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Čas pro druhého  
Jedna mladá žena jela z práce autem, které si koupila den 

předtím. Řídila velmi opatrně, protože ho měla nové a protože na něj 
manžel dlouho šetřil. Ovšem na přeplněné křižovatce na okamžik 
zaváhala a narazila blatníkem do nárazníku auta, které jelo před ní. 
Začala velmi plakat. Jak jen to vysvětlí manželovi? 

Řidič poškozeného auta ji sice shovívavě vyslechl, ale trval na 
tom, že je potřeba sepsat pojistnou událost. 
Žena tedy začala nervózně hledat patřičné 
doklady. Vtom jí z tašky vypadl celkem 
nenápadný papírek. Stálo na něm: „ V případě 
nehody si pamatuj, že miluji tebe, ne auto“. 

Zdánlivá maličkost - kousek papíru. A přesto 
velmi hodně. Obsah textu na něm znamenal 
pro tu ženu důležitou informaci – věc, která 
jejího muže tolik stála, nebyla důležitější víc než 
ona sama.  

To bychom měli mít stále na paměti i 
my – bližní jsou pro nás důležitější než 
nějaké věci. Čeho jsme ale většinou svědky? 
Pravého opaku. Věci a někdy dokonce i 
zvířata znamenají pro někoho víc než druhý 
člověk. Kolik času a jak velkou námahu i peníze věnujeme všemu 
možnému? Kdybychom stejný čas i pozornost věnovali potřebným 
lidem kolem nás, musel by svět vypadat jinak. 

Žijeme v době, kdy se na nás valí spousta informací. Slyšíme, 
že je dobré je znát, protože nám ušetří spoustu času. Ale jak to 
všechno vynahradí narušené mezilidské vztahy? Jak je důležité najít 
si čas na bližní v rodině, tj. mezi manžely nebo mezi rodiči a dětmi, 
ukazuje statistika rozvodovosti, kriminality dětí z neúplných rodin atd. 
Domněnka, že naslouchání druhému je ztráta času, je natolik silná, 
že mnozí předem zájem o druhé považují za zbytečnost. Filosofie 
skutečnosti, že člověk může mít danou věc hned, co nejdřív, že 
nemusí čekat, je lákavá, ale klamavá. Žene nás bez ohledu na druhé 
vpřed. Na druhé straně nedomýšlíme, že návratnost námahy, kterou 
bychom věnovali druhému, je mnohem větší, protože má význam pro 
věčnost. Výsledkem nezájmu je pak většinou to, co pak lidem nejvíc 
chybí – láska druhých - a toho věci schopny nejsou, ty ji nenahradí.  

Nebojme se tedy „ztratit“ čas pro druhé, vyslechnout, poplakat 
si, ale i poveselit se, povzbudit nebo i doprovodit druhého apod. Jen 
to si totiž s sebou přineseme před Boha. Sami sebe a schopnost 
milovat. Ne věci, tituly, postavení, domy, auta, zahrádky, zvířata 
apod. 

Jáhen Karel Kylar a Vaši kněží 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Nedělní ranní slovo - 
doporučujeme Vaší 

pozornosti! 
Český rozhlas 3 Vltava vysílá 
každou neděli ráno v 7:35 výborný 
pořad, který byste měli slyšet. 
Jmenuje se "Ranní slovo; o 
biblických textech v křesťanské 
liturgii" a je to čtení z evangelia té 
neděle s komentářem, výkladem a 
úvahami Petra Koláře a jeho hostů 
(Miloš Rejchrt, Jan Sokol aj.) 

Ñ 

Oblastní charita Pardubice 
hledá pomocníky pro 

Tříkrálovou sbírku 2003 
Jedná se zejména v první fázi o 
pomocníky, kteří budou pomáhat 
s organizací příprav sbírky a 
následně o vedoucí skupinek 
koledníků a o koledníky samé. Kdo 
má zájem jakoukoliv formou 
pomáhat, ať se přihlásí na tel. čísle 
466335026, nebo přímo v kanceláři 
Oblastní charity v dopoledních 
hodinách, nebo v pondělí a čtvrtek 
odpoledne do 17 hod. 

Ñ 

Chorus Minor hledá zpěváky 
Chorus Minor, komorní chrámový 
sbor u sv.Bartoloměje potřebuje 
zpěváky. Pokud máte rádi sborový 
zpěv, rádi zpíváte a notový záznam 
pro Vás není změť hieroglyfů, 
pokud chcete přispět svým dílem 
ke slavení liturgie a nebojíte se 
občas vystoupit před publikum na 
koncertě, jste to právě Vy, koho 
hledáme. Možná jste si všimli, že 
skoro pravidelně zpíváme při 
nedělní večerní mši v 19 hod. u 
sv.Bartoloměje. Nepravidelně na 
koncertech při různých 
příležitostech. Pravidelně zkoušíme 
na arciděkanství po večerní mši v 
neděli od 20 do 21 hod. a v úterý 
od 19 do 21 hod. Těší se na Vás 
sbor a jeho sbormistr Pavel Šisler.  

Ekumenická bohoslužba v Pardubicích ve prospěch 
postižených povodněmi 

V neděli 22. září se v kostele Zvěstování Panně Marii konala 
ekumenická bohoslužba za postižené povodněmi. Připravili ji 
předsedající duchovní a kazatelé pěti církví – P. Vladislav 
Brokeš za ŘKC, Ladislav Beneš za ČCE, Vladimír Hejl za 
BJB (baptisté), Samuel Jindra za Církev bratrskou a Jan 
Rokyta za CČSH. Součástí bohoslužby bylo vystoupení 
zástupců charitativních organizací – Oblastní charity, 
Střediska křesťanské pomoci a Církve bratrské, kteří 
informovali přítomné o svých aktivitách ve prospěch 
postižených. Zazněla i svědectví o přijetí této pomoci. 
Hostem bohoslužby byl hejtman Pardubického kraje Ing. 
Roman Línek s rodinou. Součástí bohoslužby byla finanční 
sbírka ve prospěch povodní zničené obce Tuháň, která 
vynesla 9.000,- Kč. Promluvu na text 3. kapitoly knihy Pláč 
Jeremiášův a evangelní příběh o milosrdném Samaritánovi 
pronesl farář Československé církve evangelické Ladislav 
Beneš. Z jeho myšlenek mne zaujalo: 
Hrdina příběhu z knihy Pláč Jeremiášův byl postižen tragédií. 
My se často zamýšlíme nad tím, proč Bůh takové věci na 
člověka dopouští. Někteří z nás soudí, aby se člověk k Bohu 
obrátil, věří, že náhlá nouze přivede člověka k Bohu blíž, 
protože mu ukáže jeho omezené možnosti. Objevují se i 
názory, že si postižený uvědomí své hříchy a obrátí se. Nic 
takového ale v příběhu Jeremiášově není. Ani jedna z 
uvedených možností dle něj "nefunguje". Zachránilo ho něco 
úplně jiného - a to víra v Boží každodenní milosrdenství. 
Takové, jaké ilustruje příběh přepadeného, jemuž pomohl 
milosrdný Samaritán. Dotyčný byl přepaden, zbit, oloupen - 
stala se mu tragédie. Někteří "zbožní" šli kolem, ale neměli 
na něj čas a dostatek lásky. Má nějakou naději? Ano, Bůh ho 
nenechal "na holičkách", přichází člověk, který není 
"pravověrný", má ale srdce na svém místě. Nejenom, že 
omyje rány, namaže je olejem, ale ještě zajistí péči, byt a 
stravu - tedy vše nezbytné - dokud to oběť neštěstí bude 
potřebovat. Takové je Boží milosrdenství a jen víra v něj a 
každodenní zkušenost s ní pomůže člověku překonat i takové 
tragédie, jakými jsou ztráta domova, majetku, životních jistot. 
Tou jistotou se pak může stát jedině milosrdenství Boží. A 
my, nepostižení, můžeme být jeho nástroji jako onen 
Samaritán, anebo také můžeme vyjít naprázdno - jako ti 
"zbožní" ve zmíněném evangelním podobenství. 
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DOPIS NA PODĚKOVÁNÍ 
S odstupem času se vracíme ke 
dvěma akcím, které se konaly 
na jaře letošního roku, na něž 
rádi vzpomínáme. 
Jednak to bylo setkání s P. 
Bernardem Říšským OFM, 
františkánem, o němž vypráví 
Bohumil Vít Tajovský, opat 
želivského kláštera v knize 
Člověk musí hořeti: "...patřil v 
Leopoldově mezi vůbec 
nejmladší vězně. Říkali jsme mu 
proto "ty kluku františkánskej". 
Jeho tatínek byl ve Staré 
Boleslavi policejním kapitánem 
a Bernard studoval v Belgii, ale 
sotva se vrátil, komunisté ho 
zavřeli". 
Bylo to výjimečné setkání 
s výjimečným člověkem a pro 
nás opravdová duchovní 
obnova. Řada z nás se ve svém 
životě občas zabývá křivdami - 
pomyslnými nebo skutečnými, 
zde jsme však měli možnost 
potkat člověka, který po 
prožitých velkých křivdách 
nezatrpknul, ale naopak šiří 
kolem sebe lásku, pochopení a 
humor. 
Další akcí bylo setkání se 
členkami Kongregace sester 
Božího Milosrdenství. Tato 
kongregace vychází z 
charismatu sestry Faustyny 
Kowalské, jejíž deníček byl 
vydán i v češtině a řadě lidí je 
jistě známý. Mladé sestřičky nás 
seznámily se životem a 
působením svaté Faustyny, 
mluvily i o činnosti jejich 
kongregace v Čechách. Ani zde 
nechyběla pohoda a úsměv. 
Mnohokrát děkujeme všem, 
kteří obě tyto akce zajišťovali. 
Věříme, že v budoucnu budeme 
mít opět možnost potkat se s P. 
Říšským, s "faustýnkami", ale i s 
dalšími osobnostmi jiných řádů. 

Manželé Soukupovi 

MODLITBA ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Milí bratři a sestry! 
V měsíci říjnu, který je zasvěcený Panně Marii Růžencové 
zdravím všechny členy  našeho společenství „Živého růžence“. 
Děkuji všem za modlitby, zvláště těm, kteří se přemodlívají 
růženec před mší svatou v našich kostelích. 
Během roku několik členů zemřelo. Uvádím jenom dlouholetou 
členku, paní Vlastu Čížovou. 
V některých rodinách se modlitba desátku Živého růžence 
předává z generace na další generaci a je velkým pokladem 
rodiny. Některá místa však zůstávají neobsazená. 
V našem společenství se s námi modlí nejen členové z naší 
farnosti, ale i členové z Moravy a Slovenska, také někteří kněží, 
např. P. Pavel Seidl, P. František Schnitter. 
Z Růže chlapců, která byla v minulosti založena, vzešla 
3 kněžská povolání. 
Připomínám, že také v kostele Panny Marie Sedmibolestné je za 
naše společenství  sloužena mše sv. každou poslední neděli 
v měsíci  v 10 hod. dopoledne 
Kdo by měl zájem o modlitbu sv. růžence a o členství v našem 
společenství může se přihlásit na farním úřadě nebo na tel. čísle 
466264640. 
Za Živý růženec    B. Dařbujánová. 

STŘEDISKO JUNÁKA ŠESTKA 
oznamuje termíny schůzek pro letošní školní rok 2002/03: 
5. chlapecký oddíl:  
• vlčata (7 - 11 let) - úterý 16:00 - 17:30 hod. (schůzky vede 

Petr Husník, ing.Petr Chládek) 
• skauti (11 let a výše) - středa 17:00 - 18:30 hod. (schůzky 

vede Jakub Rejman, Jan Zozulák) 
8. dívčí oddíl: 
• světlušky (děvčata 7 - 11 let) - úterý 17:00 - 18:30 hod. 

(schůzky vede Petra Mikulková, Jana Kosková) 
4. dívčí oddíl: 
• světlušky (děvčata 7 - 11 let) - pátek 14:30 - 17:00 hod. 
• skautky (děvčata 11 - 15 let) - pátek 14:30 - 16:00 hod.  
• rangers (děvčata 15 let a výše) - pátek 16:00 - 18:00 
(schůzky vede Anna Šlégrová, Marie Metelková, Petra a 
Karolína Kylarová) 
Středisko uvítá ve svých oddílech nové zájemce o skautování. V 
případě zájmu mohou rodiče přivést děti na začátek vybrané 
schůzky a vše potřebné domluví s přítomným vedoucím. 
Se skautským pozdravem NAZDAR Vladimír Ráček - vedoucí 
střediska (tel.466411943 - případné informace po 20:00 hod). 
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PŘÁTELSTVÍ S FARNOSTÍ V AUGSBURGU 
Augsburger Zeitung, VI, 2002 - noviny v Augsburgu - napsali o návštěvě našich přátel u nás tento 
článek: 

PARDUBICE A BÄRENKELLER: AKTIVNÍ PŘÁTELSTVÍ 
Sv. Konrád už 10 let organizuje vzájemná setkání 

Bärenkeller (pm). Když se koncem května 50-členná skupina od sv. Konráda - Bärenkeller vydala 
na cestu do Východních Čech, účastnil se tohoto zájezdu také děkan Karl Mair. Letos to bude už 
10 let, co zástupci katolické farnosti navštěvují svou partnerskou farnost sv. Bartoloměje v 
Pardubicích a udržují s ní kontakty. 
Při všech zájezdech, které vždy organizuje výbor farní rady "Usmíření a mír" mají farníci z Bärenkeller 
také vždycky příležitost dostatečně poznávat sousední zemi. Na programu velkého devátého zájezdu 
byla tentokrát také Praha a její blízké okolí - plavba lodí na přehradě Orlík, návštěva města Mělník a 
českých vinic na soutoku Labe a Vltavy, exkurze do podniku Škoda v Mladé Boleslavi atd. Dalšími body 
programu byla večerní představení "Laterny Magiky" a "Křižíkovy fontány". 
Po příjezdu do Pardubic byla skupina z Bärenkeller ještě posílena dechovým orchestrem dopravního 
podniku města Augsburg, který hrál v Pardubicích na Pernštýnském náměstí před novorenesanční 
radnicí. 
Podle hesla "Jen ten, kdo druhého zná, může mu také rozumět" byli hosté od sv. Konráda pozváni na 
jeden večer do pardubických rodin. 

Díky všem, kdo aktivně pomáhají 
Tradiční večer setkání, na kterém bylo asi 150 účastníků, byl opět hudebně doplněn dechovým 
orchestrem a zpestřen veselými vstupy pardubické mládeže. K dárkům, které dostali hostitelé, patřila 
kromě malé bílé holubičky míru také informativní Kronika o desetiletém přátelství mezi farnostmi sv. 
Bartoloměje a sv. Konráda. Tuto příležitost využil výbor farní rady z Bärenkeller a poděkoval všem, kdo 
svou aktivní prací, udržováním osobních kontaktů nebo svou osobní přítomností pomáhali toto přátelství 
udržovat a oživovat, a přeje si "mnoho dalších setkání mezi oběma farnostmi". V neděli dopoledne se 
všichni účastnili bohoslužby v plně obsazeném kostele sv. Bartoloměje, kterou hudebně doprovodil 
dechový orchestr dopravního podniku z Augsburgu a chrámový sbor z Pardubic. A tím se hosté z 
Augsburgu s Pardubicemi rozloučili. 

BIBLE OČIMA SVĚTA - SVĚT OČIMA BIBLE 
Jedinečná příležitost - nenechte si ujít! 

Pod tímto názvem byla na biskupství v Hradci Králové instalována výstava, která je určena v první 
řadě dětem a jejich rodičům, poučí se na ní ale návštěvníci všech generací. Kromě exponátů, které 
ukáží život v biblické zemi, biblické jazyky, různé výtisky Bible a obsah Bible, je pro děti připravena celá 
řada úkolů, které zapojí do prohlídky nejen zrak, ale i hmat, čich, sluch a chuť. Výstavu připravilo 
ostravské sdružení Telepace (zabývá se výrobou televizních a filmových pořadů a vede ho salesián 
Leoš Ryška).  

Malou fotoreportáž a první ohlasy na výstavu najdete v říjnovém čísle diecézního časopisu IKD nebo 
na diecézních internetových stránkách http://www.diecezehk.cz v rubrice Aktuálně. 

Otevřeno je: ÚT - PÁ od 8.00 do 17.00, v SO od 9.00 do 13.00 (po domluvě je možné dobu 
prodloužit). Přijít můžete kdykoliv v uvedené době, skupiny (třídy ZŠ nebo SŠ) přihlašte předem na tel. 
49 5063 420. Skupinu doprovází průvodce. Děti dostanou katalog úkolů k výstavě. Výstava potrvá do 
15. listopadu, bude otevřena i o podzimních prázdninách s výjimkou pondělí 28. 10. V případě velkého 
zájmu bude prodloužena. 

Zvláštní prosbu máme k rodičům školních dětí - informujte, prosím, o výstavě učitele svých dětí a 
pozvěte je na ni. Povědomí o Bibli patří k všeobecným znalostem dětí. Z vlastní zkušenosti z třídní 
schůzky mého syna vím, že učitelé budou mít zájem (ten projevily i některé maminky). Na faře jsou k 
dispozici podrobnější tištěné informace pro učitele, které si zde můžete vyzvednout a učitelům předat.  

Marie Zimmermannová 

http://www.diecezehk.cz
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Představujeme Vám náplň jednotlivých hodin 
katechetické výuky. 

• Předškoláci (Irena Zbrojová) 
čtvrtek 16 - 18 hod. (fara) 

Předškolní nauku navštěvuje 8 dětí. Jsou to děti 
od 3 do 6 let. Cílem výuky je seznámit děti se 
základními pravdami víry. Výuka je vedená 
formou her a soutěží. Důležitou součástí hodin 
je výchova svědomí, všímáme si chování 
druhých (na pohádkách) a pak se zamýšlíme 
nad chováním svým. (iz) 

• 1. - 3. třída (Irena Zbrojová) 
pondělí 16 –17 hod. (fara) 

Výuku navštěvuje 12 dětí. Probíráme podle 
osnov 2. třídy ZŠ „Poznáváme Boží lásku“. 
Cílem hodin je seznámit děti se Stvořením 
světa, první lidi. V adventu přijdeme na Jana 
Křtitele a narození Ježíše, Ježíšovy zázraky. 
Všechny jednotlivé hodiny jsou nasměrovávány 
na apoštolské vyznání víry, které postupně 
nejen probíráme po jednotlivých verších, ale se 
je snažíme i pochopit. (iz) 

• 1. - 2. třída (Zuzana Petrášová) 
úterý 13:30-14:15 hod. (ZŠ Polabiny 2) 

Výuku navštěvuje 5 dětí. Využívám osnovy 
ostravsko-opavské diecéze pro 1. ročník pod 
názvem „Jsem s tebou“. Výuka probíhá hravou 
formou a používá i zkušenosti etické výchovy. 
Každá hodina má svůj pracovní list, který shrne 
danou tématiku. Cílem je uvědomit si, že Bůh 
mě má rád a má mě rád takového, jaký jsem. 
Vytvořit si přirozený vztah k Bohu, který se 
projeví i v spontánní modlitbě, naučit se modlit 
modlitbu-Otče náš, Zdrávas Marie, Sláva, modlit 
se i písní. Děti se seznamují s některými 
událostmi se života Ježíše Krista, co je Církev. 
V společenství dětí prožíváme události 
liturgického roku. (zp) 

• 3. - 4. třída (Zuzana Petrášová) 
úterý 14:15-15:00 hod. (ZŠ Polabiny 2) 

Skupinku tvoří 6 dětí. Používám metodickou 
příručku k učebnici pro 4. třídu –„Bůh nás vede“. 
Budeme se snažit získat vztah k Bibli, jako ke 
knize, ve které mluví Bůh a říká v ní pravdy o 
nás samotných. Některé události z Bible se 
budeme snažit prožít a hlouběji pochopit. Ze 
Starého Zákona 2 Moj.-Exodus - jak vedl Bůh 
starozákonný lid. Z Nového Zákona události, 
z Evangelií-život Ježíše Krista až po smrt a 
vzkříšení, založení Církve. Ze Skutku 
apoštolských a z Pavlových listů život prvotní 
Církve. 

Cílem je i umět hledat v Bibli, jak porozumět 
přečtenému textu. Společně prožíváme události 
liturgického roku, společně se modlíme, 
vnímáme skupinku jako malé společenství 
Církve. (zp) 

• 3. - 4. třída (Ilona Fibichová) 
pondělí 15 – 16 hod. (fara) 

Pondělní náboženství navštěvuje skupina 
dvanácti dětí z 3. a 4. třídy. Děti se učí podle 
osnov náboženské výchovy pro 4. třídu. Cílem je 
seznámit děti s obsahem Nového zákona, snažit 
se, aby si děti zvolily Ježíše za svůj ideál. K 
prožití daného tématu nám slouží různé metody 
vyučování - např.vypravování, scénky, výtvarné 
zpracování, výroba plakátů, tajenky, testy, 
meditace nad obrazem, používání vizuálních 
pomůcek atd. Do výuky zařazujeme aktivity 
etické výchovy. (if) 

• 7. - 8. třída (Ilona Fibichová) 
pátek 15:15 - 16:00 (saleziánské středisko) 

Páteční výuku náboženství navštěvuje skupina 
sedmi dětí ze 7. a 8. třídy. Výuka je kombinací 
náboženské výchovy a etické výchovy. 
Probíráme morálku, desatero podle osnov 
8.třídy a na to v každé hodině navazují aktivity z 
etické výchovy tak, aby výuka byla opravdu 
výchovou. Cílem je vést mládež ke správnému 
pohledu na vlastní svobodu a její uplatnění při 
volbě mezi dobrem a zlem. Uvědomit si, že 
kriteriem správného jednání člověka je vždy 
jeho vlastní svědomí, které je ovšem 
dlouhodobě ovlivňováno mravní výchovou, 
společností, v níž žije... Z hlediska etické 
výchovy je cílem, aby se dětí staly prosociálními. 
To znamená, aby jejich chování přinášelo 
prospěch druhým lidem, a aby za toto chování 
neočekávaly odměnu. Dále je důležité naučit se 
spolupráci ve skupině. (if) 

• 5. - 7. třída (Markéta Ratkošová) 
pondělí 16 - 17 hod. (fara) 

Výuku zatím navštěvuje 5 sedmáků. Naším 
cílem je seznámit se se svátostmi jako 
znameními Boží lásky, které nám pomáhají na 
cestě k Němu. Snažím se prohlubovat v dětech 
chuť komunikovat s Bohem (modlit se) a vést je 
k opravdovému prožívání (ne jen přežívání) 
liturgie. Zároveň se seznamujeme 
s významnými světci, kteří podle církevního 
kalendáře slaví následující týden svátek. 
 Jako metodický materiál používám Osnovy 
náboženské výchovy pro základní školy vydané 
ČBK v roce 1998 a Katechetický věstník. 
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ČTYŘI STUPNĚ DUCHOVNÍHO ŽIVOTA PODLE SCOTA PECKA 

První fáze - chaotická (antisociální) 
Druhá fáze - formální (institucionální) 
Třetí fáze - skeptická (individuální) 
Čtvrtí fáze - mystická (společenská) 
Většina malých dětí a asi 20 % dospělých 
spadají do fáze jedna. V zásadě je to fáze 
nevyvinuté spirituality. Jejich vztahy s ostatními 
lidskými bytostmi jsou manipulativní a sobecké, 
na ostatních jim nezáleží, nemají zásady (proto 
název chaotická). Když se dostanou do kontaktu 
s chaosem vlastní osobnosti, někteří se s tím 
musí vyrovnat na psychiatrii a někteří konvertují 
do druhé fáze. Tyto přechody jsou většinou 
náhlé a dramatické. 

Do druhé fáze spirituálního vývoje patří i jistá 
část návštěvníků kostela. Jedním z rysů této fáze 
je přilnutí k formám jako opaku obsahu, 
podstaty. K formám náboženství (proto formální 
a institucionální). Někdy jsou tak spoutáni 
kánony a liturgií, že je velmi rozčilují jakékoli 
změny ve slovech, v hudbě nebo tradičním 
pořádku věcí. Dalším rysem charakterizujícím 
náboženské chování lidí ve druhé fázi je jejich 
vize Boha jako vnější, transcendentní bytosti, jen 
málo chápou imanentního vnitřního Boha, 
svatého Ducha. I když ho většinou berou jako 
milujícího, představují si Boha jako obřího 
nebeského ochránce pořádku. To přesně ten 
Bůh, jakého potřebují, stejně jako potřebují 
striktně formální náboženství. 
Pro dospívající dítě vychovávané rodiči v druhé 
fázi se typicky v době adolescence stává tento 
prostor příliš těsným a k rozčarování rodičů se 
stává ateistou nebo agnostikem. Přiklání se ke 
třetí fázi, skeptické a individuální. I když jsou lidé 
ve třetí fázi často "nevěřící", většinou jsou lépe 
spirituálně rozvinuti než lidé, kteří setrvali ve 
druhé fázi. Navzdory svému individualismu, 
nejsou ani trochu antisociální. Naopak, často 
jsou hluboce oddáni občanským záležitostem, 
rozhodují se samostatně (proto individuální). 
Muži a ženy v pokročilé třetí fázi jsou aktivními 
hledači pravdy, často důvěřují vědě a jsou 
hluboce podřízeni zásadám. Hledejte a 
naleznete, bylo řečeno. Pokud lidé ve třetí fázi 
hledají dostatečně hluboko, naleznou po čem se 
pídí. 

Tehdy začnou konvertovat do fáze čtyři, 
mystické a společenské fáze spirituálního vývoje. 

V průběhu věků hovořili mystici všech forem 
náboženství o jednotě, o skryté propojenosti 
mezi věcmi, mezi muži a ženami, mezi námi a 
ostatními tvory a dokonce i neživou hmotou. 
Mystici uznávají výlučnost neznámého, ale spíše 
než aby se ho báli, snaží se proniknout ještě 
hlouběji, aby ho mohli lépe pochopit. Milují 
tajemství v dramatickém kontrastu s lidmi ve 
druhé fázi, kteří potřebují jasné, ohraničené 
dogmatické struktury. Zatímco muži a ženy ve 
čtvrté fázi přijímají náboženství, aby se přiblížili 
tajemství, lidé ve druhé fázi většinou přijímají 
náboženství, aby před ním unikli. Většina 
mystiků žije v komunách a mezi všemi si právě 
oni nejlépe uvědomují, že svět je komunita, že 
to, co nás rozděluje do vzájemně bojujících 
táborů, je právě nedostatek tohoto uvědomění 
(proto společenská fáze). Nepřemýšlejí v 
termínech jako frakce, blok, státní hranice. Oni 
vědí, že svět má být jednotný. 
Mezi jednotlivými fázemi spirituálního vývoje i 
uvnitř nich je mnoho odstínů a zároveň v sobě 
každý člověk obsahuje něco z každé fáze vývoje. 
Často dochází k oscilaci mezi jednotlivými 
fázemi. Různé fáze se také vzájemně ovlivňují: 
buď negativně, strachem (např. příslušníci třetí 
fáze jsou vyděšeni lidmi ve čtvrté fázi, kteří umí 
myslet vědecky, ale stejně tak věří těm 
pošetilostem týkajícím se Boha), nebo pozitivně, 
terapeuticky a výchovně (velká část umění být 
dobrým rodičem, učitelem, léčitelem nebo 
duchovním tkví v tom být o stupínek před dětmi, 
pacienty, klienty a žáky). 
Různost lidí nás však neohrožuje, ale obohacuje. 
Skupina lidí pouze z jedné fáze netvoří komunitu, 
skutečné společenství bude pravděpodobně 
obsahovat lidi ze všech fází. Pochopí-li tento 
fakt, je možné, že se povznesou nad svůj pocit 
ohrožení nebo povýšení, který je rozděluje, a 
stanou se opravdovou komunitou. Pak se 
nebude muset mluvit o nesmiřitelnosti 
tradicionalistů a liberálů, ale o rozdělení úloh a 
vzájemném respektu. Bůh nás stvořil jako 
individua, buďme tedy jako Bůh a radujme se z 
odlišností.  
Výtah z přednášky Josefa Kordíka 10. 9. 2002 v 
Pardubicích připravili Jan Kohl a Pavel Franc. 
Celý text přednášky je k dispozici na webovské 
adrese http://vecery.misto.cz. 

ã 

http://vecery.misto.cz
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CHORUS MINOR 
Komorní chrámový sbor 
http://chorusminor.euweb.cz/ 

ne 13. 10. 17:00, kostel sv. 
Bartoloměje 
Stalo se již tradicí, že Chorus 
minor ozdobí Městský festival 
Pardubice. I letošní podzimní 
část festivalu obsahuje 
chrámový koncert duchovní 
hudby v kostele sv. 
Bartoloměje. Vystoupí 
střídavě se sborem Orfeus 
Pardubice a společně 
zazpívají za doprovodu 
komorního orchestru Bona 
nota:  
• Antonio Vivaldi : 

Laudate Dominum omnes 
gentes 

• W.A.Mozart : Ave verum 
corpus 

 
OTEVŘENÝ KLUB 
Jungmannova 2550 (budova 
bývalých jeslí), tel. 
040/6510160 
http://www.khk.cz/ok/ 
út 22. 10. 14:00-20:00 
Mandaly 
Výtvarná dílna pro veřejnost – 
malba mandaly libovolnou 
technikou. Vstupné dospělí 
20,- Kč, děti 5,- Kč + materiál. 

st 23. 10. 17:00 
Milenci ze San Fernanda 
(Švédsko) 
Ozvěny festivalu lidsko-
právních filmů Jeden svět. 
Kronika jedné lásky je i 
kronikou nikaragujské 
vesničky od bojů mezi 
sandinisty a contras po konec 
milénia. Vstup volný.¨ 
čt 31.10. 17:00 
Na západním Kavkazu 
O své dobrodružství na cestě 
k horám Fišt a Ošten se s 
Vámi podělí Jaromír Stibic a 
David Matýsek. Promítání 
fotografií a diapozitivů. Vstup 
volný. 

 
 

 
 
DIVADLO 29 
 
Sv. Anežky České 29 
Městská scéna pro otevřenou 
kulturu 
http://www.divadlo.cz/divadlo
29/ 
 
pá 18. 10. 20:00 
Tomáš Ondrůšek – 
Multipercussion 
Sólový koncert předního 
českého perkusisty. Vstupné: 
60 Kč 
 
čt 24. 10. 20:00 
Candy Time (GB) 
Neobyčejná kolekce 
moderního jazzu s neotřelými 
úpravami skladeb od velikánů 
jazzové hudby. Vstupné: 100 
Kč  

pá 25. 10. 20:00 
Skrytý půvab českého 
videoklipu 
Projekce videoklipů skupin 
Dunaj, Mňága a Žďorp, Zuby 
nehty, Už jsme doma a 
mnoha dalších. Vstupné: 30 
Kč 
 
Čt 31. 10. 20:00 
Jiří Konvrzek a Třetí zuby 
Koncert originálního 
písničkáře, který je ojedinělou 
postavou na zdejší hudební 
scéně. Vstupné: 70 Kč 
 
pá 8. 11. 20:00 

Ensemble Marijan (Brno) 
Soubor zaměřený na 
interpretaci hudby na pomezí 
hudby improvizované a 
komponované. Vstupné: 60 
Kč 
 
pá 15. 11. 

Divadlo Antena (ČR/DK) - 
Popel/Ash 
Pardubická premiéra 
divadelního projektu Petra 
Krušelnického a dánské 
performerky Helene Kvint. 
Vstupné: 70 Kč 

 

http://chorusminor.euweb.cz/
http://www.khk.cz/ok/
http://www.divadlo.cz/divadlo
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Zpráva o pomoci Oblastní charity Pardubice při povodních 2002

Oblastní charita Pardubice (OCHP) se zapojila 
do pomoci při povodních již v prvních dnech po 
proběhlých zprávách v našich sdělovacích 
prostředcích. Jako první se pokusila nabídnout 
pomoc diecézní charitě v Českých Budějovicích 
již dne 9. srpna. 2002. Kontakt však nebylo 
možné navázat ani telefonicky, ani jiným 
způsobem. Výzvy posílané e-mailovou poštou 
se vracely bez odezvy, pouze s informací, že 
účastník nepřijímá. Spojení se podařilo navázat 
s Obecním úřadem Jindřichův Hradec a Třeboň. 
Pověřeným pracovníkům jsme sdělili, že máme 
připravenou posádku osobního vozidla 
s čerpadlem a potřebnými nástroji, která může 
okamžitě vyrazit na pomoc do postižených 
oblastí. Pracovníci obecních úřadů nám shodně 
sdělili, že se ozvou, až nás budou potřebovat. 
Doposud se tak nestalo. 
V úterý 13. srpna začaly intenzivní přípravy 
k pořádání humanitární sbírky v sídle OCHP. Do 
této organizačně náročné práce se zapojili 
zaměstnanci OCHP a dobrovolníci. Svou 
účinnou pomoc poskytl dobrovolník, který tráví 
civilní službu na faře. Také další dobrovolník, 
který přišel pomáhat na výzvu OCH, odvedl 
hned od prvních dnů velký kus práce. Podařilo 
se mu zajistit mnoho sponzorů a dárců. Díky 
finančním darům jsme tak měli možnost zajistit 
ve středu očkování pro první dobrovolníky, kteří 
se chystali k poskytnutí pomoci v postižených 
oblastech. Později jsme z darů na základě 
aktuálních zkušeností postupně dokupovali 
technická zařízení – vysoušeče, tlakové čističe, 
postřikovače, vysavače, ochranné pracovní 
pomůcky, elektrocentrály a podobně. Díky 
tomuto vybavení jsme byli schopni s pomocí 
dobrovolníků rychle zprostředkovat účinnou 
pomoc v postižených oblastech. 
Od středy 14. srpna díky propagaci sbírky ve 
sdělovacích prostředcích, dopravních 
prostředcích a pomocí plakátků nosili občané 
Pardubic materiální i finanční pomoc. Na 
základě informovanosti prostřednictvím  
sdělovacích prostředků se jednalo převážně o 
praktickou pomoc – především dezinfekční, 
úklidové, hygienické prostředky a trvanlivé 
potraviny. Milé bylo setkání s dvěma stařičkými 
manželi, kteří přišli s holemi a plnými taškami. 
Jejich obsah tvořily věci, které ve své 
domácnosti pečlivě shromáždili – staré holinky, 
montérky, konzervy, načaté saponáty, vyprané a 
vyžehlené hadry…. Omlouvali se, že jsou před 

důchodem. Později přišli znovu, s finančním 
darem. Krásná, symbolická ukázka lidské 
solidarity.   
Od prvních dnů se do OCHP hlásili dobrovolníci 
a nabízeli svou pomoc i prostředky 
v postižených oblastech. Již ve středu 14. srpna 
jsme měli připravenou sedmičlennou skupinu 
dobrovolníků, kteří již byli přeočkování a 
připraveni k okamžitému odjezdu. 
První akce byla soustředěna na Plzeňsko a 
probíhala v součinnosti s Diecézní charitou 
v Hradci Králové. Ta na žádost plzeňské 
Diecézní charity a Sdružení Česká katolická 
charita vypravila tým pracovníků DCH HK, kteří 
měli již zkušenosti s pomocí při povodních na 
Moravě a ve východních Čechách v letech 
1997-2000, aby  zmapovala postižené oblasti. 
Zároveň kompletovala zásilku humanitární 
pomoci a zásilku 90 kondenzačních vysoušečů. 
Společný odjezd byl stanoven na pátek 16. 
srpna 2002. 
Tento den, o 1/2 sedmé ráno se pardubická 
skupinka dobrovolníků sešla před OCHP. Do 
vlastních osobních vozidel a dodávky Mazda, 
kterou zapůjčila firma Ostacolor a.s., naložili 
přibližně 1,5 tuny  humanitárního materiálu 
v odhadní hodnotě 80 tis. Kč. S naloženými auty 
a nadšením se vydali do Hradce Králové, kde 
probíhaly poslední organizační záležitosti před 
hromadným odjezdem. Tyto přípravy  byly 
doprovázeny oficialitami, zájmem médií a 
požehnáním královéhradeckého biskupa 
Dominika Duky 

(Pokračování příště) 
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI! 
Měsíc říjen patří Panně Marii Růžencové a zároveň 
je měsícem misijním, protože vrcholí tzv. Misijní 
nedělí, oficiálně Světovým dnem modliteb za misie - 
letos bude 20. října. K tomuto dni píše každoročně 
Svatý otec i jednotliví národní ředitelé Papežských 
misijních děl dopisy věřícím, ve kterých znovu 
vysvětlují smysl a úkol katolických misií ve světě a 
vyzývají k jejich podpoře. A to duchovní i materiální. 
Prosme ve svých modlitbách za lidi, jimž víra v 
Ježíše Krista vnáší naději a radost do života a 
připojme se štědře, dle svých možností, ale také své 
lásky, k pomoci materiální, k níž je dána příležitost 
sbírkou. Ta se bude letos konat 20. října, odesílá se 
na společný účet Papežského misijního díla, odtud 
do Říma a tam je rozdělována jednotlivým misijním 
stanicím a národním církvím misijních zemí na 
základě jejich žádostí, které posuzují všichni národní 
ředitelé PMD společně.  
Kromě této účasti na díle PMD pomáhají jednotlivci, 
farnosti a různá společenství individuálně na 
konkrétní místa. Partnerem naší pardubické farnosti 
je již řadu let pět misijních stanic v Indii, Ugandě, 
Papue-Nové Guinei, kam posíláme balíky s věcnou 
pomocí, a dále jsou to jezuitské misie, které mají 
ústředí v Londýně, kam posíláme zpracované 
poštovní známky, z jejichž prodeje jsou opět 
jednotlivé projekty jezuitských misií po celém světě 
podporovány (více se o nich dozvíte na 
http://www.jesuitmissions.org.uk). 

Balíky pro výše zmíněné stanice se budou 
připravovat na faře ve středu odpoledne mezi 15. - 
18. hodinou a odesílat o týden později z pošty u 
nádraží, kde je potřeba je zašít a zabalit po celní 
kontrole, tj. v 15 hod., v tyto dny: 

středa 16. října  - fara, balení balíků 

středa 23. října  - pošta u nádraží, odesílání 

středa 20. listopadu  - fara, balení balíků 

středa 27. listopadu  - pošta u nádraží, odesílání 

Prosíme o vaši pomoc! Pokud chcete přispět na 
náklady na poštovné či obsah balíků (na školní a 
zdravotnické potřeby), můžete tak učinit v kanceláři 
Oblastní charity Pardubice, V Ráji 732, tel. 
466430320, převodem na účet 12012007379/0800, 
var. symbol 10, nebo každou středu od 9 do 11 a od 
16 do 18 hod. na faře (druhý vchod) u paní 
Jiroutové, která zde v této době přijímá a vydává 
známky ke zpracování domů.  
Děkujeme všem, kdo se dosud jakýmkoliv 
způsobem podíleli na této pomoci.  
Marie Zimmermannová, tel. 466304048, 723992244 

HLÁSÍ SE CHOTĚBORKY A SDĚLUJÍ, 
že jejich pohostinnosti a klidu využilo přes 
75 osob, převážně dětí a mládeže. Jen je 
škoda, že ze 62 prázdninových dnů bylo 
využito jen 43. Přesto je to výrazně více než 
v minulých letech. Mimo běžného a 
skromného vybavení pro cca 25 osob jsou 
zde k dispozici houpačky, velké ohniště 
s možností grilování a velká zahrada 
k provozování mnoha her, o vycházkách do 
okolních lesů ani nemluvím a  koupání na 
koupališti v Lanžově nebo v rybníce 
s písečnou pláží ve Velkém Vřešťově  mohu 
jen doporučit. Bohoslužby  jsou zde v neděli 
ráno a v úterý  večer. 

Co se tu od jara udělalo? 
Zkultivovala a zatravnila se zahrada, oplotila 
se její zadní část, opravila se zbylá část 
plotu, opravila se vjezdová vrata, opravilo 
se vnější vodovodní zařízení a rozpracovalo 
se zateplení podkroví. 

Co se musí dokončit ještě letos? 
Zateplení podkroví, které umožní nejen 
pobyt v zimních měsících, ale i sníží 
náklady na vytápění budovy. Zateplení 
vyžaduje náklady cca 35 000 Kč a proto 
nepohrdneme žádným sponzorským darem 
nebo i jiným finančním nebo materiálovým 
příspěvkem (nevyužité nebo zbylé isolační 
materiály). 

Co plánujeme na příští rok ? 
Dokončit oplocení zahrady, popř. výměnu 
vrat, opravit velký sál v sousední budově 
tak, aby se stal nedílnou součástí 
Chotěborského kulturního léta již v příštím 
roce. I toto bude finančně náročné a proto 
uvítáme jakoukoli pomoc (finanční, elektro i 
stavební). 
A zveme Vás  na víkendové pobyty do 
krásného okolí,  ještě jsou volné termíny, 
abychom i z malého výtěžku za Váš pobyt  
mohli realizovat plánované akce. 
Zprávu podává a bližší informace Vám 
poskytne  správce střediska Ant. Rejlek, tel. 
466511422, mobil 737501219. 

 

http://www.jesuitmissions.org.uk
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Hlásí se Salesiáni ze Skřivánku. Již měsíc je otevřeno středisko mládeže, sportovní aktivity už jedou na 
plné obrátky, výuka náboženství začala od poloviny září a kroužky začínají od měsíce října. 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY NA STŘEDISKU 

Sportovní kroužky 
stolní tenis  14:30 – 17:00 – otevřeno pro všechny kategorie – chlapci a děvčata 
volejbal  15:30 – 17:00 – věková kategorie od 13 – 18 let 

17:00 – 18:00 – mladší – věková kategorie 10-14 let 
Út 

malá kopaná 
18:00 – 19:30 – muži – věková kategorie 17 let a více 

St nohejbal 19:00 – 20:30 – muži – věková kategorie 15 let a více 
stolní tenis  14:30 – 17:00 – otevřeno pro všechny kategorie – chlapci a děvčata 

16:30 – 18:00 – věková kategorie 17 a více (záleží podle schopností hráče) volejbal 
19:30 – 21:30 – dospělí  
15:30 – 16:30 – starší 15-18 let 

Čt 

malá kopaná 
18:00 – 19:30 – muži 17 let a více 

volejbal 14:30 – 16:00 – trénink děvčata a chlapci, věková kategorie 10 – 13 let Pá 
stolní tenis  14:30 – 16:00 – trénink, příprava na turnaje 
stolní tenis  14:30 – 17:00 – otevřeno pro všechny kategorie – chlapci a děvčata 
volejbal 16:00 – 18:00 – věková kategorie 13 let a více – mladší + starší 

14:30 – 16:00 – mladší + starší 
Ne 

malá kopaná 
18:00 – 19:30 – muži 17 let a více 

Ostatní kroužky 
Út malá herna 14:30 – 17:00 – pro děti od 6 let – stolní hry, soutěže, hry venku 
St výtvarka 16:00 – 17:15 – pro děti I. stupně ZŠ 

malá herna 14:30 – 17:00 – pro děti od 6 let – stolní hry, soutěže, hry venku 
Čt 

ruční práce 15:45 – 17:00 – pro děti I. stupně ZŠ (keramika, batikování, kresba na sklo,  
   na kámen, práce s papírem, atd.) 

italština  16:00 – 17:00 – základní kurs italštiny – věková kategorie 14 – 17 let Pá 
kytara 17:00 – 17:45 – pro ty, co se chtějí naučit hrát na kytaru (14 let a více) 

Ne malá herna 14:30 – 17:00 – pro děti od 6 let – stolní hry, soutěže, hry venku 

Aktivity, které proběhnou v měsíci říjnu na středisku i mimo něj 
5. října malá kopaná MAGONE CUP 2002 Brno-Žabovřesky 
5.-7. října společenství SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ – CHAL. Sasm 
11.-13. října společenství SETKÁNÍ ANIMÁTORŮ – DD Sasm 
12.-13. října stolní tenis 4. BODOVACÍ TURNAJ Plzeň 
12. října volejbal TURNAJ 5PÉ Plzeň 
12. října turistika VÝLET  Pardubice 
19. října „nej…“ I. OHP-(odpoledne her a písní pro děti) Sasm 
25.-27. října pracovní BRIGÁDA NA MÍČOVĚ Míčov 
28. října raffting SJÍŽDĚNÍ OPATOVICKÉHO KANÁLU Opatovice 
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A ještě jedna malá zmínka o Muzikantské Cecilce 2002. Jedná se o soutěž mladých 
zpěváků a zpěvaček. Kdo z vás o někom ví, že umí krásně zpívat a chtěl by potěšit 
druhé, je možno se přihlásit do poloviny října u Salesiánů. Podmínky:  

1. Věková hranice je: od 14-17 let  
2. Každý interpret si vybere píseň sám, přinese partituru a kazetu s nahranou písní. 
3. Zúčastní se zkoušek. 
4. Přihlášku odevzdat u Salesiánů. Út, Čt, Ne od 14,30 do 20,00 hod. 
5. Počet interpretů je omezen.  

Podrobnější informace získáte na tel. 608554447 P. Jindřich Čáp 

SALESIÁNSKÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY 
 
Míčov – děti 
Je to tradiční chaloupka, která je pro děti 
prvního stupně základní školy. Skupinu tvoří 
děvčata, chlapci spolu s animátory a 
kuchařkami. Míčov je malá vesnička v blízkosti 
přírodního koupaliště Konopáč. Letošní 
chaloupka “praskala“ ve švech. Dětí a ostatního 
personálu bylo hodně. Co prožívali děti? 
Vybíráme z deníku, který si psali každý den.  

Pondělí 8. července: Ráno opět z postele 
ven. Někteří si ještě nezvykli, že na 

chaloupce se vstává celkem brzy a také 
hned. Nikoho Indi nepřemlouval, ale ten, kdo 
by nevstal, přišel by o snídani. A tak vstávali 
všichni. Při snídani nám Indi řekl, že budeme 

pokračovat s lezením po provazech. 
Tentokrát pověsil na strom provazový žebřík 

a my jsme měli vylézt nahoru. Byli jsme 
jištěni, ale i tak to byla fuška. Nejhezčí bylo 

slaňování ze stromu. To už Indi dělal 
všechno a my se jen houpali ve vzduchu. 

Šumava – putovní tábor 
Starší chlapci prožívají svých 10 dní o 
prázdninách na různých místech ČR. Letos po 
prvé jsme se vydali na putovní tábor po 
Šumavě. Skupina deseti mladých chlapců spolu 
se svými vedoucími po sedm dní se pohybovala 
po šumavských hvozdech s batohy na zádech, 
ve kterých si nesli vše potřebné pro pobyt 
v přírodě; spacák, hygienu, karimatku, jídlo, 
stan, pláštěnku atd. Našlapali jsme asi 110 km, 
viděli kus krásné Šumavy a obdivovali 
nádhernou přírodu. Nechyběly ani zážitky 
s místním obyvatelstvem. Kousek ze 
šumavského deníku.  

Sobota 13. července - Josefův důl – Plešné 
jezero 22 Km, cca 1000m převýšení. Ráno 
jsme vstávali velmi brzy – v 6,00 hod. Půl 
hodinu na sbalení osobních věcí a vyrazili 
jsme směrem na Tokaniště. Po snídani – 

v 9,00 hod – jsme pokračovali dále směrem 
na rakouské hranice. Pod Smrčinou jsme 
nabrali vodu a hurá do prudkého kopce 

(1,5 km - 24 min). Na Smrčině jsme si hráli 
na ilegální přechody do Rakouska. Po obědě 

nás čekal největší stoupák – na Plechý. 
Odtud jsme si jen odskočili na Trojmezí. 

Tam se strhla velká dražba o malý 
klobouček. Vítěz měl udělat 2703 dřepů, ale 
jediný, kdo udělal svůj počet dřepů byl Peťan 

(800 dřepů) a tak vyhrál klobouk. 

Sázava – Necky tour 2002 
Jednou z aktivit Salesiánského střediska 
mládeže je vodáctví. Jedná se o dvě skupiny – 
dospělí a mládež. Shodou okolností obě skupiny 
letos sjížděli Sázavu. Jak moc to bylo zajímavé 
se můžete dozvědět u Salesiánů anebo přímo 
z malého kronikového zápisu.  

V řece je opravdu žalostně málo vody a tak 
koukaj i kameny, který v tý řece snad ani 

nejsou. Mám strach, že se nám za dva dny 
bude prášit za kánoí. Odpoledne kotvíme 

pod Českým Šternberkem a posilujeme se 
zmrzlinou, abychom měli dostatek sil na 
přenášení jezů. Koupeme se, a když mě 

háček nechává napospas řece, tak mě Pavel 
Hertl bere do háku, ale eviduje mě jen jako 

kapra …V sobotu se všechny posádky 
roztrhaly a složení se co chvíli měnilo. 

Nejostřeji sledovanou novou dvojicí byla 
bezesporu posádka Verča – Máša. Honza je 
pochválil – jako jediní se mu při cestě pod 
mostem pěkně natočili obličejem k foťáku. 
Háčci sbírali zkušenosti na zádi a Marek 

překonal svůj loňský výkon. Loni na Lužnici 
vyhodil se svým zadákem do vody i sám 

sebe a překlopil celou loď. Letos už on i loď 
zůstali v suchu, pouze Luďa předvedl 
elegantní oblouček do teplé Sázavy. 

(pokračování příště) 
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PRAVIDELNÉ AKCE 
Pondělí Příprava na křest dospělých – 1. skupina fara 19:00 hod. 
Úterý Příprava na křest dospělých – 2. skupina fara 19:00 hod. 
 Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Středa Cvičení maminek s dětmi Salesiánské 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 13.10. Koncert duchovní hudby v rámci Pardubických 
městských slavností – vystoupí také „Chorus Minor“ sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Po 14.10. Přednáška: A. Roleček – Ravenské mozaiky kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 16.10. Balení balíků pro misie fara 15:00 hod. 
Ne 20.10. Sbírka na misie ve všech kostelích  
Út 22.10. Pastorační rada fara 20:00 hod. 
Čt 24.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
Ne 27.10. Konec letního času – spíme o hodinu déle J   
Čt 31.10. Zpovědní den sv. Bartoloměje  8:00 – 18:00  
Pá 1.11. Slavnost všech svatých    
So 7.9. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   
 Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Čt 7.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
 Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
St 13.11. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Ne 17.11. Sbírka na opravy kostelů   

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude  1. listopadu, příští číslo vyjde 10. listopadu 2002 

po 14. 10. v 18:00 hod., kostel sv. Jana  
Aleš Roleček: Ravenské mozaiky 

Setkání Východu a Západu. Přednáška bude doplněna promítáním diapozitivů. Po přednášce bude 
následovat bohoslužba. 
V novém školním roce se Pondělní večery konají jednou měsíčně. Kromě neustálé snahy vytvářet 
otevřené společenství aktivně se podílející na celém večeru chceme letos klást důraz na kvalitní 
přípravu večerů, především liturgické části. Na přednášky a s nimi spojené diskuse jste všichni srdečně 
zváni. 
Připravujeme:   
 11.11. Vladimír Slámečka: Jak církev reaguje na společenské změny v ČR posledních deseti let 
 9. 12.  Petr Kolář: Jak dnes číst Bibli 
OZNÁMENÍ REDAKCE  

Milý farníci,  
snažíme se o rozšíření našeho farního Zpravodaje a z tohoto důvodu Vás chceme pozvat ke 
spolupráci. Každý nápad, každý příspěvek nebo názor nám může pomoci ke zkvalitnění vzájemné 
informovanosti. 
Dále připravujeme webové stránky farnosti. I zde může být každý nápad velikou pomocí. Už za krátký 
čas budete moci na internetu číst farní Zpravodaj (tištěná forma se však nezruší), dozvědět se pořad 
bohoslužeb či přečíst si nedělní ohlášky. Svoje návrhy a připomínky posílejte na farní úřad, zašlete e-
mail na adresu marijano@volny.cz nebo telefonujte 777/82 11 82.  

S díky na spolupráci se těší P. Vladislav Brokeš a celá redakce. 

mailto:marijano@volny.cz

