněží a bohoslovců a po dvou letech 
jsem dostal příležitost dokončit má studia ve 
Florencii na Teologické fakultě. 

Musím říci, že těchto posledních osm let bylo pro 
mě opravdovým darem Pána Boha a doufám, že 
budu moci alespoň trochu přispět do práce 
v této farnosti. 

Těžiště mé osobní práce si představuji v hluboké 
a konkrétní spolupráci především mezi námi 
jáhny a kněžími, protože již od dob prvních 
křesťanů, bylo právě společenství lásky 
charakteristickým rysem křesťanů, takže si 
myslím, že musíme začít každý sám u sebe a 
s těmi nejbližšími. Pochopitelně konkrétní formy 
práce každého z nás budeme vědět až budeme 
koncem září v plné sestavě. Pochopitelně sem 
spadá také spolupráce se všemi lidmi, kteří se 
zde pracují i se všemi, kteří chtějí nějakou 
nějakou formou přispět k vylepšení života církve 
v této oblasti. 

Mé osobní heslo je vzato z Evangelia a můžete 
ho nalézt na primičním oznámení: “Nové 
přikázání Vám dávám, abyste se navzájem 
milovali, jako jsem miloval vás….” (Jan 13,34). O 
toto se chci snažit společně s Vámi. 

Našim farníkům bych rád zaslal srdečný pozdrav 
a vyjádřil velikou radost, že mohu pracovat v této 
farnosti, ačkoli se toho budu muset ještě mnoho 
učit, tudíž vás prosím o trpělivost. Jinak se těším 
na spolupráci, protože jedině společnými silami 
a se všemi lidmi dobré vůle můžeme budovat 
Boží království zde v Pardubicích.  
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Srdečně Vás zvu do Chocně na primici – 16.9. 
ve 14 hodin, nebo o týden později u sv. 
Bartoloměje zde v Pardubicích v 9:00, kde budu 
mít mši svatou s novokněžským požehnáním. 
Určitě budeme mít potom možnost chvilku pobýt 
společně na faře. 

Vladislav Brokeš – jáhen 

Ð 

Dovolte, abych se Vám představil: Jmenuji  se 
Josef Matras. Pocházím z Prosetína u Hlinska, 
kde žijí moji rodiče a sourozenci. Moje rodná 
farnost je Vrbatův Kostelec. Zde jsem byl křtem 
povolán k božímu životu 1. listopadu 1970, tady 
jsem poznával v prostých venkovských 
podmínkách život z víry i společenství církve. 24. 
června 1995 jsem ve farním kostele sv. Havla 
mohl slavit primici. 

Jáhenské i kněžské svěcení jsem přijímal 
společně s P. Tomášem Hoffmannem. Jáhenský 
rok jsme prožívali společně v jedné farnosti, 
v Hradci Králové u katedrály. Následoval rok 
kaplanování v Náchodě. Pak jsem odešel na 
první samostatné místo do Žlebů u Čáslavi. 
Náhle však zemřel v Proseči u Skutče místní 
farář P. Josef Čechal, a tak jsem 1.12.1996, po 

necelých 4 měsících ve Žlebech, putoval zase 
dál – do Proseče. Živá farnost, dobří lidé, krásná 
příroda. Prožil jsem zde dosud nejkrásnější roky 
svého života … 

Přicházím do Pardubic na přání otce biskupa. 
Jemu také přísluší stanovit, v čem bude spočívat 
konkrétní náplň mého kněžského působení u 
Vás v Pardubicích. Pokud bude záležet na mně, 
rád bych se věnoval dětem a starým lidem, tedy 
těm, kteří jsou v běžném životě “neproduktivní” a 
často odsunutí stranou. Otevřené srdce a dobré 
slovo chci mít však pro všechny. 

Novou skutečností je zde pro mě kněžské 
společenství, které po pěti letech samostatné 
služby vnímám zase jinak než po vysvěcení. 
Jsem příjemně překvapen tolerancí otce 
arciděkana Bartoše, který má pro naše rozdílné 
povahy i pro nastávající změny pochopení. Jsme 
v očekávání otce biskupa Josefa jako našeho 
nového “šéfa”. Líbí se mi jeho jasná koncepce, 
kterou má o naší kněžské službě pro Vás i o 
našem společném životě na faře. 

Svůj příchod k Vám chci vzít jako šanci nově 
začít a důsledně stavět svůj kněžský život na 
modlitbě, službě slova a bratrské spolupráci. 

Ð 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ 
Jako každý rok se konal skautský tábor skautek ze 4. oddílu.  

Řekla bych, že nálada a atmosféra byla skvělá.Však, kdo nevěříte,můžete se 
klidně zeptat účastníků nebo náhodných návštěvníků. Nechyběla nám dobrá 
nálada, i když počasí bylo chvílemi velmi určené. Prostě zvládli jsme to a 
alespoň já za sebe a myslím, že ostatní sestřičky se těší na další akci. 

Proč to všechno píšu? No přeci proto, že bych chtěla pozvat i TEBE človíčku,jestliže máš zájem zažít 
trochu dobrodružství, něčemu se naučit a hlavně zažít legraci.  

Tedy určitě přijď v pátek 7.září v 15.00 hodin na naší zahajovací schůzku. Zveme především děvčata 
od druhé do čtvrté třídy ZŠ. Zváni jsou samozřejmě i starší. 

Již se na Tebe moc těšíme.  
Skautky ze 4. oddílu. (vedoucí oddílu Anna Šlégrová) 

Blahopřání: 

V měsíci září slaví svůj svátek dva z našich předních zemských patronů, sv. Ludmila (16. září) a sv. 
Václav (28. září). Všem, kteří a které nosí toto jméno vyprošujeme přímluvu jejich patronů, ale zejména 
vzpomeneme našich dvou Václavů Metelků a poděkujeme jim za jejich práci pro farnost.  

Prvního října slaví narozeniny náš nový kaplan P. Josef Matras, kterému touto cestou přejeme hodně 
zdraví a Božího požehnání do příštích let, aby se mu u nás líbilo a dobře se mu s námi spolupracovalo 
na naší i jeho spáse. 

A hned nato, druhého října má narozeniny Mgr. Zimmermannová, které děkujeme za všechno, co pro 
nás kdy udělala a přejeme hodně zdaru v dalších pracech. 
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROSICÍCH NAD LABEM 

V průběhu měsíce června a 
července 2001 proběhlo 
výběrové řízení na zhotovení 
projektu domu pokojného stáři 
v Rosicích nad Labem. 
Poptávka  byla zaslána čtyřem 
projektantům z nichž jeden 
nepředložil svojí nabídku. Ze tří 

předložených studií byly komisí, která byla 
k tomuto účelu ustavena, doporučeny jako 
akceptovatelné k realizaci dvě. Od Ing. arch. 
Lubomíra Drimla a od projektové kanceláře  
ADAM PRVNÍ s.r.o. Ing. arch. Driml jako jediný, 
zachovává ve své studii původní darovaný 
objekt. Pokud bude ochoten zpracovat projekt 
se změnami, které vyplynuly ze čtrnáctidenního 
studijního pobytu pracovníků Oblastní charity 
Pardubice v Německu, bude mu s největší 
pravděpodobností zadána projektová zakázka.  

Změny se budou týkat zejména :  

Ø oblasti obslužnosti, tzn. vytvoření 
obslužného a kulturního centra v každém ze 
dvou podlaží  

Ø zkrácení cest k jednotlivým pokojům klientů 

Ø zrušení zbytečného nadstandardu, jako jsou 
původně Ing. arch. Zieglerem, který se 
podílel na zpracování zadání poptávky, 
navrhované garáže a větší byty pro 
majetnější klienty   

Ø zrušení ordinace lékaře a lékárny.  

Ze zkušeností v nově vybudovaných 
německých charitních  domech pokojného stáří 
cca pro 40 osob typu „SIMEON“, jsou tyto 
nadstandardy zbytečné. Naopak, jako velice 
důležité se jeví okamžitá reakce ošetřujícího 
personálu na potřeby klientů, útulné ale 
technikou vybavené samostatné pokojíky 
vybavené sociálním zařízením, které splňují 
podmínky pro důstojný život starých občanů a 
laskavá obsluha.  

Dům pokojného stáří v Rosicích by měl splňovat 
veškeré moderní podmínky pro pobyt obyvatel, 
kteří se o sebe již nedokáží sami plně postarat. 
Oblastní charita Pardubice, která se nyní stará 
o své klienty v domácím prostředí, realizací 
tohoto záměru rozšíří své služby. 

Do zahájení příprav Tříkrálové sbírky 2002 by 
měl mít již plánovaný nový dům pokojného stáří 
svojí konečnou podobu. Tříkráloví koledníci, 
kteří osloví obyvatelé Pardubic a okolí, již 
budou rozdávat jeho obrázek se stručným 
popisem. Doufejme, že lidé budou alespoň tak 
štědří, jako v minulém roce, že se podaří 
vylepšit organizaci sbírky, aby bylo osloveno 
více obyvatel, čimž budou moci veškeré 
přípravné práce bez přerušení pokračovat a že 
se dílo co nejdříve podaří. 

Karel Tajovský 

„Vy jste světlo světa“ (Mt 5, 14) 
zní motto kongresu, na který jsou pozvány děti se svými průvodci z celé naší republiky. Kongres se 
bude konat v sobotu 29. září 2001 ve Špindlerově Mlýně, ve SKI Areálu Svatý Petr.  

Program kongresu zajišťují desítky dobrovolných spolupracovníků z řad skautů, salesiánského hnutí, 
hodin náboženství, církevních škol, řádů a jiných. Je naplánován takto: 

SOBOTA 29. 9. 2001 
8:00 - 10:30 hod. • PŘÍJEZD a ZÁPIS ÚČASTNÍKŮ • PODPIS DĚTÍ NA MISIJNÍ KŘÍŽ • STAVBA 
MISIJNÍHO MOSTU z cihliček dovezených z domova (týká se především dětí, které se účastní 
programu Most)  
8:30 - 9:15 hod. • MISIJNÍ RŮŽENEC 
9:15 - 10:15 hod. • PÍSNIČKY, DIVADLO S MISIJNÍ TÉMATIKOU 
10:15 – 10:30 hod. • NÁCVIK HYMNY KONGRESU 

Hlavní program:  
10:30 - 10:40 hod. • SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 
10:40 - 11:00 hod. • PROMLUVA generálního sekretáře Papežského misijního díla dětí P. Patricka 
Byrna z Říma, představení misionářů a významných hostí  
11:00 - 15:00 hod. • POZNÁVÁNÍ KONTINENTŮ - V průběhu celého programu jsou připraveny 
zajímavé soutěže a hry na stanovištích představujících život a kulturu jednotlivých kontinentů světa 
12:00 - 12:05 hod. • Chvilka ztišení k modlitbě ANDĚL PÁNĚ, požehnání jídla 
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11:30 - 13:30 hod. • MALÉ MISIJNÍ OBČERSTVENÍ (za symbolický příspěvek průběžně k dispozici 
polévka, chléb a čaj)  
Od 15:00 hod. • MŠE SVATÁ (vztyčení misijního kříže, misijní obětní průvod, vystavení mapy 
účastníků, vypuštění holubice…) 

Na závěr mše svaté ROZESLÁNÍ DĚTSKÝCH MISIONÁŘŮ 

K poznávání kontinentů bude patřit:  
• Procházení jednotlivými světadíly, soutěžení – děti si budou moci něco vyrobit, zasportovat a 

zároveň se seznámit s duchovním bohatstvím i s bídou misijního světa a možností, jak pomoci.  
• Beseda se skutečnými misionáři od nás i ze zahraničí, promítání diapozitivů,…  
• Příležitost podpořit z našetřených peněz konkrétní misijní projekty pro chudé děti.  

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAM (hlavně pro ty, kteří si objednali nocleh z pátku na sobotu)  

PÁTEK 28. 9. 2001 

V odpoledních hodinách příjezd a ubytování účastníků.  
• Typ ubytování (škola, tělocvična, hotel, popř. stan – týpí) se každý dozví na místě. Prosíme 

všechny, kteří o ubytování žádají, aby na přihlášce vyplnili přibližný čas příjezdu!  
• Přijíždějící se nahlásí na informacích ve SKI AREÁLU Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.  
• Děti se podepíší na misijní kříž a budou „stavět“ misijní most (viz sobotní program)  
Od 15:00 hod. - MISIJNÍ RŮŽENEC 
Od 16:00 hod. - ŠIROKÁ NABÍDKA KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT  
Od 20:00 hod. - MŠE SVATÁ  
Od pátku 15:00 hod. po celou dobu kongresu v kostele sv. Petra možnost tiché adorace 

S SEBOU: pláštěnku, ešus, lžíci, hrníček, ubytovaní navíc karimatku a spacák!  

UBYTOVÁNÍ: 20,- Kč/osoba/noc, nutno předem objednat a zaplatit 

(název účtu: ČBK-PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO, název a sídlo banky: ČSOB a.s., divize IPB, Krkonošská 
177, 543 01 Vrchlabí 1, č. účtu: 168782819/5100, var. s. 540)  

JÍDLO: vlastní, během sobotního programu polévka s chlebem za 5,- Kč 

Kontakt: Národní kancelář PMD, čp. 33, 543 51 Špindlerův Mlýn, tel. 0438/593852, e-mail: 
misie@vrchlab.cz.  

Návštěvu pardubických dětí na kongrese organizují salesiáni. Děti, které by se ještě chtěly přihlásit a 
nemají doprovod, se mohou ozvat na tel. číslo Salesiánského střediska mládeže Monika Rojková - tel. 
040/6430888 (mobil – 0604/167665).  

A ještě … 

Zveme všechny děti, které chodí na první stupeň ZŠ. Je pro vás připraven bohatý program plný her, 
soutěží, diskusí s misionáři.Nebude chybět ani mše sv. a misijní růženec. Společně odjedeme a 
přijedeme autobusem do Pardubic. Celá akce se koná 29.9.2001 ve Špindlerově Mlýně. Zveme také 
rodiče, kteří chtějí přijet společně s dětmi. Závazně se můžete přihlásit vyplněním přiložené přihlášky.  
" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VZOR PŘIHLÁŠKY:  

Jméno a příjmení:   …………………….…………………………..…….  

Datum narození:   ……………………………………..   Věk:   ……….. 

Adresa:   …………………………………..……………………….………. 

Telefon:   ……………………….. 

Kdo by chtěl pomoci s organizací a přípravou je vřele vítán a může se obrátit na mě. 
Na spolupráci a společné zážitky se těší  Anna Šlégrová tel.: 0607 115027. 

mailto:misie@vrchlab.cz
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PRO NADŠENCE SBOROVÉHO ZPĚVU! 

Jsi-li takový, máme pro Tebe skvělou nabídku - 10. 
ročník festivalu sborového zpívání BOHEMIA CANTAT. 
Festival se koná o víkendu21. - 23. září v Havlíčkově Brodě 
a je připraveno 6 ateliérů: madrigal včera a dnes, fuga ve 
třech slohových epochách, vokální tvorba Karla Orffa, 
česká sborová tvorba, rockové oratorium nebo spirituály. 
Závěrečný koncert a společné zpívání začíná v neděli 
23. září v 10:30 hod. 

Festival BOHEMIA CANTAT se může zúčastnit každý, 
kdo je ochoten zaplatit účastnický poplatek a všnovat čas 
ptřebný k nácviku programu. Stravování a ubytování je 
zajištěno. 

Druhá velmi zajímavá nabídka je stát se hostujícím 
nebo řádným členem farního chrámového sboru CHORUS 
MINOR.Tento smíšený sbor zpívá pravidelně při nedělních 
večerních bohoslužbách v kostele sv. Bartoloměje a 
mimořádně také na festivalech a koncertech (letos 
vystupoval na festivalech ve Žďáru nad Sázavou a na 
hradě Pecka, koncertoval v Pardubicích v KD Dubina a v 
Německu v Jeně). 

Tento sbor je právě teď otevřen novým zájemcům o 
sborovou duchovní hudbu. Pokud Tě tato nabídka osloví a 
bylo Ti již 15 let, neotálej s rozhodnutím a přijď co nejdřív 
můžeš. Zkoušíme pravidelně na faře po nedělní mši sv., 
tedy od 20 hod. 

13. října pořádáme koncert duchovní hudby v rámci 
Městského festivalu, společně s hosty večera - sborem ze 
Svitav, na svátek  Krista Krále by měl být tradiční farní 
koncert, 1. prosince Adventní koncert v Domě hudby, jsou 
plánovány další vánoční koncerty. 

Bližší informace podá kterýkoli člen sboru nebo Pavel 
Šisler na tel. 661 5603. 

Těšíme se na plodnou spolupráci. 
Za CHORUS MINOR - Pavel Šisler  

 

Pro ministranty i nové zájemce o ministrování 
Opět bude na faře probíhat setkávání ministrantů 
pravidelně každý pátek od 16.00 do 17.00 hod. Zbude čas i 
na zábavu. Zveme mezi nás i nové zájemce i ministrování.  

Dne 15. září 2001 pojedeme také na kněžské svěcení 
jáhna Vladislava Brokeše do Hradce Králové. 

strejda Václav Metelka 

MARIÁNSKÉ KNĚŽSKÉ HNUTÍ 
PARDUBICE 

 
Vás zve na zájezd do Koclířova, 
který se bude konat v sobotu 6. 
října 2001, na kterém oslavíme 
památku Panny Marie Růžencové. 
Přihlášky se přijímají v prodejně 
"Bartolomeum - zvonice" nám. 
Republiky od 10. září do 23. září 
2001. Poplatek za jízdu autobusem 
z Pardubic do Koclířova a zpět je 
100 Kč. Odjezd z parkoviště u 
Zimního stadionu v 6:30 hod. Návrat 
do Pardubic podle dohody. 

Program celodenní duchovní 
obnovy: 

7.30 hod.  setkání s P. Pavlem 
Dokládalem, 

10.00 hod.  poutní mše sv. 
14-16 hod.  hlavní odpolední 

program: přednášky  
17.00 hod. růžencové večeřadlo 

18.00 hod. koncelebrovaná mše sv. 

 
Hlavní téma zářijového diecézního 
časopisu IKD je věnováno Dni 
církevnímu školství, který se bude 
slavit již podruhé 16. září na svátek 
sv. Ludmily. Diecézní biskup Mons. 
Dominik Duka OP komentuje na str. 
5 předběžné výsledky sčítání lidu 
2001 a na str. 7 uvádí důvody, 
podněty a očekávané plody 
začínající přípravy na diecézní 
Eucharistický kongres, který se 
bude konat 1. června 2001. Časopis 
IKD je k dispozici též na internetové 
adrese www.diecezehk.cz/ikd. 

http://www.diecezehk.cz/ikd
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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 24. září 2001. 
CENA 600,- Kč za pár celý kurs nebo 70,- Kč za pár jednotlivá lekce 

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

 
CHODÍTE SPOLU? 

Centrum pro rodinu Hradec Králové Vám nabízí 
bezplatnou : 

 

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT 
V MANŽELSTVÍ 

 

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 sobotu 29. září 2001 v 19.00 hod. Příprava bude probíhat během 
školního roku zhruba v třítýdenních intervalech. Termíny budou domluveny na 
prvním setkání. 

KDE?  U Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice 3  

(asi 400 m od nemocnice) 

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

 



VÝUKA  ZÁKLADU  KŘESŤANSTVÍ 

- 9 - 

Seznámení s nejznámějšími příběhy Bible a vysvětlení základních pojmů a postojů křesťanství. Jsou obsahem nepovinného předmětu: 

ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ 

PŘIHLÁSIT se mohou děti od 1. do 9. třídy. 

VÝUKA PROBÍHÁ pro každý ročník jednu hodinu týdně na základních školách uvedených níže v seznamu. 

Den 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

Pondělí 
15-16 hod. 

arciděkanství 

15-16 hod. 

arciděkanství 

15-16 hod. 

arciděkanství 

15-16 hod. 

arciděkanství 
     

Úterý 
13:30-14:15 

ZŠ 
Polabiny II. 

13:30-14:15 

ZŠ 
Polabiny II. 

14:15-15 hod. 

ZŠ 
Polabiny II. 

14:15-15 hod. 

ZŠ 
Polabiny II. 

  
17-18 hod. 

Saleziáni 

17-18 hod. 

Saleziáni 

17-18 hod. 

Saleziáni 

15-16 hod. 

ZŠ Dubina 

15-16 hod. 

ZŠ Dubina 

15-16 hod. 

ZŠ Dubina 

15-16 hod. 

ZŠ Dubina 

16-17 hod. 

ZŠ Dubina 

16-17 hod. 

ZŠ Dubina 

16-17 hod. 

ZŠ Dubina 

16-17 hod. 

ZŠ Dubina 

16-17 hod. 

ZŠ Dubina 
Středa 

 
14-15 hod. 

Saleziáni 

14-15 hod. 

Saleziáni 

14-15 hod. 

Saleziáni 
16-17 hod. 
Saleziáni 

16-17 hod. 

Saleziáni 

17-18 hod. 

Saleziáni 

17-18 hod. 

Saleziáni 

17-18 hod. 

Saleziáni 

Čtvrtek 
 

 
        

Pátek  
14:30-15:30 

Saleziáni 

14:30-15:30 

Saleziáni 

14:30-15:30 

Saleziáni 

16-17 hod. 

Saleziáni 

16-17 hod. 

Saleziáni 
   

Podle tohoto seznamu a rozvrhu si každý zájemce o výuku vybere místo a čas, které mu vyhovují a uvede je na své přihlášce, kterou odevzdá buď na 
faře v Kostelní ul. 1 (žlutá budova vedle kostela sv. Bartoloměje), nebo na hodině, kterou bude navštěvovat. 

Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři na faře v Kostelní ul. 1.  

VÝUKA ZAČÍNÁ v týdnu od 17. září 2001. 

Výuka předškolních dětí – od 3 do 6 let začíná 27.9. ve čtvrtek od 16 – do 17 hodin!!! 
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Ne 2.9. Svátek sv. Jiljí – poutní slavnost v Pardubičkách   
Čt 6.9. Zpovědní den sv. Bartoloměje 8 - 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 7.9. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
Po 10.9. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 12.9. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 13.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Mše sv. v rámci vikariátní konference sv. Bartoloměje 10:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 14.9. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
So 15.9. Kněžské svěcení Vl. Brokeše Katedrála v HK 9:30 hod. 
Ne 16.9. Sbírka na církevní školství   
Po 17.9. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 19.9. Misie – třídění známek fara 15:00 hod. 
Čt 20.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 21.9. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
Ne 23.9. Pardubická primice P. Brokeše Sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
Po 24.9. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
 Zahájení kursu tanečních pro manželské páry Černá za Bory 20:00 hod. 
Út 25.9. Pastorační výbor fara 20:00 hod. 
St 26.9. Pastorační rada fara 19:00 hod. 
Čt 27.9. Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 28.9. Slavnost sv. Václava – poutní slavnosti u 

saleziánů a v Rosicích nad Labem 
  

 Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
So 29.9. Národní misijní kongres dětí (viz strany 5 - 6) Špindlerův Mlýn  
 Začátek kursu „Přípravy na manželství“ Traxleroví 19:00 hod. 
Po 1.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Čt 4.10. Zpovědní den sv. Bartoloměje 8 - 16 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pá 5.10. Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
So 6.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 8.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 

Sledujte upřesnění při ohláškách! 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 28. září 2001. Příští číslo vyjde 8. října 2001. 

PROSBY O POMOC 
J Prosíme pilné ruce našich žen o pomoc při zajištění setkání s P. Brokešem, jako obvykle jde o 

přípravu pohoštění, bližší informace podá ing. Hofericová, ozvěte se do 12. září. Děkujeme. 
 
J Děkuji všem, kteří obětavě pomáhaly a pomáhají s úklidem našich kostelů a fary. Některé ženy, 

které nám s úklidem pomáhaly, již ze zdravotních důvodů pomáhat nemohou. Proto prosíme hlavně 
o pomoc při úklidu. V kostele sv. Jana Křtitele se uklízí každý čtvrtek ráno po mši svaté. V kostele 
sv. Bartoloměje se uklízí v pátek v sudý týden od 8.00 hod. Případné pomoci v jinou dobu lze 
domluvit. 

Kostelník Václav Metelka 
 


