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MILÍ FARNÍCI,  

setkáváme se opět po dvou měsících odmlky 
na stránkách našeho farního Zpravodaje, 
abychom se po letním odpočinku opět 
navrátili do zaběhnutých kolejí. Doufáme, že 
jste si mohli alespoň nějaký den nebo týden 
odpočinout a prožít tak naplněné chvíle 
prázdninového klidu s Bohem a svými 
nejbližšími. Zajímavý byl postřeh jednoho 
tatínka z naší farnosti, který rodinnou 
dovolenou definoval jako vzácný čas 
pro rodinu, ve kterém si všichni 
členové mohou hlouběji uvědomit 
potřeby druhého. 
Vedle dovolené a odpočinku je zde 
také mnoho krásných aktivit a 
skautských táborů, které jsme mohli 
navštívit a byli jsme potěšeni 
rozmanitým prázdninovým životem 
naší farnosti. 
Nesmíme však ani zde zapomenout 
na veliké neštěstí, které zasáhlo naši 
zemi – povodně. Uprostřed této tragedie, 
která připravila několik lidí o život a mnoho 
lidí o přístřeší a všechny materiální statky, se 
však rodí nová vlna solidarity, pomoci a 
přátelství, která stmeluje náš národ a každému 
z nás připomíná, že na tomto světě jsme jen 
krátce a s Kazatelem musíme říci „všechno je marnost“ a pro věčnost 
zůstává jen to, co jsme vykonali z lásky. Každému z nás jistě 
vyvstala otázka jak pomoci. Bůh odplať vaší štědrosti a velkorysosti. 
Těsně před záplavami se konalo Světové setkání mládeže se 
Svatým Otcem v kanadském Torontu a následně Celostátní setkání 
mládeže ve Žďáru nad Sázavou, ze kterého Vám přinášíme krátkou 
reportáž na dalších stránkách. Hlavním tématem byla slova Pána 
Ježíše: „Vy jste sůl země a světlo světa“. Jednu katechezi otec 
biskup Paďour zakončil slovy: „Vy potřebujete Krista jako sůl a tento 
svět Vás potřebuje jako sůl“.  
Věříme, že společnými silami můžeme růst v poznání a v lásce 
k Ježíši Kristu. Tento svět potřebuje Krista jako sůl a my mu ho 
můžeme dát. 

Vaši kněží 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Výuka náboženství začíná v novém školním roce 2002/2003   od pondělí 16. září  . 

Děti, které chodily na náboženství minulý rok, se nemusí znovu přihlašovat (ale mohou – kvůli výběru jiné 
skupiny, než do které byly zařazeny).  

Přihlášku pro své dítě dostanete v kostele, na faře nebo v salesiánském středisku. Přihlášky podávejte prosíme 
nejpozději do data zahájení výuky. Případné změny nebo doplnění rozvrhu budou včas oznámeny.  

Zatím plánujeme tento rozvrh: 

Den 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 
16-17 hod. 

fara 

16-17 hod. 
fara 

16-17 hod. 
fara 

 
16-17 hod. 

fara 

16-17 hod. 
fara 

16-17 hod. 
fara 

  

Pondělí 
  

15-16 hod. 
fara 

15-16 hod. 
fara 

     

Úterý 
13:30-14:15 

ZŠ 
Polabiny II. 

13:30-14:15 

ZŠ 
Polabiny II. 

14:15-15:00 

ZŠ 
Polabiny II. 

14:15-15:00 

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 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

16-17 hod. 
ZŠ Dubina 

Středa 
      

17-18 hod. 
Saleziáni 

17-18 hod. 
Saleziáni 

17-18 hod. 
Saleziáni 

Čtvrtek 16.00 – 17.00 hod. na faře -  náboženská „výuka“ hrou pro předškolní děti (rodiče mohou být přítomni!) 

Pátek  
14:30-15:30 

Saleziáni 
14:30-15:30 

Saleziáni 
14:30-15:30 

Saleziáni 
14:20-15:30 

Saleziáni 
14:20-15:30 

Saleziáni 
16-17 hod. 
Saleziáni 

16-17 hod. 
Saleziáni 

 

 
YYY   SBÍRKA NA POVODNĚ   YYY 

V neděli 25.8. se konala ve všech kostelech sbírka pro lidi postižené letošními záplavami. V naší farnosti se vybralo celkem 
120.626,- Kč; u salesiánů 12.000,- Kč. Osobní dary složené u nás na faře a předané Oblastní charitě Pardubice činily 29.100,-

 Kč. Celkem tedy pardubičtí věřící věnovali na povodně 161.726,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať za tak štědrý dar! 
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CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Ve dnech 13.-18. srpna se do Žďáru nad 
Sázavou sjelo na 5 tisíc mladých lidí. A to přece 
není samo sebou! Co se tam jen mohlo dít? Co 
přimělo takovou spoustu mladých, aby opustili 
svoje domovy a vyrazili ven do deště? Odpověď 
je jednoduchá: Celostátní setkání mládeže! A 
my - pardubická skupinka - jsme byli přitom.  

Představte si situaci před nádražím ve Žďáru: 
Skupinky mladých lidí v pláštěnkách usměrňují 
už značně promoklí pořadatelé s oranžovými 
praporky, aby se každý dostal k místu svého 
ubytování. Situace o pár hodin 
později - klášterní kostel. Louka, 
na které stálo hlavní pódium, 
byla zatopená a tak nás  místní 
pan farář uvítal slovy, že 
takovou účast zdejší kostel ještě 
nezažil. Seděli jsme na 
karimatkách na zemi a díky 
promítání zajištěnému 
prostřednictvím natáčení 
Telepace jsme i my vzadu sedící 
měli možnost sledovat vše, co se dělo vpředu 
na hlavním pódiu. Pršelo ještě druhý den, ale 
od čtvrtečního rána jsme se k společnému 
programu mohli začít scházet takzvaně 
"openair", pod otevřeným nebem na nově 
postaveném pódiu na sportovním stadionu. 
Program celého setkání byl opravdu bohatý: 
katecheze biskupů, mše svaté, adorace, velký 
výběr přednášek na aktuální témata, koncerty 
křesťanských skupin, vyprávění o světovém 
setkání v Torontu, brigády pro město, sportovní 
odpoledne, tvořivé dílny, příležitosti ke svátosti 
smíření, "posvícení" s pravými moravskými 
koláčky atd. V sobotu večer byl pro nás 
přichystán jarmark s prodejními stánky, 
opravdovými kejklíři, kouzelníkem, medvědem a 
se spoustou dalších atrakcí. A když se už 
pořádně setmělo, čekalo nás překvapení, 

kterým byl naprosto úžasný ohňostroj. Velice 
silným momentem pro nás všechny byla i dále 
následující adorace se zapálenými svíčkami, 
které jsme dostali ještě s pytlíkem soli jako 
dárek a upomínku od našich biskupů. Proč 
právě svíčka a sůl? ,,Vy jste sůl země, vy jste 
světlo světa" - tak znělo totiž motto celého 
setkání, věta, která nás po celou dobu 
provázela. Celé toto setkání také provázela živá 
hudba z hlavního pódia - písničky z Hosany, 
Žďárská a Torontská hymna - o to se úžasným 

způsobem postaraly kapely VeKa (naše 
diecézní VEsmírná KApela) a 
Paprsky. Vystoupili a 
promluvili k nám i zajímaví 
hosté jako například 
Radovan Lukavský, Pavel 

Fišer, Eva Henychová a další. 
Dalo by se dlouho a krásně 
vyprávět o všem, co jsme 
během těchto šesti dnů 
společně prožili! I fakt, že se 
setkání konalo právě v době 

hrozivých povodní, měl určitě svoje 
opodstatnění. Tyto dny tak mohly být plny 
modliteb za všechny, které velká voda jakýmkoli 
způsobem postihla. Při závěrečné mši svaté se 
vybralo na záplavy 1/4 mil. Kč. A pokud víme, 
mnoho zúčastněných se rozhodlo přiložit ruku 
k dílu a pomoci při likvidaci následků velké 
vody. 

Nakonec jsme se ale všichni, obohaceni něčím 
tak velkým a krásným a plni zážitků, museli 
přece jen rozloučit a nasednout do zpátečního 
vlaku. A v tu chvíli nám možná nebylo 
nejveseleji. Ale nasedali jsme tam s novou 
touhou svítit a solit a být tak solí země a 
světlem světa.  

Markéta Kalivodová a společenství mladých

 

TEOLOGIE V PARDUBICÍCH 
Dne 2. října zahájíme další semestr přednášek z teologie. 
Setkání se koná každou středu s následujícím programem: 

Ø 18.00 - mše sv. pro vysokoškoláky u sv. Bartoloměje 

Ø 19.00 - přednáška na faře 

V letošním akademickém roce budeme pokračovat ve studiu 
systematické teologie. Bližší informace rád poskytne 
přednášející P. Vladimír Slámečka (tel.: 0603 713363, 
fax: 0603 738136, mail: slamecka@fel.cvut.cz). Všichni jste 
srdečně zváni! 

VÝPOMOC V RODINĚ 
V AUGSBURGU 

Jedna mladá rodina 
v Augsburgu potřebuje 

výpomoc v říjnu asi na tři týdny. 
Jedná se o  péči a pohlídání 

ročního chlapečka. Nástup mezi 
1. - 8. říjnem 2002. Podrobnosti 

se zájemce dozví na č. tel. 
6303 582 u Matyášů. 

JJJJJJJJJJJJJJJ 

mailto:slamecka@fel.cvut.cz
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PRAVIDELNÉ AKCE 
Pondělí Mše sv. u saleziánů kaple sv. Václava 7:00 hod. 
Úterý Mariánský večer sv. Bartoloměje po mši sv. 
Středa Cvičení maminek s dětmi Saleziánské střed. 9:30 hod. 
Čtvrtek Společenství dospělých fara 20:00 hod. 
Pátek Setkání ministrantů fara 16:00 hod. 
 Biblická hodina fara 19:00 hod. 

 
DALŠÍ AKCE 

Ne 1.9. Svátek sv. Jiljí – poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 
Čt 5.9. Zpovědní den sv. Bartoloměje  8:00 – 18:00  
Pá 6.9. Příležitost ke svátosti smíření salesiáni  17:00 – 18:30 
So 7.9. Večeřadlo Panny Marie sv. Bartoloměje po ranní mši sv. 
 Poutní mše sv. ve Svítkově kaple P. Marie 16:00 hod. 
St 11.9. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 12.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
St 18.9. Misie – třídění známek fara 14:30 hod. 
Čt 26.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
So 28.9. Slavnost sv. Václava - poutní slavnosti v Rosicích 

n. Labem a u saleziánů 
Rosice n. Labem 

saleziáni 
8:00 hod. 

18:30 hod. 
So 5.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 9.10. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 10.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

 

ã Kostel sv. Jana zůstává nadále uzavřený z důvodu opravy soklu a odvětrání zdiva a především kvůli rozsáhlé 
úpravě parku Bratranců Veverkových. Podle plánovaného průběhu mělo být vše hotovo do konce srpna. Není. 
Příliš mnoho střetu zájmů a následných kompromisů, příliš mnoho nepříjemných překvapení v zemi (kabely, o 
kterých nikdo nic nevěděl …). Pro nás to znamená, že od 22.7. máme všechny mše svaté přemístěny do 
farního kostela a u sv. Bartoloměje zůstaneme ještě minimálně do konce září. Děkujeme Vám za pochopení a 
těšíme se spolu s Vámi na opravený kostel i jeho okolí. 
Na tomto místě děkujeme Ing. Heleně Kosové za její pomoc při náročných jednáních. Nebylo snadné 
vybojovat, kam si smíme kolem kostela šlápnout (kde bude cestička) a kam ne. Poděkování patří Janu 
Rohlíkovi, Václavu Metelkovi a dalším brigádníkům za jejich práci při výkopu odvětrání kolem celého kostela, 
nového přívodu vody do kostela, přívodu elektřiny a zavedení elektřiny do zvonice, při opravě odpadu z 
kostela a dalších činnostech.  
Ještě zbývá mnoho práce s povrchovými úpravami po dokončení stavebních prací na kostele (okapový 
chodník z pískovcové dlažby, úklid …), proto Vás prosíme o pomoc. Jedni a ti samí brigádníci již nemohou 
přijít. Prosíme Vás, přihlaste se u nás na faře a pak podle momentální potřeby a podle Vašich možností se 
domluvíme telefonicky na Vaší pomoci. Děkujeme Vám za ochotu. 

ã Polední mše sv. začneme sloužit od prvního říjnového týdne, a to bez ohledu na to, zda již bude dokončena 
oprava v kostele sv. Jana. 

ã Biblické hodiny jako pravidelná akce v pátek v 19.00hod. se zahájí také až v říjnu. P. Vladislav Brokeš 
povede úvodní řadu setkání nad poselstvím Nového zákona. 

ã Kaple Narození Panny Marie ve Svítkově je v naší farnosti nejmenším pravidelně navštěvovaným chrámem. 
Mše sv. se zde konají každou sobotu v 16.00 hodin, tedy s nedělní platností. V sobotu 7.9. zde budeme slavit 
předvečer poutní slavnosti Narození Panny Marie a zároveň slavnost Výročí posvěcení chrámu – tak jako 
každoročně. To, co ústní tradice „bez záruky“ předávala, se nyní potvrdilo: Místním farníkům se podařilo ve 
zdejší obecní kronice dopátrat přesný datum vysvěcení kaple. Bylo to 8.9.1895.  

ã Od 1. září začínají u saleziánů pravidelné mše sv. ve všední dny, a sice ve čtvrtek, v pátek a v sobotu vždy 
v 18:30 hod.  

ã Pravidelný provoz farní knihovny bude obnoven také až v měsíci říjnu.   


