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„Budík nezazvonil. Zaspal 
jsem. Tenhle měsíc poněkolikáté. 
Bolí mě hlava. Rychle se oblékám. 
Ponožky ze stejného páru se spolu 
zřejmě nebaví. Jedna z nich vzala 
roha. Tkanička u boty nevydržela. 
Rychle venčím psa. Zrovna dnes 
mu to moc nejde. Nenacházím své 
klíče. Kapsa u bundy je děravá. 
Objevuji a vyndávám klíče. Ale 
spadly do výtahové šachty. Budím 
domovního výtaháře. Je štěstím 
bez sebe. Má po noční směně. Klí-
če se našly. Sprintuji na autobus. 
Nepočkal. Na tramvaj to mám asi 
slabé tři kilometry. Běžím. Jsem 
chrt, jsem chrt, jsem závodní chrt. 
Na zastávku dobíhám v poslední 
chvíli. Tramvaj právě přijíždí. Je 
označená cedulí »služební 
jízda«. Vhodný 
spoj přijede za 
šest minut. Ce-
lou dobu se vy-
dýchávám. Ve 
voze nás jede deset. 
Z toho dva revizoři. 
Jízdenku nemám. 
Pokuta šest set ko-
run na místě mi 
»spravila« náladu. 
Dobíhám do kan-
celáře. Kancelář je 
však zamčená. Je 
totiž neděle, přátelé…“ 

Skončila nám doba 
dovolených a prázd-
nin. Mnoho z nás se 
vrací do práce, do 
školy. Opět za-
čne ten kaž-
dodenní kolo-
toč – práce, 
škola, různé 
povinnosti a 
starosti. A 
může se 
nám stát, 

že tím vším budeme tak pohlceni, 
že nám neděle uteče mezi prsty, 
aniž bychom ji pořádně oslavili. 
Vždyť tolik věcí je ještě potřeba 
stihnout, dodělat, zařídit…! 

Když se podíváme na začá-
tek Bible, čteme tam, že Hospodin 
při stvoření světa pracuje šest dní, 
ale své dílo dokončuje až sedmý 
den, tedy v den kdy odpočívá. On 
završuje své dílo tím, že odpočívá. 

Nenechme se ani my pohltit 
prací, nebojme se také během roku 
se zastavit, odpočinout si a oprav-
dově prožít neděli. Snažme se být 
dokonalí, jako je dokonalý sám 
Hospodin, vždyť k jeho obrazu 
jsme byli stvořeni. 

Jáhen Míla Brhel 

www.farnost-pardubice.cz 

http://www.farnost-pardubice.cz
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STŘÍPKY Z FARNOSTI 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

NEDĚLNÍ KAFE NA FAŘE 
Díky prázdninovému programu bohoslužeb 
jsem mohl se konečně také účastnit nedělního 
kafe na naší faře po „deváté“ mši svaté. Byl 
jsem rád, že kromě našich farníků přišla i jedna 
rodina od Staré Boleslavi, která zde je na prázd-
ninách a zaslechla pozvání. 
Chci poděkovat všem, kdo zajišťují toto setká-
vání, za jejich čas i ochotu pomoci k růstu farní 
rodiny. Jsem rád, že fara, díky velkým úpravám 
otce biskupa Josefa, může být více otevřená 
farníkům a plně jim sloužit k různým setkáváním 
a pastoračním aktivitám. 

OPRAVA FASÁDY NA FAŘE 
V tomto týdnu byla zahájena jedna z konečných 
etap v rámci generální opravy naší fary. Jedná 
se o fasádu,  která bude z důvodů omezených 
finančních zdrojů  letos opravena pouze na jižní 
a západní straně. Příští rok se počítá se stranou 
severní. 
 
 
 

ZPOVĚDNÍ DEN 
Během měsíců do konce tohoto kalendářního 
roku nebude k dispozici ze zdravotních důvodů 
jako zpovědník  P. Jaromír Bartoš. 

-af- 

PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO JÁHNA 
s Milý Mílo, můžeš nám 
říci něco o svém dětství? 
Je tomu čtvrt století, co 
jsem jednoho nedělního 
rána, měsíc po Štědrém 
dnu, poprvé vykoukl na 
svět. Do svých sedmi let 
jsem s rodiči a se sestrou 
žil v Mariánských Lázních, 
odkud jsme se kvůli mým 
potížím s astmatem přestě-
hovali na zdravější vzduch 

do Světlé nad Sázavou. 
 
s Co jsi dělal, než ses vydal do semináře? 
Po základní škole jsem šel na Biskupské gymnázi-
um až do Brna, i když jsem ještě o kněžství vůbec 
neuvažoval. V Brně jsem se však setkal s několika 
mladými kněžími, živým společenstvím mládeže, 
přijal jsem svátost biřmování a postupně ve mně 
začalo dozrávat povolání ke kněžství, takže jsem 
ve čtvrtém ročníku podal přihlášku do semináře. 
 
s Nevzpomeneš si na nějaký zajímavý zážitek 

ze semináře? 
Na jeden asi nikdy nezapomenu. Stalo se to, když 
si jeden náš spolubratr zlomil nohu. Obstarali jsme 
mu ze Staré Boleslavi invalidní vozík, aby se po 
dlouhých seminárních chodbách nemusel belhat o 
berlích. My ostatní jsme samozřejmě vozík okamži-
tě museli vyzkoušet a byli jsme překvapeni, co 
všechno se dá s takovým vozíkem dělat a kolik 
legrace se s ním dá užít. Jednoho odpoledne jsem 
se také já usadil do tohoto vozíku. V té chvíli od-

cházel otec kardinál Miloslav Vlk s otcem rektorem 
z kaple a vydali se spolu chodbou opačným smě-
rem, takže nic zvláštního nezpozorovali. Já také 
ne, protože jsem byl otočen zády k nim. Avšak 
spolubratrům, kteří mě sledovali, došlo, že kdyby 
se otec kardinál náhodou otočil a uviděl, jak se tam 
jeden z bohoslovců prohání na invalidním vozíku, 
mohla by z toho být docela dobrá ostuda. Ve chvíli, 
kdy jsem byl v zákrytu otevřených dveří, jeden z 
dálky přihlížející páťák duchapřítomně zavolal: 
„Mílo, zůstaň tam kde jsi!“ Otec kardinál zůstal stát, 
otočil se... a zkoprnělý páťák se zmohl jen na pár 
velmi rychlých kroků do nejbližšího pokoje… 
 
s Byl jsi už někdy v Pardubicích? 
Párkrát ano. Navíc ke kostelu sv. Bartoloměje 
mám zvláštní vztah. Před dvěma lety jsem zde 
v červenci přijal službu lektora, protože jsem se 
nemohl zúčastnit společného udílení lektorátu 
v Hradci Králové na konci srpna. V Pardubicích 
jsem také byl minulý rok o letních prázdninách na 
dvoutýdenní praxi. 
Takže jsem nyní nepřišel do neznámého prostředí. 
Navíc všechny své nové „spolubydlící“ jsem poznal 
už v Praze. Otec Antonín byl v semináři dva roky 
mým vicerektorem, P. Tomáše jsem v semináři 
ještě rok zastihl jako bohoslovce a k Mons. To-
mášovi jsem jeden semestr chodil na předmět Eti-
ka válečného konfliktu. A otec biskup Josef nás 
v semináři pravidelně navštěvoval. 
Se svým předchůdcem Filipem Janákem se také 
moc dobře znám, v semináři jsme spolu pořádali 
různé akce pro ministranty, jezdili spolu na hory… 
Rád zde budu pokračovat v jeho kolejích. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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S K AU T S K É H N U TÍ  

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM SKAUTSKÝM TÁBOREM. 
Ačkoli byl letošní tábor stejně jako jiné roky jen 

čtrnáctidenní, stihli jsme zažít události celého roku. 
Tématem světluškovské celotáborové hry byl totiž 
celý rok.  Zahájení tábora probíhalo 
v silvestrovském duchu, nechyběly prskavky ani 
rychlé špunty. Hned druhý den, tedy v lednu, do-
staly děti pololetní vysvědčení, pravda s poněkud 
netradičními předměty, např. poslušnost, slušná 
mluva. Zajímavé bylo velikonoční pondělí, kdy kluci 
kuchaři získávali od děvčat malovaná vajíčka, aby 
měli z čeho udělat večeři. V dubnu byla hra namo-
tivovaná legendou o sv. Jiřím,  poté následoval boj 
s drakem. Na podzim jsme 
vyráběli a pouštěli draky. Po-
slední hra byla vánoční – 
lovili se kapři z Orlice. A zá-
věrečný večer se nesl 
v štědrovečerním duchu. 

Skautky měli jiné téma  a 
sice hudební žánry, podle 
toho nesl tábor název Barto-
šovicefest, kam přijeli ukázat 
noví talenti (naše skautky), 
co v nich je. Samozřejmě 
prožívaly společně se svět-
luškami celý rok, ale přece 
jen pro dospívající dívky bylo 
toto téma zajímavější. Vždy 
jsme se seznámili s jedním 
žánrem, s tím jaké má zá-
kladní rysy, jaké nástroje vy-
užívá, dozvěděli jsem se ně-
co o člověku či skupině za-
stupující žánr a poslechli 
jsme si ukázku a pak násle-
dovala hra. Třeba závěrečná 
hra byla motivovaná turné 
Beatles, skupina se musela 
postupně přemisťovat po vy-
značených bodech v mapě a 
plnit úkoly – třeba najít nové-
ho bubeníka (podle sluchu) 
nebo odpovídat anglicky na 
tiskové konferenci apod. 

Jednu noc u nás přespali 

ministranti s duchovními v rámci svého kolovýletu. 
Večer byl zápas ve fotbale a následoval společný 
táborák. Svou milou návštěvou nás potěšili i další 
kněží, za což jim děkujeme. 

Myslím, že jsme si těch čtrnáct dní uprostřed 
krásné přírody pěkně užili. Z dalších zážitků možná 
stojí za zmínku celodenní výlet skautek do Polska. 
Konečně jsme se podívali z protějšího polského 
kopce na náš tábor, vykoupali jsme se v polské 
polovině Orlice (v místě tábora totiž státní hranice 
probíhají tokem).  

MM 

Nový skautský rok zahájíme společnou schůzkou 4. září v 16 hodin u fary. 
 
Rádi mezi sebe přivítáme nová děvčátka. Takže láká-li tě poznat nové kamarádky, 
zažít spoustu dobrodružství a dozvědět se něco nového, přijď mezi nás. Mělo by ti 
být alespoň šest let. 
 
Kontaktní osoba: Ludmila Strouhalová, mobil: 776250124 
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M I N IS T R A NT I  

EXKURZE V ČÁSLAVI 
Ve středu 22. srpna se uskutečnila exkurze na vo-
jenském letišti v Čáslavi. Účastnilo se kolem třiceti 
lidí z naší farnosti. Byl tam s námi i otec biskup. Po 
letišti nás provázel místní vojenský kaplan. Navští-
vili jsme  letecký trenažér, který jsi mohli někteří 
z nás vyzkoušet. Líbilo se to především dětem. 
Dále jsme navštívili biologickou ochranu letiště tj. 
draví ptáci, kteří mají zabránit srážkám ostatních 
ptáků s letadly. Potom jsme byli v hangárech, kde 

se provádí servis a opravy letadel L159 a JAS39 
Gripen, které se na tomto letišti provozují. Na ko-
nec jsme šli k hasičům, ale protože zrovna měli 
výjezd, tak jsme kvůli nedostatku času o tuto pro-
hlídku přišli (snad někdy příště). Tato prohlídka 
letiště se nám moc líbila, viděli jsme vzlétávat a 
přistávat stíhačky a i výklad byl moc zajímavý. 

Ministranti Vojta a Vítek 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 
Zvu srdečně všechny ministranty na pravidelné schůzky.  

Budeme pokračovat v tom, co s vámi Filip rozjel. 
jáhen Míla 

SVATOVÁCLAVSKÉ PUTOVÁNÍ 
 
 Ještě než se objeví v našich kostelích plakáty vyzývající k účasti 
na celonárodní pouť do Staré Boleslavi ke svatému Václavu, je zde 
povzbuzení k zopakování loňské cyklopouti. 
Chceme vyjet ve čtvrtek 27. září v 15 hodin a zase najít útočiště 
k přespání na proboštství v Poděbradech. 28. září v den slavnosti sva-
tého Václava strávíme poutí a cestou do Staré Boleslavi a zpět do Po-
děbrad. V sobotu 29. září se budeme pomalým tempem vracet. 
 První jezdec v peletonu bude mít ostře zelenou reflexní vestu, 
poslední oranžovou, takže budeme viditelní! 

 
Těší se na vás P. Tomáš a jáhen Miloslav. 
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M L ÁD E Ž  

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
„Jako jsem já milo-
val vás, tak se i vy 
milujte navzájem“, 
je  motto letošního 
celostátního setkání 
mládeže, které se 
konalo v Táboře 

v Klokotech od 13. do 19. srpna. Účastnilo se ho 
6 000 mladých a z našeho vikariátu jich přijelo ko-
lem 30. Celý týden jsme se učili více znát Boha. 

Ubytování bylo v Táboře ve školách. Centrem 
dění se staly Klokoty. Nacházelo se zde hlavní pó-
dium, stánky (informace, časopis IN!, křesťanské 
knihy...) a také nádherný poutní kostel zasvěcený 
Panně Marii. V této části města probíhalo i stravo-
vání. 

Programem byla každodenní ranní modlitba, 
dále katecheze nebo společná mše sv. Po obědě 
se konaly menší programy zaměřené na sport. Ná-
sledovaly workshopy (přednášky) nebo koncerty 
křesťanských kapel. Večerní programy se odehrá-
valy na hlavním pódiu. Ve středu se uskutečnil be-
nefiční koncert „Pro Haiti“(jedna z nejchudších ze-
mí na světě), na kterém vystoupili: Richard Čanaky 
(SK) a Rebecca  St. James (USA). 

Na závěr celého setkání proběhla vigilie. Byl to 
velmi silný a krásný zážitek. Jednalo se o chvály, 

díky a prosby k Bohu. Vše vyvrcholilo rozzářením 
louky svícemi všech účastníků, tím jsme Bohu uká-
zali, že chceme, aby svítil v našich srdcích již na-
vždy. 

Odjížděli jsme plni zážitků a dojmů. Náš velký 
dík patří organizátorům, kteří připravovali CSM ví-
ce než rok dopředu. 

Maruška a Jana 
————- 

Pár zajímavostí ze setkání: 
 
Y s přípravami pomáhalo 655 dobrovolníků 
Y bylo zde 15 biskupů 
Y přijelo 140 kněží 
Y konalo se 200 workshopů 
Y hrálo zde 32 kapel 
Y prostřednictvím vstupenek a veřejné sbírky se 

vybralo 350 000 Kč pro Haiti 
Y veřejná sbírka na podporu setkání prozatím vy-

nesla 1 662 000 Kč 
Y na setkání přispělo 41 sponzorů a řada drob-

ných dárců 
Y byl vydáván časopis Clocknews, který se tiskl 4 

- 5 hodin a šéfredaktor s grafikem strávil 
v redakci průměrně 20 hodin denně 

(Clocknews 6. číslo) 
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C H A R I TA -  M I S I E  
SOUD ROZHODL VE PROSPĚCH DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ 

V ROSICÍCH NAD LABEM  
Dne 16. srpna 2007 se konalo soudní  řízení 

před senátem Krajského soudu v Hradci Králové 
pobočky Pardubice ve věci odvolání odpůrců stav-
by Domu pokojného stáří v Rosicích nad Labem. 

Senát potvrdil rozsudek Okresního soudu 
v Pardubicích, který zamítnul návrh odpůrců stav-
by, aby žalované Oblastní charitě Pardubice bylo 
uloženo zdržet se výstavby. Dle sdělení předsedy 
senátu Mgr. Jana Ducháčka již není možnost se 
proti rozhodnutí krajského soudu odvolat. 

Soud potvrdil právní názor okresního soudu, že 
odpůrcům stavby nehrozí výstavbou plánovaného 
zařízení vážná újma, která by byla důvodem 
k zákazu výstavby. 

Oblastní charita Pardubice má tak možnost  po 
pětiletých průtazích pokračovat v přípravách stav-
by, zejména v dokončení řízení u stavebního úřa-
du v Pardubicích za účelem získání územního roz-
hodnutí a stavebního povolení, které bylo z důvodu 
odvolání odpůrců stavby přerušeno v srpnu 2002. 

Dle mínění právníka odpůrců stavby však dneš-
ní legislativa umožňuje nadále protahovat příprav-
né práce, zejména ve fázi stavebního řízení, čehož 
odpůrci s velkou pravděpodobností využijí. 

Další důležitou etapou v přípravných pracích  
bude získávání dotací na financování výstavby do-
mu, neboť veškeré kroky vedoucí k získání dotací 
byly z důvodu neexistence možnosti získání sta-
vebního povolení pozastaveny. Z uvedeného dů-
vodu se nechá předpokládat, že přípravné práce 
ještě nějakou dobu potrvají a ke konečnému vítěz-
ství dojde až tehdy, kdy se začnou kopat základy 
nového zařízení a nebo nejlépe až zařízení začnou 
využívat první občané. 

-KT- 

ODLEHČOVACÍ ZAŘÍZENÍ V TŘEBOSICÍCH  
V polovině července zahájila Oblastní charita 

Pardubice činnost nových služeb v Odlehčovacím 
zařízení „Červánky“ v Třebosicích. Denní péči, kte-
rou poskytujeme v našem zařízení, využívají díky 
příhodné lokalizaci klienti nejen z Pardubic, ale i 
jejich okolí. Někteří klienti jsou tzv. čekateli na 
umístění do domova důchodců a péče je jim po-
skytována pouze na dobu přechodnou, jiní nás na-
vštěvují pravidelně a jsou našimi stálými klienty. Ti 
oceňují zejména pěkné venkovské prostředí spoje-
né s posezením na venkovní terase a 
možnost smysluplného využití volné-
ho času v podobě různých aktivit 
(četba, poslech hudby, zpěv, vaření, 
výtvarná a rukodělná činnost). 

Péče v našem zařízení je určena 
seniorům, kteří z důvodu věku, chro-
nického onemocnění (např. demence) 
nebo omezené pohyblivosti potřebují 
soustavný dohled a také těm senio-
rům, kteří se cítí být osamělí a rádi by 
se setkávali se svými vrstevníky. Na-
še pomoc směřuje i k rodinám, které 
se o svého blízkého běžně starají a 
potřebují z důvodu svého zaměstnání 
nebo odpočinku přenést péči na jinou 
osobu a přitom vědět, že je o něj 
dobře postaráno. K úhradě nákladů 
na pobyt těmto lidem slouží přede-
vším příspěvek na péči podle zákona 

č. 108/2006 o sociálních službách. 
Středisko funguje každý všední den od 7:00 do 

18:00 hodin. Klientům, kteří využívají minimálně 
osmihodinový pobyt, zajišťujeme dopravu vlastním 
mikrobusem. Kritériem pro přijetí jsou kapacitní 
podmínky a určitá míra soběstačnosti. Zájemci o 
odlehčovací službu mohou kontaktovat přímo zaří-
zení Červánky v Třebosicích 466 970 227, případ-
ně využít telefonní linky 775 296 833. 

Marika Peciarová 
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RO D I N Y  

Milé rodiny. 
Zveme Vás v sobotu 8. září.  

v den Svátku Narození Panny Marie  
na 

2. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI  
A VÝLET NA HRAD POTŠTEJN  

 
Pouť začneme mší svatou na poutním místě 

HOMOL v kostele Panny Marie Bolestné v 9.30 
hodin jako poděkování za prožité prázdniny a aby-
chom si vyprosili pomoc do dalšího školního roku. 

Po mši svaté pojedeme k hradu Potštejn, který 

je vzdálen asi 6 km. Pochodíme po okolí, prohléd-
neme si hrad a na louce pod hradem bude příleži-
tost k opečení buřtíků, fotbálku i jiným hrám, zazpí-
vání si … . 

S sebou: chuť strávit den s dalšími rodinami 
z farnosti i našimi duchovními, dobrou náladu a 
něco dobrého na opečení si na ohýnku.. 

Doprava vlastní. 
Informace o pouti a mapka bude k dispozici na 

stolku při první dětské mši svaté 2. 9., na interneto-
vých stránkách farnosti případně v kanceláři na 
faře. 

PP 

POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 

DOVOLENÁ RODIN V ČESKÉM RÁJI 
Stalo se téměř tradicí, že některé pardubické 

rodiny i s rodinami z Horního Jelení tráví jeden 
prázdninový týden společně. Letos se to podařilo 
devíti rodinám a za cíl jsme si tentokrát zvolili Čes-
ký ráj. 

V sobotu 4. srpna srpna jsme se všichni sešli v 
místě našeho ubytování, kterým se stalo rekreační 
středisko Palda v Rovensku pod Troskami. Všech-
ny následující dny jsme naplnili výlety do okolních 
skal (např. novoskalsko), výstup na vrcholy kopců 
(např. Kozákov) a návštěvami hradů a zámků okolí 
(např. Trosky, Kost). Počasí nám přálo - zatímco v 
Pardubicích pršelo, nám na cestách většinou svíti-
lo sluníčko.  

Jeden den se k nám připojili i P. Tomáš s jáhny 
Karlem a Mílou, abychom symbolicky na hoře Tá-
bor (u Lomnice nad Popelkou) oslavili Pána při mši 
sv. pod nebeskou klenbou. 

Nejen rodiče, ale i děti si přišli na své, neboť 
naše základna Palda nabízela prostor pro různé 
formy sportovního vyžití (minigolf, ping-pong, volej-
balová a fotbalové hřiště, pískoviště, průlezky atd.) 
- jen bazén chyběl. 

Déšť se přece jen ukázal, a sice poslední den. 
Proto jsme museli zrušit plánovanou hru pro děti s 
hledáním pokladu, která měla takový úspěch minu-
lý rok. Přesto se podařilo pro rodiče uspořádat již 
druhý ročník manželských dvojic v petangu, kdy 
titul v pozdních nočních hodinách znovu obhájili 
(ve velmi vyrovnaných zápasech) loňští vítězové - 
manželé Rousovi. 

Společně strávený týden byl pro nás povzbuze-
ním a doufáme, že i příští rok se nám podaří zor-
ganizovat podobnou dovolenou. 

JP 
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S V.  BA RTO LOMĚJ  

Jméno Bartoloměj ( Bar Tolmai tj. syn Tolmaiův ) 
uvádějí pouze synoptická evangelia ( Mt 10,3: 
Mk3,18: Lk 6,14 )a Skutky apoštolů ( 1,13 ). 
S největší pravděpodobností je totožný 
s Ježíšovým učedníkem Nathanaelem, o němž Ja-
novo evangelium ( 21,2 ) říká, že pochází z Kány 
Galilejské, a jmenuje ho mezi apoštoly, kterým se 
Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání. Podle Euse-
bia hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde také 
podstoupil mučednickou smrt, když z něho zaživa 
sedřeli kůži. Byzantská liturgie slaví 25. srpna pře-
nesení jeho ostatků z Arménie do města Dary v 
Mezopotámii. Koncem 6. století se dostaly na Li-
parské ostrovy poblíž Sicílie, v 9. století do jihoital-
ského Beneventa a odtud značná jejich část do 
Říma. 
 Na ostrově „Idola Tiberina“ krátce po smrti 
sv. Vojtěcha, roku 998, založil jeho přítel - císař 
Otto III. – kostel. Ten stál v blízkosti Aventina, na 
kterém císař měl své sídlo během pobývání 
v Římě. Od roku 1180 je zasvěcení kostela změně-
no podle apoštola sv. Bartoloměje. Ostatky apošto-
la získané z jihoitalského Beneventa jsou uloženy 
v porfyrové vaně pod hlavním oltářem. Ostatky sv. 
Vojtěcha se nacházejí v kapli nalevo od hlavního 

oltáře. Část ramene a rukou se nachází pod oltá-
řem v moderním relikviáři z roku 1976. Karel IV. 
získal též část ostatků tohoto apoštola pro svato-
vítskou katedrálu v Praze. 
 Mezi nejznámější kostely zasvěcené sv. Bar-
toloměji jsou v Frankfurtu nad Mohanem, Maast-
richtu, v Altenburgu, v Plzni, v Kolíně, v Teplicích, v 
Rumburku, v Pelhřimově, v Heřmanově Městci a v 
Luži. 

PATRON NAŠÍ FARNOSTI 
SV. BARTOLOMĚJ, APOŠTOL A MUČEDNÍK 

Chtěl bych vás všechny pozvat na setkání  
farníků u příležitosti pouti našeho farního patrona 
sv. Bartoloměje (24. srpna). Naši farní zahradu 
jsme mohli společně více „poznat“ po pouti sv. Ja-

na Křtitele (24. června) a primiční bohoslužbě no-
vokněze Filipa Janáka. 
 
Nyní máme možnost naši zahradu opět uvidět 

v neděli 2. září v 16.00 hodin 
v ještě lepším světle. Zahrada 
je osázená a tráva je více vidět. 
Na programu setkání je malé 
kulturní vystoupení a potom 
prostor pro vzájemné povídání. 
Pro děti bude zajištěno sporto-
vání, pro všechny grilování a 
náležitosti k tomu potřebné, ani 
posvíceňské koláčky chybět 
nebudou. 
 
Předem děkuji za ochotné ruce, 
které pomohou s přípravou a 
průběhem tohoto našeho setká-
ní na naší farní zahradě. 
 

P. Antonín 

SVATOBARTOLOMĚJSKÉ POUTNÍ SETKÁNÍ 
2. ZÁŘÍ 2007 – 16:00 HOD 



9 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

BIBLICKÉ HODINY 
 

Srdečně zvu všechny, kteří mají zájem o Písmo svaté, 
k pravidelným Biblickým hodinám, jež převezmu po Filipu Janá-

kovi. Jako malou reklamu bych si dovolil vypůjčit slavný citát  
sv. Jeronýma: „Neznat Písmo znamená neznat Krista.“ 

Nejspíše začneme třemi Janovými listy. Jsem však otevřený ke 
všem vašim pozměňujícím návrhům. 

První setkání, na kterém bude dohodnut termín následujících 
setkání, bude v pátek 7. září v 19:00 hod. na faře. 

jáhen Míla 

 
Po zahájení diecézní poutě v 10.00 hod, které 

se konalo u kostela na náměstí, pozdravil poutníky 
P. Pavel Dokládal. Představil celý program pouti, 
která byla spojená s programem „Dne obce“ 
v rámci 650. výročí založení obce. Úvodní slovo 
měl otec biskup Dominik Duka, potom paní starost-
ka a následně místní duchovní správce. V 10.30 
hod. navazovala hlavní společná katecheze: P. Jiří 
Pešek – „Náboženská výchova v rodinách“.  

V poledne bylo slavnostní představení symbolu 
obce. Následně požehnal biskup Dominik Duka  
prapor obce a dobrovolných hasičů. 

Ve 13.00 hod. pokračoval program kající boho-
službou v kostele a současně v Kulturním domě 
program – Papežská misijní díla. Promítání doku-
mentu z jedné z nejchudších zemí světa modero-
val P. Jiří Šlégr, národní ředitel Papežského misij-
ního díla v ČR. 

Ve 14.00 hod. diecézní pouť vyvrcholi-
la pontifikální mší sv. na náměstí s diecézním bis-
kupem Dominikem Dukou, OP; koncelebrovali 
diecézní kněží.  
 

(použito materiálů z www.diecezehk.cz) 

 
 

CHRÁM  
PANNY MARIE  

SEDMIRADOSTNÉ 
 
 

1. radost: P. Marii anděl Gabriel oznamuje radost-
nou zvěst o Početí Ježíšově 

2. radost: P. Maria s Ježíškem pod srdcem navště-
vuje svou příbuznou Alžbětu 

3. radost: P. Maria pod ochranou sv. Josefa v Bet-
lémě dává život dítěti Ježíškovi 

4. radost: P. Maria se sv. Josefem v jeruzalém-
ském chrámu obětuje Ježíška 

5. radost: P. Maria se sv. Josefem nalézá 12tileté-
ho Ježíše mezi zákoníky v chrámu 

6. radost: P. Marii PRVNÍ z lidí se zjevuje 
Zmrtvýchvstalý Ježíš 

HLAVNÍ DIECÉZNÍ POUŤ V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH 
SOBOTA 18. 8. 2007 

http://www.diecezehk.cz
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RŮZ N É  

ROZVRH VÝUKY KATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ V PARDUBICÍCH 
pro žáky základních škol ve školním roce 2007/2008 

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

Pondělí  15:00 – 16:00 
fara 

16:00 – 17:00 
fara  16:00 – 17:00 

fara 

Úterý  17:00 – 17:45 
salesiáni 

Středa  

Čtvrtek 
15:00 – 
16:00 
fara 

15:00 – 16:00 
fara 

16:00 – 17:00 
fara 

Pátek 14:15 – 15:00 
salesiáni 

14:15 – 15:00 
salesiáni 

14:15 – 15:00 
salesiáni 

16:00 – 17:00 
salesiáni  

 

Čtvrtek 16.15 – 17.00 hod. na faře - náboženská „výuka“ hrou pro předškolní děti 

KONTAKTY 
Fara (arciděkanství) je v centru, Kostelní 92, tj. naproti Grandu.  
Tel. 466 769 260, mobil: 605 219 634, e-mail: farpar@volny.cz  

 
Salesiánské středisko mládeže (SaSM) je na Skřivánku, Zborovské náměstí 2018.  

Tel. 466 335 178, e-mail: pardubice@sdb.cz 

Výuka začíná v týdnu od 10. září 2007 

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH 
1. DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA Neděle  02. září v 10:00 hod. klášterní kostel 
1. ADORACE A MARIÁNSKÝ VEČER  Úterý  04. září v 19:00 hod. kostel sv. Jana 
1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Pátek  07. září v 16:00 hod. fara  
1. BIBLICKÁ HODINA Pátek  07. září v 19:00 hod. fara  
1. HODINY NÁBOŽENSTVÍ Pondělí  10. září (dle programu) fara 
1. SETKÁNÍ  ŽADATELŮ O KŘEST Středa  12. září v 19:00 hod. fara 
1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Čtvrtek  13. září v 16:15 hod. fara 
1. SETKÁNÍ PŘEDPŘEDŠKOLÁKŮ Pondělí  17. září v 09:30 hod. p. Kučerová 
1. SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ Středa  25. září v 19:00 hod. fara 
1. POLEDNÍ BOHOSL. U SV. JANA Pondělí  01. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana 
 
KANCELÁŘ na Arciděkanství - od pondělí 03. září v  08:00 hod. 
 pondělí, středa:  08:00 - 12:00, 13:00 - 17:30 
 úterý, pátek:  08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 

Nedělní mše svaté v 17:00 hod. v kostele sv. Jiljí v Pardubičkách  
z důvodu dosud nedokončené opravy interiéru kostela  

během měsíce září ještě NEBUDOU! 

mailto:farpar@volny.cz
mailto:pardubice@sdb.cz
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
PARDUBICE -  neděle 16. září 2007 

 

PROGRAM 
 

 Kostel sv. Bartoloměje 
  otevření kostela: 10.30 - 18.00 hod 
   vlastní program: přednáška (asi 16.00 hod) 
         (Mgr. Jan Stejskal M.A., PhD.) 
        život farnosti - fotogalerie 
        koncert (Chrámový sbor) 
 
 Kostel sv. Jana Křtitele 
  otevření kostela: 14.00 - 16.00 hod 
   vlastní program: život farnosti - fotogalerie  
       pondělní večery - audio  
 
 Kostel Zvěstování Panny Marie 
  otevření kostela: 14.00 - 16.00 hod 

   vlastní program: život farnosti - fotogalerie  
       Klášterní schola - audio  

 
Změna programu vyhrazena 

 
Obecní úřad Mikulovice a 
Římskokatolická farnost Mikulovice 

 
Vás zvou při příležitosti dokončení další etapy  
generální rekonstrukce  
kostela sv. Václava v Mikulovicích na 

 

 
POUTNÍ SLAVNOST 

 

která se uskuteční  
v neděli 23. září 2007. 

 

Program slavnosti: 
 

15.00 hod. – Slavnostní bohoslužba 
(hlavní celebrant biskup Mons. Josef Kajnek) 

 

16.00 hod. – Koncert „Klášterní scholy“ 
(pod vedením M. Berana) 

 
(Na programu zazní liturgické zpěvy, spirituály a varhanní hudba) 

 

Vstupné dobrovolné. 

RŮZ N É  
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NAROZENINY A SVÁTKY: 

 
19.09. * jáhen Karel Kylar 

K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy fara - po mši sv. 9:00 hod  
Pondělí Setkání pro předpředškoláky p.Kučerová, tel.: 604 559 668  09:00 hod. 
Úterý Mariánský večer kostel sv. Jana po večerní mši sv. 
 Adorace kostel sv. Jana 19 – 20 hod. 
Čtvrtek  Předškoláci fara 16:15 – 17:00 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 hod. 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 26.08. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
So 01.09. Kající bohoslužba pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne  02.09. 1. mše svatá pro děti klášterní kostel 10:00 hod. 

  Svatobartolomějské poutní setkání fara - dvůr 16:00 hod. 

  1. adorace a Mariánský večer kostel sv. Jana 19:00 hod. 
St 05.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 06.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 07.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
  1. ministranstská schůzka fara 16:00 hod. 

  1. biblická hodina fara 19:00 hod. 
So 08.09. Pouť rodin Homole 09:30 hod. 
Po 10.09. 1. hodiny náboženství 
St 12.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
  1. setkání žadatelů o křest dospělého fara 19:00 hod. 

Čt 13.09. 1. setkání předškoláků fara 16:15 - 17:00 
Ne 16.09. Sbírka na Církevní školství   
  Dny evropského dědictví   
  Poutní bohoslužba Kokešov 15:00 hod. 
Po 17.09. Přijímání intencí fara od 08:00 hod. 

  1. setkání předpředškoláků byt p. Kučerové 09:00 hod. 
St 19.09. Setkání Pastorační rady  fara 19:00 hod. 
Čt 20.09. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 23.09. Poutní slavnost Mikulovice - sv. Václav 15:00 hod. 

  Koncert klášterní scholy Mikulovice - sv. Václav 16:00 hod. 
St 25.09.  1. setkání biřmovanců fara 19:00 hod. 
Pá 28.09. Slavnost sv. Václava   
Po 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
Pá 05.10. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 06.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mše sv. 
Ne 14.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

fara (dle rozpisu na přihlášce )  

Út 04.09. 1. schůzka nového skautského roku u fary 16:00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti bude 5. října , příští číslo vyjde 14. října 2007 


