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Na hvězdě Alfa v souhvězdí Orio-
nu bydleli dokonalí lidé, kteří vypa-
dali jako kotouček dýmu a živili se 
elektřinou. Bůh jim dal svobodnou 
vůli a úžasně bystrý rozum. Vy-
mysleli tak rychlé rakety, že za 
dvacet minut byli schopni doletět k 
nám na zem. Na naší zemi tenkrát 
ještě bydleli lidé v jeskyních, neu-
měli si postavit chalupu, ba ani 
rozdělat oheň. Jednomu 
hodnému obyvateli té 
hvězdy, jmenoval se Al-
fan, to bylo líto, měl po-
zemské lidi rád a chtěl 
je zachránit, vykoupit od 
zimy a toho bídného 
bydlení.  
Cožpak, na zemi se do-
stane snadno, ale vy-
padá jako 
kotouček  
kouře, 
nemlu-
ví po-

zemskou řečí, 
ani ústa nemá - u nich na 
hvězdě Alfa se dorozumívají elek-
tronickými vlnami. Pozemšťané ho 
nepoznají a nebudou mu rozumět. 
Co dělat? „Musím se stát pozem-
ským člověkem," řekl si Alfan. 
„Musím na sebe vzít jejich lidské 
tělo, vtělit se, narodit se na zemi a 
být pozemšťanům podoben." Vy-
bral si na zemi maminku a vtělil se 
do ní. To znamená, že se stal ma-
linkým děťátkem v matčině těle, v 
pokojíčku, který mají maminky pod 
srdcem pro své děti. Maminka za 
něj devět měsíců dýchala a jedla, 

a když byl Alfan konečně už tak 
veliký, že mohl dýchat a jíst sám, 
vyšel z maminčina pokojíčku, z 
jejího těla ven - narodil se. Když 
vyrostl, naučil lidi stavět chaloupky 
a rozdělávat si oheň třením dřívek. 
Zachránil lidi před zimou, vykoupil 
je od smrti zmrznutím.  
Já vím, je to pohádka, ale něco 
podobného by se docela dobře 

mohlo stát, že? 
Při hodinách náboženství si 
neříkáme žádné pohádky, 
ale pravdu pravdoucí: lidé 
upadli do hříchu, nemohli k 
Bohu do nebe a nemohli si 

sami pomoci. Zachránil je 
Bůh Syn, druhá božská 
osoba. O jeho nebeském 

Otci, o něm, o jeho ma-
mince Panně Marii 

i o tom, 
co má-

me 
dělat, 
aby-

chom 
se mu líbili, si za-

se začneme vyprávět od 15. září. 
Ty, kteří letos začínají, přihlásí ro-
diče u nás na faře. A vy starší se 
nezapomeňte podívat v tomto 
Zpravodaji, jaká hodina nábožen-
ství je pro vás nejlepší. Pokud mě-
níte skupinu, ve které jste se učili 
náboženství loni, poproste rodiče, 
aby vás raději znovu přihlásili a na 
rozvrhu označili vaši novou skupi-
nu. 
Těšíme se na vás. 
Za všechny vaše katechety 

P. Josef Matras 

OBSAH Milé děti! 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Z E  Ž I V O TA FA R N O S T I  
STAVEBNÍ DENÍK OPRAVY PARDUBICKÉ FARY 

Jak jste již byli informováni a jak jste si již mnozí všimli, 
v objektu fary v Pardubicích probíhá rozsáhlá rekonstrukce. 
Stávající stav objektu arciděkanství neodpovídá jak v bytové, 
tak v provozní části stavebně-technickým podmínkám ani pas-
toračním požadavkům tak rozsáhlé farnosti. Chybí farní sál a 
je nedostatek učeben a místností pro katechese, zkoušky far-
ního sboru a osobní rozhovory. 
 
 První etapa rekon-
strukce, která by 
měla být realizová-
na v letošním roce, 
řeší statické problé-
my objektu a sta-
vební úpravy zá-
padní části. Sta-
vební práce byly 
zahájeny 19. květ-
na 2003 vybudová-
ním nové farní ku-

chyně, a teprve po jejím přestěhování probíhaly rozsáhlé 
bourací práce. 

 
V prvním patře byly zrušením farní kuchyně a 
kněžského bytu vytvořeny prostory  pro nový farní 
sál, příslušné sociální zařízení a osobní hydraulic-
ký výtah, který bude zajišťovat dopravu imobilních 
osob. 
 
 Z prací týkajících se static-
kého zajištění objektu byla 
k dnešnímu dni provedena 
sanace porušených kle-
neb, podchycení objektu 
pomocí ocelových mikropi-
lotů a současně se provádí 
ztužení celého objektu 

v úrovni stropních konstrukcí ocelovými předepnutými lany. Ještě je třeba vybe-
tonovat železobetonové obrubní pasy kolem západní části objektu. 
 
Z ostatních prací byly již provedeny rozvody kanalizace, vody, plynu a elektřiny. Jsou také dokončeny 
rozvody topení s provizorním napojením na stávající kotel ústředního vytápění. Provádějí se opravy 
omítek a v dalším týdnu se začnou osazovat nová okna. 
 

 
Pro lepší názornost přikládáme fotografie: 
 
1. Část zdiva těsně před pádem 
2. Napojení kanalizace na městský řád 
3. Betonování podlahy nově vzniklého farního sálu 
4. Mikropiloty zavrtané pod základy do hloubky až osm metrů 
5. Předepnutá lana zajišťující zastavení statické havárie objektu 
 

 Ing. Helena Kosová a P.Vladislav Brokeš 
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2 
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Z E  Ž I V O TA FA R N O S T I  
PRÁZDNINY V AUGSBURKU 

Jako už v několika minulých letech, i letos v létě se vydala 
malá skupinka z naší farní mládeže na návštěvu naší part-
nerské farnosti sv. Konráda v Augsburku. V této farnosti 
jsme strávili několik týdnů v rodinách, kterým jsme pomáhali 
v domácnosti, měli na starost jejich děti, nebo třeba praco-
vali v zahradnictví. Asi není potřeba zdůrazňovat, jakým pří-
nosem pro nás byl tento pobyt v oblasti jazykové. I přesto se 
však naše návštěva nesla v poněkud netradičním, in-
donéském duchu. P. Mair odjel se svojí hospodyní Bärbel 
na dovolenou a na faře tak zůstal jen P. Zacharias, nový 
mladý kaplan původem z Indonésie. Seznámili jsme se s 
ním a za pár dní nás pozval na večeři k sobě na faru. Zvykli 
jsme si na německou přesnost a tak jsme přišli včas, čímž 
jsme se ocitli uprostřed, ba možná na začátku příprav oné 
slíbené večeře. Postupně přicházeli další a další hosté, pří-
buzní, přátelé či známí P. Zachariase, a nakonec jsme zů-
stali my, Češi, s farním kostelníkem jedinými Evropany u 
stolu. Takto jsme mohli ochutnat ryzí indonéské a nesmírně 
ostré omáčky, křupavé sušené ryby, a to vše v kombinaci s 
grilovanými bavorskými párky. Po večeři jsme si ještě dlou-
ho povídali, učili se základní fráze a Otčenáš v indonéštině, 
tancovali indonéské tance a učili naše nové kamarády tan-
covat polku, valčík… Měli jsme štěstí a P. Mair s Bärbel se z 
dovolené vrátili dříve, než jsme my stačili odjet domů. Mohli 
jsme se tak ještě sejít společně s nimi a dalšími rodinami, 
které se už léta starají o partnerství našich farností. I toto 
bylo velice milé a příjemné setkání, ze kterého Vám všem 
chceme vyřídit nejsrdečnější pozdravy od našich přátel z 
Augsburku. 

 Markéta Kalivodová 

VESMÍRNÁ OSLAVA 
V době, kdy se planeta Mars přiblížila 
Zemi nejvíce za 60 tisíc let, zažily nej-
větší nápor nejen hvězdárny a ob-
servatoře po celém světě, ale i samot-
ný Vesmír - diecézní centrum života 
mládeže v Deštném v Orlických ho-
rách, kam se vypravila i skupinka mlá-
deže z Pardubic. Hvězdou vesmírného 
programu však nebyla ona planeta 
Mars, nýbrž P. Pavel Rousek, jehož 
50. narozeniny přijeli oslavit lidé z bliž-
šího či vzdáleného okolí, rodina, kněží, 
mládež, rodiny s dětmi, věrní farníci…  
Program začínal slavnostní mší svatou 
v kostele sv. Marie Magdaleny v Dešt-
ném a pokračoval večeří a programem 
plným scének z Pavlova života, vzpo-
mínek a písniček na Vesmíru. Během 
celého večera P. Pavel vzpomínal a 
vyprávěl své zážitky i z doby, kterou 
strávil ve své první kněžské farnosti u 
nás v Pardubicích. Za krásný věk otce 
Pavla, za jeho životní rozhodnutí stát 
se knězem, za Vesmír, na kterém Pa-
vel už tolik let působí a u jehož vzniku 
stál,  za to všechno jsme děkovali Pá-
nu v popůlnoční modlitbě, a kdo mohl, 
zůstal a slavil třeba až do rána. 
 

 Markéta Kalivodová 

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
 
Začíná školní rok a před námi se rozbíhají nové aktivity. Jedna z nich je 
příprava na svátost biřmování. Již se přihlásilo docela dost zájemců a 
další se jistě objeví. Rád bych vás tedy alespoň předběžně informoval o 
průběhu přípravy. 
 
Jelikož se jedná o svátost křesťanské dospělosti, rádi bychom vám před-
ložili kvalitní přípravu, která bude užitečná do života. Přípravu chceme 
zahájit ve čtvrtek 23. října 2003 v kostele sv. Jana při večerní mši svaté. 
 
Budeme se scházet každé dva týdny ve čtvrtek a program přípravy je 
následující: 
Na začátku budeme slavit mši svatou v kostele sv. Jana v 18.00 hod s 
promluvou tematicky věnovanou svátosti biřmování. Následovat bude 
přednáška a po ní diskuse. Dokud nebude k dispozici farní sál, tak vše 
bude probíhat u sv. Jana. Na závěr, ve 20.30, bude společná modlitba. 
 
Předpokládá se veliký věkový rozdíl, ale to nám nevadí. Vše proběhne společně, ale jistě v některých 
částech skupinu rozdělíme. 
 
Tak už se moc těším na společné setkání.       P. Vladislav Brokeš 
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Diecézní centrum pro rodinu v Litoměřicích 
 pořádá 

 
POUŤ RODIN 

k Sedmibolestné Panně Marii do Bohosudova 
 

Kdy: v sobotu 13. září 2003 v 10 hodin 
Kde: bazilika v Bohosudově, 7 km od Teplic 

 
 V rámci Středoevropských katolických dnů 2003-2004 pořádá 

Diecézní centrum pro rodinu pouť rodin k Panně Marii. Putujme do 
Bohosudova s myšlenkou, že žít v rodině je velmi důležité, vý-

znamné a zodpovědné poslání. Vezměme mši svatou jako poděko-
vání za vše, co se nám podařilo, i za to nejmenší, co jsme pro dru-

hé nezištně vykonali. 
 

 Bohosudov a Krupka jsou výletní místa na úpatí Krušných hor 
s mnoha zajímavými místy, která můžete s dětmi navštívit. Mezi ně 

patří gotický hrad s vyhlídkou a stylovou restaurací, gotická pro-
hlídková štola Starý Martin, městské muzeum s bohatou hornickou 
tradicí a exponáty, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Wol-

fganga na Komáří vížce, kam můžete z města dojet lanovkou. 
 

Na všechny poutníky se těší  
Mgr. Iva Růžičková, vedoucí diecézního centra pro rodinu. 

Kontakt: Diecézní centrum pro rodinu,  
Komenského 4, 412 01 Litoměřice 

tel.: 606 501 897 
E-mail: dcpr.ltm@tiscali.cz 

Z P R Á V Y  Z  D I E C É Z E  
POUŤ NA SETKÁNÍ SE  

SVATÝM OTCEM  
DO BRATISLAVY 

 
Farní charita Přelouč pořádá 
poutní zájezd na mši svatou, kte-
rou bude sloužit papež Jan Pavel 
II. v neděli 14. září od 10:00 v 
Bratislavě. Zájezd bude duchov-
ně doprovázet P. Zdeněk Skalic-
ký. 
Odjíždí se v sobotu 13. září ve 
večerních hodinách luxusním 
klimatizovaným autobusem, cena 
zájezdu je 700 Kč, záloha 100 
Kč, doplatek při odjezdu. V ceně 
je zahrnuto cestovní pojištění.  
Informace podá a přihlášky přijí-
má Ing. Zdeňka Kumstýřová, tel. 
466 958 107 nebo 777 659 721. 
V autobuse jsou dosud volná 
místa. 

MÁTE RÁDI KONĚ? OSLAVTE SVÁTEK SV. VÁCLAVA NETRADIČNĚ! 
Biskupství královéhradecké s odbornou garancí Hřebčína Equus Kinsky si vás dovoluje 
pozvat u příležitosti oslavy státního svátku Dne české státnosti - Slavnosti svatého Vác-
lava na soutěžní přehlídku koní a dobových kostýmů. Součástí programu přehlídky bu-
de žehnání koní. Porota a diváci rozhodnou hlasováním o nejkrásnějším a nejsympatič-
tějším koni a o nejlepším kostýmu.  
Slavnost se bude konat v Hradci Králové na Velkém náměstí v neděli 28. září 2003. 

Program celé slavnosti: 
9:30 hod.  Slavnostní bohoslužba v katedrále Svatého Ducha. 
11:00 hod.  Přednáška na svatováclavské téma v Novém Adalbertinu. 
  Příjezd chovatelů koní na Děkanské náměstí ke katedrále Svatého Ducha. 
13:30 hod.  Defilé všech koní kolem tribuny čestných hostů, shromáždění koní v ohradě; 
  - obřad žehnání koní a poté slavnostní projev primátora města ke státnímu svátku; 

- představení poroty, která má za úkol zvolit nejkrásnějšího koně a nejzdařilejší dobový kos-
tým; 

  - představení jednotlivých koní a jejich plemen s odborným komentářem; 
- během jednání poroty proběhnou ukázky jezdeckého umění, účastníci mají možnost zvolit 

svým hlasem nejsympatičtějšího koně; 
15:30 hod. Slavnostní dekorování koní, předání cen výhercům jednotlivých soutěží  
16:00 hod. Úplný závěr programu. 

Bližší informace vystavovatelům koní podá  
pan Petr Pulpán z Hřebčína Equus Kinsky, tel:777 247 110. 

mailto:dcpr.ltm@tiscali.cz
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Milí spolubratři v kněžské službě, řeholní sestry, 
bratři a sestry v Kristu, drazí přátelé, 
tak, jako před pěti lety, obracím se na vás 
s pastýřským listem o slavnosti sv. Václava, 
ochránce České země. Připomínka pátého výročí 
mé biskupské konsekrace v katedrále Svatého 
Ducha je pro mne příležitostí, abych se zamyslel 
nad vytyčeným programem mě svěřené biskup-
ské služby a ve zpětném pohledu sobě i vám při-
pomněl, co se nám podařilo, a naopak, co jsem 
neuskutečnil, a omluvil se za chyby 
a nedorozumění, které jsem zavinil. Při této příle-
žitosti bych na prvním místě chtěl poděkovat otci 
arcibiskupovi Karlovi, jeho spolupracovníkům a 
vám všem v diecézi za to, s jakou odvahou i ver-
vou jste vykročili do díla obnovy naší diecéze 
v prvních letech svobody. Musím poctivě a po 
pravdě říci, že v mnoha případech dokončujeme 
důležité projekty, které jste připravili v minulých 
letech. Měl bych vzpomenout alespoň pokračující 
vydávání měsíčníku Dopisy nemocným a novou 
iniciativu otce arcibiskupa Karla ve vydávání svě-
dectví o pronásledování církve v době totality ve 
čtyřech svazcích Kamínků. Jsem vděčný za vaši 
pomoc, díky které pokračujeme v započatém díle. 
V prvním pastýřském listu jsem za pastorační pri-
ority stanovil péči o rodinu, výchovu dětí a mláde-
že, připomněl jsem důležitost církevních škol a 
zdůraznil nutnost kněžských a duchovních povo-
lání. Osvědčilo se ustanovení vikariátních kapla-
nů mládeže. Počet církevních škol se rozšířil o 
nově zřízené církevní gymnázium s internátem ve 
Skutči. Diecézní sbírka na církevní školství dává 
možnost podpořit investiční a studijní programy. 
Vlastní péče o duchovní rozvoj rodiny pomáhá 
zajišťovat Diecézní centrum pro rodinu. Celo-
diecézní modlitba za kněžská a řeholní povolání 
přináší své ovoce a mohu s radostí sdělit, že loň-
ský počet devíti novokněží, představoval nejvyšší 
počet kněžských svěcení po roce 1950. 

Po seznámení se s důležitými a naléhavými úkoly 
v životě diecéze, bylo zapotřebí řešit otázku 
diecézního pastoračního centra Nového Adalber-
tina, jeho dostavbu, uvedení do provozu a uhra-
zení nákladů na rekonstrukci. Z rozhovorů s kně-
žími vyvstal problém velkého množství zanedba-
ných a neudržovaných církevních objektů, přede-

D O K U M E N T  
PASTÝŘSKÝ LIST K PÁTÉMU VÝROČÍ NÁSTUPU DO SLUŽBY DIECÉZNÍHO 

BISKUPA 

V neděli 28. září 2003 o slavnosti sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého 
národa budeme číst pastýřský list otce biskupa Dominika. V našem Zpravodaji chceme 

vytisknout tento list ve dvou částech, abyste si ho mohli sami přečíst a prostudovat.  

vším nevyužitých farních budov. Dalším požadav-
kem byla větší spolupráce mezi biskupstvím 
a jednotlivými farnostmi. V běhu byla již příprava 
na Plenární sněm katolické církve v naší zemi. 
Spolupráce mezi jednotlivými farnostmi a bis-
kupstvím vyžadovala i určitou hospodářskou ko-
ordinaci v duchu solidarity. 

Díky porozumění nejbližších spolupracovníků, 
kněží i vás farníků byla dokončena rekonstrukce 
Nového Adalbertina a celý areál byl uveden do 
chodu, aniž by finančně zatěžoval diecézi. Jsou 
v něm umístěna střediska: pastoračně-
informační, pro rodinu, mládež, katechezi, du-
chovní služba pro vysokoškolské studenty a kan-
celář vězeňské duchovní správy. Nachází se 
v něm redakce diecézního časopisu IKD, mládež-
nického časopisu Hromosvod a Katechetického 
věstníku a má zde své sídlo studio Radia Proglas. 
Diecézní teologický institut organizuje teologické 
vzdělávání laiků a doškolování mladých kněží, 
trvalých jáhnů a pastoračních asistentů v průběhu 
celého roku, spolupracuje s pedagogickou fakul-
tou, jejíž katedra se nalézá v 1. poschodí této bu-
dovy a pomáhá zajišťovat bakalářský program 
pro učitele náboženství 1. stupně, jakož 
i studijních oborů varhanní hudby. V salle terreně 
byla otevřena pro veřejnost Biskupská knihovna. 
Nyní již s jistotou mohu říci, že během jednoho 
roku bude uhrazen úvěr, kterým byla zajišťována 
rekonstrukce Nového Adalbertina. 

Ve spolupráci s duchovními správci a diecézními 
radami vykrystalizoval předběžný návrh na územ-
ní reorganizaci diecéze, která přihlíží k současné-
mu vývoji společnosti a sleduje úpravy státní 
správy i samosprávy. Velkým břemenem se stá-
vají nevyužívané farní budovy, jejichž neperspek-
tivní opravy můžeme odhadovat na cca 700 milio-
nů korun, což je více než trojnásobek nákladů na 
generální opravu Nového Adalbertina, které však 
slouží církvi a veřejnosti. Výstavba nové účelné 
farní budovy je často méně nákladná, než rekon-
strukce stávajících objektů. Skutečným odbřeme-
něním je obětavá a odborná spolupráce farníků 
v rámci hospodaření a oprav ve farnostech. 

Těší mě, že při příští návštěvě „Ad limina“ v Římě 
budu moci Svatému otci oznámit, že generální 

(pokračování na str. 7) 
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D O K U M E N T  

vizitace farností naší diecéze byly v uplynulém 
pětiletí po 60 letech opět vykonány. Tyto pracovní 
návštěvy ve farnostech pomohly mně i mým spo-
lupracovníkům hlouběji poznat každodenní život 
farností, obětavou práci našich kněží, setkat se 
s nemocnými a seniory v jednotlivých obcích a 
poděkovat jim za modlitby a oběti, které přinášejí 
za naši místní církev. Mohl jsem v některých pří-
padech i obdivovat tvůrčí přístup vyučujících ná-
boženství a poznat řadu mladých společenství 
přímo na místě. Při bohoslužbách jsem se setká-
val i s radostnou účastí dětí. Duchovní správci i 
rady farností mohly nahlédnout do tajemství 
diecézní „byrokracie“, jako jsou statistiky a různá 
hlášení a přesvědčit se o jejich užitečnosti a vý-
znamu. 

Nyní již po prvním a zdařilém zasedání Plenární-
ho sněmu na Velehradě chtěl bych poděkovat 
sněmovním kroužkům za jejich odvedenou práci 
a trochu se i omluvit, že jsem nevěnoval více po-
zornosti přípravě na sněm a především, že jsem 
pouze konstatoval neúčast kněží v této přípravě, 
aniž bych sám vytvořil podmínky pro jejich větší 
účast. 
Hospodaření diecéze vykazuje velkou míru obě-
tavosti vás, našich diecézanů a to jak na úrovni 
farnosti, tak při diecézních aktivitách, či v ochotě 
pomáhat všem potřebným. Velmi mě vždy 

(pokračování ze str. 6) rozhněvá, když my věřící jsme hrubým způsobem 
napadáni ve sdělovacích prostředcích jako para-
ziti, kterým platí bohoslužebné úkony nevěřící 
spoluobčané, což je do nebe volající lež. Naše 
hospodaření vykazuje, že nejenom bohoslužebné 
výdaje, ale z převážné části i opravy far i kostelů 
jsou financovány z darů věřících a to jak 
z domova i ze zahraničí, kde rozhodujícím způso-
bem pomáhají naši rodáci německého jazyka. 
Tříkrálová sbírka v diecézi přesáhla v tomto roce 
5 milionů korun, sbírka na postižené povodněmi v 
loňském roce přinesla 10 milionů korun a celé 
působení naší diecézní charity je otevřeno všem 
občanům bez ohledů na náboženské přesvědče-
ní. Všechna tato fakta jsou jasným svědectvím 
našeho postoje k nevěřícím spoluobčanům. 
Nemám důvod si stěžovat na stát či obce, protože 
díky spolupráci se státními, samosprávními i 
obecními institucemi se nám daří velkorysý pro-
jekt opravy církevních památek. Je na místě, 
abych touto cestou všem poděkoval. Mají na tom 
také podíl bratři a sestry, kteří pracují ve státní 
správě, v zákonodárných a samosprávných orgá-
nech. Musím poděkovat vaší ochotě přispívat do 
svépomocných diecézních fondů pomocí kterých 
zajišťujeme opravy farních budov, přispíváme na 
opravy kostelů a kněží vlastním fondem přispívají 
na obnovu svých bytů na farách.  

(Dokončení v příštím čísle) 

RODINY V SLOVENSKÉM RÁJI 
V druhé polovině prázdnin navštívilo 
několik rodin z Pardubic a okolí vý-
chodní Slovensko, konkrétně Národní 
park Slovenský ráj. 16 rodičů a našich 
24 dětí absolvovalo několik měně i více 
náročných túr po roklinách tohoto nád-
herného kousku přírody. Bylo obdivu-
hodné, jak i malé děti zdolávaly terén 
pomocí železných žebříků a jiných tech-
nických pomůcek. Odměnou nám byly 
krásy, které do skal vytvořila za několik 
milionů let neúnavná voda. Příjemným 
zpestřením byla i návštěva Dobšinské 
ledové jeskyně, kdy z rozpáleného slun-
ce jsme vstupovali do chladivého podze-
mí, kde se teplota pohybovala pod bo-
dem mrazu. Také návštěva největšího 
středoevropského hradu - Spišského - 
nás obohatila o nové poznatky z historie této části naší bývalé republiky. Velmi nás všechny potěšila 
návštěva P. Vladislava Brokeše z Pardubic - díky němu jsme mohli v prostředí panenské přírody osla-
vit eucharistickou hostinou našeho Pána. Naše rodiny se zde ještě více sblížily a těšíme se na další 
setkávání v Pardubicích. 

-jp- 
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V Z DĚL Á V Á N Í  
P. JAN RYBÁŘ: BŮH LIDSKÝMA OČIMA  

My dnes rádi používáme inter-
net a mobil a s druhými se 
nám komunikuje lépe, pokud 
se jim nedíváme do očí. Když 
je někdo daleko, uvědomím si 
cenu svého vztahu k němu. Ty 
milióny mobilů něco ukazují: 
že člověk žije mezi lidmi a cítí 
se osamělý. Každý člověk 
spěchá, ale ví, že může něko-
ho zavolat, že někdo může 
zavolat jemu, a tak nás to vy-
tahuje z té bezvýznamnosti, 
kterou máme. Na tom je vidět 
podstata člověka, ta základní 
struktura jeho bytí - komunika-
tivnost. Víme, že jsme stvořeni 
podle Božího vzoru, proto ta 
komunikace je v Bohu, Bůh je 
otevřený a chce s námi jednat. 
Chce s námi vstoupit ve spoje-
ní, protože očekává vztah. 

Kristus k nám mluví a my po-
sloucháme, co nám říká (je to 
jako takový displej naší duše, 
tam se může objevovat): 
„Neboj se, já jsem zvítězil nad 
světem“ nebo „Já jsem s vámi 
po všechny dny až do konce 
světa“ nebo „Kdo vidí mě, vidí 
Boha“. Je důležité, o čem 
chce s námi hovořit. Je ale 
otázka, kolik my přijímáme 
z toho, co nám říká. 
Znamená to, že Bůh chce do 
nás dostat svoje názory, svůj 
postoj - to znamená pravdu o 
nás i o sobě. Když poznáme 
pravdu o něm, tím jsme 
chytřejší i sami o sobě. My se 
snažíme dostat do něho zase 
naše postoje, naše stanovis-
ka. Ty naše lidské oči jsou ta-
kové dvojaké, něco je tam 
správně, na druhé straně se 
snažíme do něj dostat něco ze 
sebe. Například známé podo-
benství o marnotratném synu. 
Někdo se modlí: aby krev Kris-
tova utišila Boží hněv. Nebo 
se říká - Boží spravedlnost a 
láska – jako by to bylo 
v rozporu. On nás miluje, ale 

je tady ta spravedlnost… Je to 
dáno na stejnou váhu – co 
potom vlastně ten Hospodin 
má dělat? Bůh ale není soud-
ce u našeho vrchního soudu. 
Jeho spravedlnost je obrácena 
k nám. Bůh je nejvýš spra-
vedlivý - a já dodávám: 
k hříšníkovi, k tomu, kdo se 
obrací od Boha, kdo od ně-
ho odchází, k tomu je spra-
vedlivý. Ten marnotratný syn 
chtěl odejít, tak otec mu dal 
všechno, co bylo jeho – nedá 
se nic dělat, běž. 
Pokud mám zkušenosti 
s mladými lidmi, říkají: „On 
odpouští, on nepotřebuje napl-
nit svou spravedlnost.“ Je jim 
cizí představitel Boha, který 
musí jednat v zájmu své osob-
ní spravedlnosti. Ten marno-
tratný syn se vrátil a jakou 
spravedlnost vyžadoval otec 
pro sebe - žádnou. Syn tušil, 
že by měl dělat jako nádeník 
v domě svého otce, aby se 
alespoň trochu najedl a ukázal 
svému otci kajícnost návratu. 
Ale otec to škrtá a říká: 
„Oblečte ho, umyjte ho, při-
pravte ho a pak půjde ke sto-
lu.“ Není tam touha po něja-
ké osobní satisfakci. Ježíš 
nám ukazuje takhle svého 
Otce. Chlapec se vrací zpát-
ky, otec pro svou osobu, pro 
svou spravedlnost nežádá vů-
bec žádnou satisfakci. To je 
ten nádherný obraz obou, kte-
rý nám pán Ježíš přinesl. 

Jestliže některé zbožné osoby 
říkají: „Panna Maria drží ruku 
svému Synu, aby nás nerozdr-
til,“ říkají to špatně. Panna Ma-
ria se učí milosrdenství od 
svého Syna a Syn, ten to při-
nesl od svého Otce. Takový je 
Bůh, to je pramen všeho. Už 
ve Starém zákoně je napsáno, 
že Bůh je pramen všeho milo-
srdenství. 

Dříve se přinášely oběti Bo-
hu a my bychom si měli uvě-
domit, že v Novém zákoně je 
Bůh, obětující svého krále. 
Čili co je to oběť v Novém zá-
koně? Dar lásky. Už to, že tato 
planeta existuje přes vše, co 
na ní pácháme, je jejím veli-
kým nepochopitelným proje-
vem. Bůh chce, aby všichni 
brali z toho, z čeho On žije. 
Chce ukázat, abychom už ter-
mín „oběť“ vzali jaksi nově. 
Takže dnes, pokud řekneme 
oběť, je to dar lásky. Bůh se 
nám dává v pokoře lásky. 
 

Přepis přednášky konané v 
rámci Pondělních večerů 

v kostele sv. Jana 16. 6. 2003 
připravil Zdeněk Sychra. Text 

najdete také na adrese 
http://vecery.misto.cz. 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Rodiče, jejichž děti se zúčast-
nily Příměstského tábora po-
řádaného Salesiánským stře-
diskem mládeže v posledním 
srpnovém týdnu, děkují sale-
siánům a všem animátorům 
táborových her a kuchařkám 

za velmi pěkný program a 
vydařený týden. Děti vstávaly 
a odcházely z domova na tá-
bor po všech šest dní rády a 
vracely se večer spokojené i 
dobře najezené. Děkujeme! 

 
Velmi vřelé poděkování by-

chom rádi vyslovili touto ces-
tou i slečně Hance Fučíkové, 
která řadu let vedla v Salesi-
ánském středisku mládeže 

společenství děvčat, scholu, 
přípravu a průběh mnoha akcí 
pro děti. Přitom si vychovala i 

své nástupkyně, které, jak 
věříme, vytrvají v této činnosti 
i po odchodu Hanky na zku-

šenou do Itálie.  

http://vecery.misto.cz
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S A L E Z I Á N S K É  S TŘE D I S K O  
MILÍ PŘÁTELÉ, MLADÍ A DĚTI, 
skončily prázdniny, dny volna a dovole-
né, a znovu je tu nový školní rok. Pro 
mnohé z vás to bude velká změna, ne-
boť měníte školu (vysokou, střední), anebo 
přecházíte z prvního stupně ZŠ na druhý. 
Ale každá změna znamená osobní růst, poznává-
ní nových lidí a skutečností. K našemu růstu nám 
také napomáhaly různé prázdninové akce. Na 
Středisku jich během prázdnin proběhlo několik. 
Jen krátce vám chceme přiblížit naše prázdnino-
vé zážitky. 

J Chaloupka – Míčov – děti 

„Chaloupka na Míčově pro nás děti byla úplně 
výborná, i když někoho to tam nebavilo. Byli jsme 
na výletě podívat se na zříceninu hradu Lichnice. 
Ten den jsme ušli dohromady 12 km. Na konci 
chaloupky byl táborák. Jeden z nás si chtěl vzít 
domů toulavé koťátko, ale musel ho nechat na 
Míčově. Příští rok pojedu znovu a doufám, že po-
jedou i ostatní.“ (Klárka Sch.)  

„Na chaloupku jsem jela poprvé. Velmi se mi líbi-
la. Každý den jsme vyráběli nějaké krásné věci. 
Nejvíc se mi líbilo, když jsme s Mášou a Majdou 
vyráběly košíčky z proutí, do kterých jsme si po-
tom dávaly kytičku a třešně. Každý večer jsme 
zakončili krátkou modlitbou v kostele. Táborák na 
konci chaloupky byl super, stejně tak i honba za 
pokladem. Příští rok určitě pojedu.“ (Dorotka V.) 

J Chaloupka – Míčov – starší děti 

„Letošní chaloupka pro starší byla jedna z těch 
pohodovějších chaloupek. Byli jsme na výletě na 
Lichnici. Hry, které pro nás připravil Jirka, byly 
perfektní. Stejně i táborák na konci byl dost dob-
rý. Nejvíc mě bavily stopovací hry. Celkově mohu 
říct, že plnými doušky jsme zakoušeli pohodu a 
radost.“ (Vojta K.) 

J Vodáctví – Hron – Sázava 

Starší vodáci letos jeli jen na pár dní, a to na Sá-
zavu. Vody je letos málo, a tak Sázava byla samý 
„olej“. Poslední úsek „Pikovice“ jsme už nesjíždě-
li, abychom si nezničili lodě. 
Mladší pod vedením Luboše a Luďy se vydali na 
slovenskou řeku Hron. Přivezli s sebou spoustu 
zážitků a každý z nich se minimálně jednou 
„cvakl“. Nechyběl ani křest nových vodáků. Je-
nom jediné přání: doufejme, že příští rok to víc 
„poteče“. 

J Vysokohorská turistika – Monte Rosa – Val-
le d´Aosta 
Na konci července vyrazila 11členná skupina do 

italských hor Monte Rosa. Základní tábor se 
nacházel v 1600m odkud jsme vyráželi 
na jednodenní túry. Našim letošním přá-
ním bylo překonat hranici 4000m. Proto 
jsme s tréninkem začali hned první den 

po příjezdu. Jen krátce vyjmenuji vrcholy, 
které jsme zdolali: Zerbion (2720m), Bivak 

Cittá Mariano (2880m), horská chata Mezzalama 
(3003m), Cime Bianche (2892m), Testa Grigia 
(3315m), Colle Felik – ledovec 4061m. Tak to byl 
náš vrchol. Pak ještě někteří zdolali dvě třítisícov-
ky. Během našeho pobytu jsme navštívili některé 
naše přátele od římských salesiánů. Počasí nám 
po celých 10 dnů přálo. Domů jsme se vrátili opá-
lení a šťastní, že jsme mohli koukat na krásy svě-
ta ze čtyř tisíc metrů. Co bude příští rok zatím ne-
víme, ale jistě se pojedeme někam podívat. 

J Přechod přes Nízké Tatry 

V neděli 10. srpna po ranní mši svaté skupina 17 
mladých lidí nastoupila do vlaku a směřovala na 
Slovensko. Večer v Ružomberku jsme přestoupili 
na autobus, který nás zavezl ke Korytnici – kúpe-
le. Odtud jsme začínali náš přechod přes Nízké 
Tatry. První den – neděle – byl v pohodě. 
V pondělí začínaly první „metry“ – Veľká Chochu-
la. Každý den nás čekalo překvapení. Teď už jen 
vzpomínáme na Chabenec, Chopok, Ďumbier, 
Veľká Vápenica, Kráľova Hola a další vrcholy. 
Tento přechod nás naučil mnoha věcem: respek-
tovat přírodu, obdivovat krásu kolem nás, umět 
podat pomocnou ruku, apod. Co příští rok? Zatím 
je to jen v myšlenkách. 

J Příměstský tábor 

Příměstský tábor byla poslední akce pořádaná 
Střediskem. Po celých 6 dní nás doprovázely řec-
ké báje, zvláště Odysseus a jeho návrat na Itha-
ku. Všechny dny byly nádherné, ale jediný se lišil 
od ostatních, a to byl čtvrtek, kdy jsme vyrazili na 
rafty, abychom sjeli říčku Loučnou až do Pardubic 
k automatickým mlýnům. Plavba to byla náročná, 
ale koupání v Labi nám bylo nádherným osvěže-
ním. Tři skupinky - Pallas Athéna, Apollon a Po-
seidon - získávaly body v různých soutěžích, ale 
nakonec všechny společně poslední den otevřely 
zvláštní truhlici, v níž objevily nádherný poklad. U 
táboráku všichni „slibovali“, že příští rok přijdou 
znovu. 

Tak to jen v „kostce“ akce, které probíhaly na 
středisku. Děkuji všem, kteří na nich spolupraco-
vali. 

Jindra 

P.S. Středisko začíná svoji celoroční činnost 
v neděli 7. září 2003 
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C H A R I A -  M I S I E  
POMOC MISIJNÍM STANICÍM VE TŘETÍM SVĚTĚ 

Vážení dobrodinci a spolupracovníci misií! 
V novém školním roce chceme jako každý rok 
pokračovat v pracovních setkáních, na kterých se 
připravují zásilky poštovních známek a balíků pro 
misie. Změna bude v místě setkání. Vzhledem k 
rekonstrukci fary se budou pravidelná pracovní 
setkání každou třetí středu v měsíci konat v 
kanceláři Oblastní charity, v ulici V Ráji 732 na 
Skřivánku, a to v době od 15 do 17 hodin. Prosí-
me vás o účast na těchto setkáních a vaši pomoc.  

Dále bude pokračovat nezměněným způsobem 
domácí zpracování známek. Výdej balíčků k od-
lepování a třídění a příjem zpracovaných známek 
zajišťuje paní Karla Jiroutová na faře (Kostelní 1, 
vedle kostela sv. Bartoloměje), a to každou stře-
du od 9 do 11 hod. a od 15 do 17 hod.  
Finanční příspěvky na odesílání balíků a zná-
mek můžete odevzdat v kanceláři Oblastní charity 
nebo do kasičky v klášterním kostele s názvem 
MISIE (naproti vchodovým dveřím vpravo) nebo 
paní Jiroutové ve výše uvedené době na faře. 
Všem dárcům upřímně děkujeme.  
Podrobnosti o této práci i o příjemcích naší pomo-
ci uvádíme na internetových stránkách Oblastní 
charity na adrese  
http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/. 

Termíny pracovních schůzek v září a říjnu: 
17. září v 15 hod. - kancelář Oblastní charity - 
zpracování známek 

15. října v 15 hod. - kancelář Oblastní charity - 
balení balíků 
22. října v 15 hod. - odesílání balíků z celnice na 
poště 2 u nádraží 

Cesta ke kanceláři Oblastní charity: 
Směrem z centra města trolejbusem č. 1 nebo 5, 
vystoupit na první zastávce za podjezdem trati v 
ulici Jana Palacha. Pěšky zpátky proti směru pří-
jezdu trolejbusu až na křižovatku s ulicí Milheimo-
va (na rohu je prodejna potravin U třílístku a pro-
dejna zeleniny Mango). Dále ulicí Milheimovou až 
na křižovatku s ulicí V Ráji (první odbočka vpra-
vo). Zahnout doprava do ulice V Ráji, Oblastní 
charita sídlí v bílém domě po levé straně ulice, 
čtvrtý od rohu s Milheimovou ulicí, čp. 732. Na-
proti je prodejna vybavení do koupelen. Cesta od 
stanice trolejbusu trvá 5 - 10 min. 

- mz -  

DOVOLENÁ V KRKONOŠÍCH NA ČTYŘECH KOLECH 
Středisko Vozíčkář Oblastní charity tvořené dobrovolníky nejen z Pardubic, uskutečnilo v červenci svoji 
již šestou týdenní dovolenou s klienty Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích. Po loň-
ském zájezdu do slunné Itálie jsme letos vyrazili na vrcholky nejvyšších českých hor. Zázemí nám po-
skytlo jako v prvních letech našich pobytů v Janských Lázních rekreační středisko Biskupství králové-
hradeckého Marianum. To díky úsilí tamního správce získává stále vyšší kvalitu ve vybavenosti a služ-
bách, proto jsme byli s tímto prostředím velmi spokojeni.  
Počasí nám přálo, a tak jsme mohli absolvovat i dva náročnější výlety - do Obřího dolu, odkud je krásný 
pohled na Sněžku zespoda, a pak také na Zlaté návrší a odtud po víceméně rovné asfaltce k prameni 
Labe. Cesta skýtá nádherné pohledy na vrcholky hor a milosrdné mraky, které z poloviny doby zde 
strávené zakrývaly pálivé sluníčko, ji učinily snesitelnou.  

Během šesti pobytových dní jsme absolvovali i malou olympiádu ve znalostech, zručnosti, sportu, zpě-
vu a výtvarném umění, ve které mnozí podávali až neuvěřitelné výkony.  
A na závěr obvyklá výzva - šest let těchto setkání je poměrně dlouhá doba a všem zpočátku svobod-
ným párům nastaly mnohé rodičovské povinnosti. Přivítáme posily a nabízíme seznámení s našimi akti-
vitami prostřednictvím fotografií, povídání… Informace podá MUDr. Červinka, vedoucí střediska Vozíč-
kář, tel. 732138713.  

http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/
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S K A U T S K É  H N U T Í  
Ve dnech 12.7.-26.7.2003 se konal 
na louce u Zlatého potoka nedaleko 
Dobrušky skautský letní tábor, kte-
rým vyvrcholila naše celoroční čin-
nost. 
V celotáborové hře jsme se vrátily 
do historie skautingu. Jako A. B. 
Svojsík  jsme navštívily zakladatele 
světového skautingu R. Baden-
Powella, zúčastnily jsme se Světo-
vé skautské konference, staly jsme 
se kurýry skautské pošty r. 1918, 
chránily majetek před zabavením 
r. 1948 apod. Vyzkoušely jsme si 
život v přírodě, osvojily skautskou 
praxi, hrály hry, ale především jsme se vzájemně snaži-
ly vytvářet dobré společenství, v jehož středu je nejen skautský Duch, ale i Bůh. Du-
chovní podporu nám dodávali především kněží, kteří nás přijeli navštívit. Obzvláště nás potěšil svou 
návštěvou bratr Josef Kajnek, který přijel ve skautském kroji. Věřím, že se nám tam alespoň trochu 
líbilo a že se všichni opět sejdeme  na 1. oddílové schůzce po prázdninách. 

Pokud jsi děvče, je ti nejméně 6 let a máš zájem se k nám připojit, přijď mezi nás. Můžeš přijít již na 
naši první schůzku, která se uskuteční v pátek 5.9.2003 v 15 hod. na faře. 

Těšíme se na vás  
Kontakt:  vedoucí oddílu   - Marie Metelková  tel.466 652 806 
                  zástupce v. odd. - Petra Kylarová   tel.732 786 986 

C H A R I A -  M I S I E  

Velká radost ze setkání 
Stručná zpráva z inspekční cesty do 
Rwandy a Konga vykonané ve dnech 
27.12.2003 
Situace ve Rwandě Kongu 
 
Společenská a politická situace ve Rwan-
dě a Kongu se od roku 1997 viditelně 
zlepšila. Ozbrojené přepady (během 14 
dní našeho předchozího pobytu zde 
bylo zabito asi 15 lidí) se už prak-
ticky nevyskytují. Většina vráti-
vších se uprchlíků z roku 1994 
se už stačila ve Rwandě inte-
grovat do společnosti, i když se v 
současné době ještě někteří 
opozdilci vracejí. I počet dětí se 
smutnýma očima, které nebyly 
schopné se usmát, se od minule 
hodně snížil. 
 

Navštívená místa 
Ve Rwandě a Kongu jsme navštívi-
li všechna místa, na nichž nyní 

probíhá realizace projektů financo-
vaných hnutím Maitri, a seznámili 
jsme se s aktuálním stavem projektů 
a s odpovědnými osobami, které mají 
na starosti jejich realizaci v jednotli-

vých lokalitách. 
Všude proběhla hromadná setkání se 
sirotky (slavnostní a velmi radostná) a 
měli jsme též možnost některé sirotky 

navštívit v jejich domovech. 
 

Přepsala Karla Jiroutová  
Více informací na 

http://maitri.jinak.cz. 

ADOPCE SRDCE – DALŠÍ CESTY DO RWANDY A KONGA 

http://maitri.jinak.cz
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K A L E N D ÁŘ  

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 27. září, příští číslo vyjde 5. října 2003 

P R A V I D E L N É  A K C E 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Adorace kostel sv. Jana 20 - 21 hod. 
Středa Cvičení maminek s dětmi salesiánské střed. 9:30 hod. 
Čtvrtek Společenství mládeže fara 19:00 hod. 
 Společenství dospělých dle domluvy 20:00 hod. 

 
D A L Š Í  A K C E  

Po 8.9. Svátek Panny Marie—mše sv. Zvěst. Panny Marie 16:00 hod. 
St 10.9. Seniorklub saleziánské střed. 14:30 hod. 
Čt 11.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 14.9. Poutní mše sv. v Kokešově - hlavní celebrant Mons. 
Josef Socha Kokešov 15:00 hod. 

Čt 25.9. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 28.9. Slavnost sv. Václava poutní slavnost u saleziánů 
poutní slavnost v Rosicích n. L. 

St 1.10. Začínají polední mše sv.  kostel sv. Jana 12:00 hod. 

Čt 2.10. Zpovědní den sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

8 - 16 hod. 
16 - 18 hod. 

So 4.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 6.10. Přednáška kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 8.10. Seniorklub saleziánské střed. 14:30 hod. 
Čt 9.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 1.11. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

BLAHOPŘEJEME 
 

19.9.  * Karel Kylar 
28.9.  Václav 
1.10.  * P. Josef Matras 

PRO ZASMÁNÍ 
J 

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před sebou modlitební knihu a vedle 
sebe umělý chrup. "Asi vás ruší při modlitbě," ptá se se zájmem. "Ale kdepak, ty zuby patří mému Emi-

lovi. Musela jsem mu je vzít, on by mi mezitím doma snědl bábovku." 
J 

Kněz si všiml, že jeden z jeho ministrantů stále mluví o detektivkách. "To nic jiného nečteš?" zeptal se 
ho. "Ne," přiznal se chlapec. Kněz mu půjčil Nový zákon s doporučením, aby si ho přečetl. Za pár dnů 
se ho zeptal, jak se mu líbí. "Je to moc napínavé," odpověděl ministrant. "Zrovna čtu, jak je Ježíš před 

Pilátem. Ale neříkejte mi, jak to dopadne!" 
J 

Cyklista se marně snaží odemknout zámek u kola. "Pomodli se ke svatému Petrovi," radí mu babička, 
"ten má v ruce klíč, mohl by ti pomoci." "Spíš se asi pomodlím ke svatému Pavlovi, tady už pomůže je-

nom rozetnout to mečem!" 
J 


