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Jak ten čas utíká! Prázdniny 
jsou již přede dveřmi. Nastává 
čas dovolených, školákům pře-
stanou školní povinnosti, odpo-
činou si od učení. Rodiny spolu 
prožijí čtrnáct i více dní. 
Staří Římané měli zásadu: 
„Carpe diem!“ „Využij dne!“ Dalo 
se to použít v dobrém nebo 
špatném smyslu. 
Zvláště, když je rodina pohro-
madě, když mají všichni čas 
pouze pro sebe. Jak velmi mo-
hou rodiče v tento čas svým 
dětem přiblížit Boha uprostřed 
přírody. Ukázat na jeho dobro-
tu a lásku k člověku, když se 
zahledí kolem sebe. Je také 
veliká příležitost vzbudit u dě-
tí povinnost chránit tuto 
krásu, neničit ji, ale zdoko-

nalovat. 
Bůh úmyslně neučinil tento svět 
dokonalým. Jakoby stvořil pou-
ze to nejpotřebnější a člověku 
dal rozum, aby pokračoval v je-
ho díle a zdokonaloval ho. Dnes 
velmi často vidíme, jak člověk 
používá svůj rozum a své 
schopnosti ne k zdokonalování, 
ale k ničení Božího díla a to ke 
své vlastní škodě. 
Rodiče mají právě o dovolené 
příležitost naučit děti dobrému 
vztahu nejen k přírodě, ale ke 
všem hodnotám. 
Kéž vám v tom pomáhá Bůh. 
Všem přeji příjemnou a smys-
luplnou dovolenou. 

jáhen František 

www.farnost-pardubice.cz 

PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

POUŤ DO PRACHATIC A NA LOMEC 
V sobotu 14. června 2008 jsme od nádraží od-

jížděli na pouť, kterou organizovala paní Ludmila 
Moriová a připojil se P. Tomáš Kvasnička. 

Jako správní poutníci, jsme se v autobusu, který 
jsme sdíleli s farníky z Holic a Moravan, pomodlili 
svatý růženec a zpívali hodně poutních písní. 

Se spolehlivým panem řidičem jsme dorazili do 
Prachatic, rodiště sv. Jana Nepomuka Neumanna. 
V kostele, kde byli i poutníci z pražské arcidiecéze, 
sloužil P. Tomáš mši svatou. 

Po mši svaté jsme odešli do rodného domu sv. 
Jana Nepomuka Neumanna, kde nám sestřička 
boromejka připravila malé občerstvení. V rodné 
světnici světce je nyní kaple, kterou navštěvují i 
nemocní hospice, který je součástí péče sestřiček. 

Jedna nás prosila o modlitbu za nový řeholní do-
rost. Slíbili jsme. 

Odpoledne jsme přejeli na poutní místo Lomec. 
Toto krásné mariánské poutní místo je na zalesně-
ném pahorku. V kostele i přilehlém zámečku a 
exercičním domě je nepřetržitý církevní život. 

Pan farář Patrik nás pěkně přivítal a vyprávěl 
mnoho zajímavého. Po krátké pobožnosti 
v poutním kostele, jehož oltář připomíná oltář 
v chrámu sv. Petra v Římě, jsme se vraceli domů. 

Dojeli jsme šťastně, jistě i pod ochranou sv. Ja-
na Nepomuka Neumanna, prvního amerického 
světce, rodáka z Prachatic. 

Díky všem za hluboké duchovní zážitky. 
Olga Šimková 

25. květen byl pro 16 dětí naší farnosti významným 
dnem. Poprvé se setkaly s živým Kristem ve svá-
tosti oltářní. Vyvrcholila tak jejich půlroční snaha o 
pochopení tajemství Kristova zpřítomnění, a děti 
tak hlouběji mohou prožívat své osobní společen-
ství s Ním. 
Letošní příprava na 1. sv. přijímání se konala tro-
chu jinou formou než v minulých letech. Do přípra-
vy byli kromě dětí zapojeni také jejich rodiče. Při 
společně strávených několika nedělních odpolední 
vytvořili děti i rodiče společenství, ve kterém for-
mou „zážitkových metod“ pronikali do velkého ta-
jemství naší víry, každý svým způsobem. Každé 
setkání bylo zaměřeno na určité téma, přičemž cí-
lem bylo vytvořit u dětí živý vztah ke Kristu, který 
zároveň odpovídá jejich věku. Ještě před vlastní 
slavností se děti představily ve farnosti na několika 
mších sv. konaných v klášterním kostele. 

Celou přípravu vedla paní Marie Zimmermannová, 
která má s podobnými „metodami“ přibližování dětí 
a mládeže ke Kristu díky práci v katechetickém 
centu mnohé zkušenosti.  
Prvopřijímající děti se také zúčastnily den před 
slavností pobožnosti spojené se svátostí smíření, 
aby se mohly setkat s Ježíšem v živém chlebu 
očištěné a smířené s ostatními členy církve. 
Ohlasy rodičů na tuto formu přípravy včetně vyvr-
cholení při slavnosti v kostele sv. Bartoloměje byly 
vesměs pozitivní. 
Chtěl bych jménem všech rodičů poděkovat všem, 
kteří se na přípravě, vlastní slavnosti i následném 
pohoštění nějakým způsobem podíleli a prvopřijí-
majícím dětem popřát, aby je Kristus v oltářní svá-
tosti posilňoval v jejich dalším životě. 

- JP - 

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ – 2008 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  
SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ NOVÉHO OLTÁŘE  

PŘI POUTNÍ SLAVNOSTI V KOSTELE SV.JANA 
Ačkoliv poutě nemají v našem městě takovou 

tradici jako na jiných místech, myslím, že tentokrát 
bychom se dopustili velké křivdy, kdybychom ne-
řekli, že se zde událo něco opravdu mimořádného. 

 
Při letošní poutní slavnosti v kostele sv.Jana 

Křtitele Otec biskup Josef vysvětil nově instalovaný 
kamenný oltář. Mohli jsme tak prožít nádhernou 
liturgii, při které opravdu z desky oltáře k nebi vy-
stupovala vůně kadidla, která jakoby předzname-
nala budoucí modlitby a oběti věřících, kteří zde 
budou po generace účastni slavení liturgie. Během 
této slavnosti mě napadla myšlenka, že možná ani 
Archimedes při svém výroku „Dejte mi pevný bod 
vesmíru a já pohnu Zeměkoulí“ si neuvědomil, jak 
prorocká byla jeho slova. Myslím, že právě na 
těchto deskách z kamene se budují opravdové dě-
jiny. Uvědomil jsem si, jak prostý kámen může mít 
obrovskou hodnotu v proměnách času, je-li posvě-
cen Božím Slovem a Kristovou Obětí. 

Roman Netušil 

Odpoledne v neděli 15. 6. 2008 se uskutečnilo 
závěrečné setkání nejmenších dětí. Na cestu za 
pokladem jsme se vydali z parkoviště v Kokešově 
k tamní studánce. Děti s sebou přivedly své souro-
zence a rodiče. Nakonec se nás sešlo 25. Po ces-
tě jsme si zopakovali, co vše víme o životě Pána 
Ježíše a také si trochu zamlsali. Otázky nás po-
stupně provedly lesem, kde na nás dokonce čeka-
la cukrárna plná jahod a borůvek. Někteří zkoušeli 
jak umí lézt po stromech a překračovat kořeny 
stromů. Cestou jsme museli také překonat potok a 

to i s kočárkem, který úspěšně projel či byl přene-
sen. 

Poklad nám schovali „dřevorubci“ mezi kořeny 
a větve vykácených stromů. Na závěr jsme se pře-
sunuli ke kapličce, poděkovali za celý školní rok, 
poprosili o ochranu během prázdnin a vyzkoušeli 
s P. Tomášem modlitbu korálkového růžence. Na-
plnili jsme lahve vodou ze studánky a chystali se 
domů. Při odjezdu jsme si slíbili, že se po prázdni-
nách zase sejdeme. 

K. Kučerová 

NEJEN CESTA ZA POKLADEM 
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M L ÁD E Ž  
MOZAIKA 2008 

Mnohým z vás již určitě 
padl do oka modrý plaká-
tek s nápisem Mozaika 
2008. Jedná se o aktivitu, 
která chce z kamínků 
modliteb a malé pomoci 
poskládat nádherný obraz 
naší církve, která je v síle 
Ducha svatého společen-
stvím, kde má jeden o 

druhého opravdový zájem. 
Mozaika 2008 je veřejnou sbírkou, jejímž cílem je 
podpořit setkání české a slovenské mládeže 
ActIv8 na Velehradě (očekává se účast 10 000 
mladých) ve spojení se Světovými dny mládeže 
v Sydney. Sbírka je realizována prodejem karti-
ček, zobrazujících sedm darů Ducha svatého, v 
ceně 50 Kč ve farnostech, kostelech a dalších spo-
lečenstvích. Do sbírky je možné se zapojit koupí 
kartičky mozaiky nebo pomocí s prodejem kartiček, 
ale také modlitbou za mládež, např. oficiální mod-
litbou za setkání ActIv8. 
Mozaika 2008 má své oficiální webové stránky 
www.mozaika2008.cz, na kterých je možno získat 
bližší informace a také sledovat aktuální stav vy-
brané částky (ten najdete i na druhé straně Katolic-
kého týdeníku). Sbírka potrvá až do 31.7.2008. 
Cílem této aktivity není jen snaha materiálně pod-
pořit setkání, ale také podnítit věřící k modlitbě za 
mládež a celé církevní společenství. Pokud se 
spojíme a podpoříme dílo, které se chystá, mladí 
lidé budou mít odvahu se skrze tuto modlitbu a 
oběť vydat do Boží služby s dary jeho Ducha. 
 

Aneta Hrabovská 
 
Pozn.: Účet sbírky: ČSOB, a.s. číslo účtu 
219759054/0300. Mozaika 2008 je veřejná sbírka 
registrovaná podle zákona č. 117/2001 Sb., o ve-
řejných sbírkách. 
 

Modlitba za ActIv8 
 

Ve jménu Otce, 
který nás obdařuje láskou skrze svého Syna 
a který nás darem Světových dnů mládeže  

zve k aktivnímu životu víry ve  
společenství církve,  

 
i Syna, 

který se nechal z lásky k nám ukřižovat, aby 
nám přinesl uzdravení a milosrdenství, 

a který nás učí nést naše kříže s odvahou a 
nadějí,  

 
i Ducha Svatého, 

který proměňuje naše srdce 
a dává nám sílu být svědky Ježíše Krista  

až na konec země. 
Prosíme, ať také pouť mládeže na Velehrad 

přinese požehnání do života mladých lidí 
a podnítí je k obrácení, 

aby na přímluvu Panny Marie  
a pod její ochranou 

našli spásu. 
Amen. 

Mozaika Velehrad 2008 
„ … i váš dílek je součástí mozaiky“ 
 
Na podporu setkání křesťanské mládeže ActIv8 
na Velehradě (18.- 20. 7. 2008) bylo  
z naší farnosti odesláno 2 700 Kč. 
Všem dárcům patří upřímné poděkování. 
Stále je možné se ještě zapojit,  
sbírka trvá do 31. 7. 2008. 
 

(Tomáš Kvasnička) 

http://www.mozaika2008.cz
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CHCETE VĚDĚT, CO DĚLÁ NAŠE MLÁDEŽ?  
Jakých akcí se zúčastňuje  

ve volném čase? 
 

Chcete se k nim také přidat? 
 

Podívejte se na  
 

http://www.mladez-pardubice.cz, 
 

kde naše mládež, ministranti i skauti  
prezentují své zážitky 

 
Stránky jsou stále ve výstavbě. 

M L ÁD E Ž  

BITVA O FOTBALOVOU TROFEJ ANEB SETKÁNÍ RODIN  
PARDUBICKÉ FARNOSTI A SALESIÁNŮ 

V sobotu 31.5. se událo na salesiánském území 
setkání rodin. Všechno začalo ráno kolem deváté 
hodiny. Pro menší děti se v rámci rytířských slav-
ností konaly soutěže, ve kterých se prověřovaly 
všechny důležité vlastnosti rytířů, jako například 
chrabrost (to měl na starosti Martin s Maruškou), 
vytrvalost (to měl Lukáš), orientace (Marek Deml s 
Majdou) nebo taky silné žaludky (to jsem měl na 
starosti já s Vojtou :-)). Nakonec každý účastník 
vyšel vítězně. Každý dostal erb, který si mohl sám 
vymalovat dle svého vkusu a který vyrobila velmi 
hezky a pečlivě Jana. 
Zároveň nesmíme opomenout na ty, které dělaly tu 
nejdůležitější a nejnáročnější práci - starali se o ty 
opravdu nejmladší, a to vážně není jednoduché, 
věřte mi, mám taky mladého sourozence. :-) 
Poté byl oběd (byl guláš) a pak byl odpolední pro-
gram. Mladší měli divadlo, starší měli sportovní 
aktivity - jako např. kulečník, šipky a horolezeckou 
stěnu. 
A pak se konalo to nejdůležitější - fotbal. Hrály se 
tři zápasy - tři kategorie. Vždy hráči FC Klášter pro-
ti týmu Salesiánů 
1. Hráči do 12 let předváděli velmi vyrovnaný 

výkon, a bezbranková remíza trvala až do 
penalt. V nich jsme vyhráli v poměru 2:1 
hlavně díky skvělým výkonům brankaře. Na-
še vůbec první vítězství na hřišti soupeře!! 
Výborně!!! 

2. Naši hráči do 18 let měli jednu nevýhodu. 
Kvůli slabému kádru domácích jsme museli 
hrát proti starším. I přes celozápasový nátlak 
(o čemž jistě svědčí i poměr držení míče, 
který ale není k dispozici :-D ) a pár nastřele-

ných tyček jsme prohráli 5:0. Ale bojovali 
jsme statečně!! 

3. Zápas dospělých byl celkově nejdelší. A celý 
zápas byl velmi vyrovnaný. I když z pohledu 
nestranného diváka bych řekl, že naši byli o 
něco aktivnější. Zápas ale skončil 2:0 pro 
domácí. Ti se tak mohli radovat z celkového 
vítězství 2:1 na zápasy. 

Tento rok to ale bylo velice vyrovnané, to jako ne-
mohu říct :-D 
Večer pak končil opékáním a nakonec se to po-
stupně rozešlo. 
Myslím, že to byla skvěle strávená sobota!!! 
Díky všem za organizaci!!! 

- MP - 

http://www.mladez-pardubice.cz
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ZÁŽITKY Z NATÁČENÍ 

M I N IS T R A NT I  

POUŤ RODIN 
Milé rodiny, 
chcete si i letos na konci prázdnin udělat hezký 

výlet s dalšími rodinami farnosti ? 
Zveme Vás v sobotu 30. 8. na 
 

3. Pouť rodin pardubické farnosti  
a výlet do Toulovcových Maštalí 

 
Pouť začneme mší svatou v kostele svatého 

Jana Křtitele v Podskále v 9.30 hodin jako poděko-
vání za prožité prázdniny a 
abychom si vyprosili pomoc 
do dalšího školního roku. 

Po mši svaté pojedeme 
do malé obce Vranice 
(nedaleko Proseče u Skut-
če), u které se nacházejí 
Toulovcovy Maštale. Projde-
me si tyto skalní útvary a 
v přilehlém okolí strávíme 
společně pěkné odpoledne . 

 
Kostel svatého Jana 

Křtitele v Podskále 
„V dávných dobách stál 

na tomto místě románský 
kostelík postavený zbožným 
vladykou Vrbatou, aby v něm mohl chválit Boha za 
své uzdravení v prameni vody nedaleké studánky. 

V době stavby podlažického kláštera byl tento 
kostelík opatským chrámem. Ve 14. století stává 

se farním kostelem, tedy středem vlastní farnosti. 
Roku 1392 papež Bonifác IX.uděluje odpustky 

„Kapli Zvěstování Panny Marie nedaleko Podlažic“. 
Dle bezpečných historických zpráv udělení odpust-
ků týkalo se „kostela sv. Vrbaty“. Byl tedy chrámem 
mariánským, u lidu oblíben a četně navštěvován. 

V následujících století zaniká, až dochází k jeho 
vystavění v jeho dnešních základových rysech za 
královehradeckého biskupa Jana Bedřicha 
z Talmberka v letech 1674-1698 a nově je zasvě-

cen sv. Janu Křtiteli… “ 
 
Podskála je romantické 
skalnaté údolí mezi Vrbato-
vým Kostelcem a Chacho-
licemi. 
 
Toulovcovy maštale 
nacházející se mezi obcemi 
Budislav, Nové hrady a Pro-
seč, tvoří skalní město, kde 
se podle pověsti ukrýval lou-
peživý rytíř Vavřinec Toulo-
vec z Třemošné. Jsou to pís-
kovcové skalní útvary upro-
střed borového lesa - sou-
těsky, převisy, myší díry… 

 
Těšíme se na rodiny, na prarodiče s vnoučaty i 

na ty, kterým již děti odrostly. 
-PP- 

Jistě víte, že minulý týden se tu natáčel seriál 
Strážce duší. Vše začalo tím, že jsme se šli minu-
lou sobotu podívat na natáčení seriálu, protože 
Václav  Metelka hlídal kostel a tak jsme se dostali 
na místa, kam by ostatní nemohli. A tu nám 
(Adamovi, Lukášovi a mně) řekl, že hledají minist-
ranty na pohřeb. My jsme samozřejmě souhlasili a 
tak nám P. Antonín Forbelský zajistil omluvenky do 
školy s logem České televize, protože natáčení se 
konalo 23. 6., a to je pondělí. Míla nakonec šel hrát 
s námi, a to kněze. Odjezd jsme měli v 13:25 a jeli 
jsme autobusem České televize. Hřbitov byl kou-
sek za Hradcem Králové a tak jsme byli na místě 
už ve dvě  hodiny po obědě. U auta, kde se líčili 
herci, jsme se přistrojili. Byli tam také známí herci 
jako Lukáš Vaculík, Zuzana Norisová atd. Režisér 
nám pak řekl a poučil se od Míly co máme dělat.  

A pak to začalo „kamera?“, „jede“, „akce!!“. 
Takovéto pokřiky byly slyšet, jak vykřikuje štáb. 
První záběr byl jak se spouští rakev a v tu chvíli 
jsem slyšel, jak všichni brečí a já jsem myslel, že 
se také rozchechtám. Nemá cenu říkat, kolikrát se 
to točilo jen, že já jsem držel kropáč a Adam držel 
pohřební obřady, Daniel držel košík s lístky a 
Lukáš držel hlínu. Je jasné, že při 30 stupních se 
točí špatně, a proto k nám o přestávce přišla kos-
týmérka s ubrouskem a otřela nám pot. Točili jsme 
asi čtyři a půl hodiny. Po natáčení nám režisér po-
děkoval a autobus nás odvezl zpět do Pardubic. I 
když to bylo místy nudné, tak to byl nádherný záži-
tek. Můžete se těšit na film, který bude uveden 
příští rok. 
 

Prokop Netušil 

RO D I N Y  
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STOPOVANÁ 

RO D I N Y  
DEN RODIN 

Již pošesté jsme se setkaly rodiny pardubické 
farnosti v saleziánském středisku, abychom spo-
lečně, my rodiče a naše děti, prožili jeden den. A 
tak jako v minulých letech, zatímco rodiče dopoled-
ne poslouchali přednášku sestry Veroniky Baráto-
vé, děti měly svůj vlastní program (viz článek v 
sekci Mládež).  

Sestra Veronika žije v komunitě Blahoslaven-
ství, a protože tato komunita sdružuje lidi všech 
životních stavů (manželé s dětmi, bratři i sestry 
zasvěcené Bohu), byla přednáška na téma 
„Důstojnost člověka - muže a ženy“ podpořena 
mnoha zkušenostmi právě z tohoto pestrého ko-
munitního života. Záznam této přednášky je k dis-

pozici, takže pokud jste nebyli přímo na místě, ne-
bo si chcete osvěžit paměť, ozvěte se. 

Po společném obědě následovalo divadelní 
představení pro děti. Tentokrát nás několik děvčat 
z Černouličnického klubu v Praze obveselilo po-
hádkou Fimfárum Jana Wericha. Děvčata tuto po-
hádku nastudovala, aby si při jejím předvádění ve 
farnostech „přivydělala“ na cestu na celosvětové 
setkání mládeže, které se koná tento rok až v dale-
ké Austrálii. Jejich výkon byl oceněn nejen potles-
kem, ale též pro ně příjemnou finanční částkou. 

Následovala mše sv., kterou celebroval spolu s 
ostatními knězi naší farnosti Mons. Tomáš Holub. 

Odpoledne pokračovalo na hřišti saleziánského 
střediska, kde se konal 
fotbalový turnaj, o němž 
se více dozvíte v jiném 
článku tohoto Zpravodaje. 
Chtěl bych poděkovat  
organizátorům, zúčastně-
ným, a také bratrům sale-
ziánům - díky všem zane-
chalo toto setkání pozitiv-
ní vzpomínku v našich 
duších. 
Doufám, že se setkáme i 
v příštím roce. 

 - JP - 

Co tak mohlo být na té stopované nejlepší? Odmě-
na na konci nebo první předsoutěžní stanoviště na 
jahodách (těch pravých lesních, ale tááákhle veli-
kých) nebo nějaký úkol během cesty? Asi bychom 
my dospělí stříleli vedle, nejlepší přece bylo, jak 
jsme se ztratili!!! Což taky není přesné, my jsme si 
jen zkrátili cestu po turistické značce - viděli jsme 
šipku „Kočičí Hrádek“, tam jsme měli namířeno, tak 
kdo by se díval po nějakých šipkách z klacíků a šel 
dolů a pak zase nahoru, oni si nás přece najdou a 
úkol nám donesou až pod nos! Takže děti žabá-
kům k rozcestí neušly (dospělí šli samozřejmě 
vzpřímeně, když úkol pro děti v morseovce pře-
louskali). Pro někoho byla cesta snad nakonec i 
příjemná procházka po nuceném probuzení ze za-
slouženého nedělního spánku, někdo se už zpátky 
raději nechal nést (no, kdyby Vám byly dva roky a 
nacpali byste se bábovkou a jinými dobrotami 
z vydobytého pokladu, taky by Vás už taky 
k večeru nechtěly nožičky nosit…), ale troufla bych 
si říci, že nikdo z nás neodjel zklamaný 
z pokaženého odpoledne. Všem zúčastněným (že 
jich tentokrát bylo poskromnu) ale zaručeně patří 

dík, že si z množství akcí, naplánovaných na ten 
víkend, vybrali zrovna tuto stopovanou na Monaku. 

J.N. 
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Z VO N Y  
NA SVATÉHO BARTOLOMĚJE OŽIJE ZVONICE V PARDUBICÍCH.  

Zvony jsou v podstatě hudební nástroje laděné do 
určitých tónů. Společně rozeznívané vytvářejí 
souzvuky – doslova koncert. Slitina zvonovina ob-
sahuje 78% mědi a 22% cínu. 
Církev používá zvony od raného středověku. Hlas 
zvonu především svolává na bohoslužby. Pravidel-
né ranní, polední a večerní zvonění zve ke společ-
né modlitbě Anděl Páně. Tato modlitba sděluje 
pravdu o vtělení – Bůh se stal člověkem – „Slovo 
se stalo tělem“. Při vyslovování tohoto textu se 
kleklo na vyjádření úcty k tomuto tajemství inkarna-
ce (proto se tomuto pravidelnému zvonění říkalo 
klekání). Nakonec se zvoněním oznamuje úmrtí 
člověka (komu zvoní hrany?) a opět zvon vyzývá 
k modlitbě za jeho nesmrtelnou duši. Slavnostní 
zvonění všemi zvony vytváří sváteční atmosféru. 
Dá-li Bůh, budeme také u nás v Pardubicích na 
zvonici u farního 
kostela sv. Bartolo-
měje od jeho svátku 
(24. 8.) zvonit. 
Odhaduje se, že 
během dvou světo-
vých válek minulého 
století, byly v naší 
zemi zrekvírovány a 
tedy i zničeny dvě 
třetiny zvonů. Tato 
pohroma se nevy-
hnula ani Pardubi-
cím. 
Ve zvonici u farního 
kostela sv. Bartolo-
měje zůstal jediný 
zvon – zvaný Barto-
loměj. Jeho hmot-
nost je 980 kg, roz-
měry - dolní průměr 120 cm, výška pod závěsná 
oka 85 cm. Stáří prozrazuje latinský nápis na ob-
vodu: „Byl jsem ulit 7.srpna léta Páně 1653“. Další 
nápis je citace 141. žalmu: „DOMINE AD TE CLA-
MO, PROPERA AD ME, PERCIPE VOCEM MEAM 
TE INVOCAVERO“. To znamená: „Pane, k Tobě 
volám, pospěš ke mně, přijmi můj hlas, když 
k Tobě budu volat“. Původ: Zvonařská dílna Marti-
na Schröttera z Hostinného. Tento zvon je zavě-
šen na prostředním poli zvonové stolice na úrovni 
okenice, která je v západní stěně zvonice. Tech-
nický stav stolice je žalostný. Před deseti lety, po 
odborné prohlídce na místě samotném, zvonař Pe-
tr Rudolf Manoušek popsal nutné úpravy. Pro ne-
dostatek prostředků a pro generální opravy míst-
ních kostelů se realizace odložila. Před pěti lety 
bylo vypracováno statické posouzení na stávající 
zvonovou stolici a na výstavbu dalšího patra, takže 

by zvony byly vyzdviženy a zavěšeny na úrovni 
žaluzií, aby byl jejich hlas slyšet na všechny strany.  
Když se letos v zimě ozval nejmenovaný sponzor 
na další dva chybějící zvony, byla už na výkresech 
a výpočtech jakási představa. Paní Leticie Vránová 
– Dytrychová  třetí generace zvonařské rodiny při-
jela změřit a poslechnout stávající zvon a navrhla 
k němu další dva do souzvuku. Vilém z Pernštejna 
o váze 620 kg, průměru 104 cm a výšce 100 cm a 
Arnošt z Pardubic, arcibiskup pražský o váze 340 
kg, výškou 90 cm a spodním průměrem 88 cm. 
Zvony byly odlity v měsíci květnu. Nyní bude násle-
dovat jejich čištění a cizelování. 
Šedesát dubových trámů na opravu stávající a na 
novou konstrukci zvýšenou o jedno patro nám da-
rovala firma Less. Tento materiál se už zpracovává 
ve firmě Boroko v Brodku u Přerova. 

Na farnosti tedy zů-
stává břemeno za-
platit tesařské, ko-
vářské a zámečnic-
ké práce spojené 
s úpravou zvonové 
stolice, srdce a hla-
vice zvonů a zvono-
vé stroje s lineárními 
elektromotory, které 
jsou dnes již velmi 
citlivé ke zvonům. 
Každý, kdo by se 
mohl a chtěl podílet 
na těchto režijních 
nákladech spoje-
ných se zprovozně-
ním zvonice, je to 
možné také touto 
formou. V den žeh-

nání zvonů bude možno dostat Pamětní grafický 
list s originálními podpisy výtvarníka a kmotrů obou 
zvonů za 200 korun. Kmotrovství přijali za zvon se 
jménem Arnošta arcibiskup Karel Otčenášek a za 
zvon Vilém hrabě Theobald Czernin. 
Chtěli bychom této události dát velkou vážnost. 
Účast přislíbil sám pan Apoštolský Nuncius v naší 
zemi Mons. Diego Causero, který nové zvony po-
žehná. Přítomni budou i otec biskup Dominik Duka 
a pan arcibiskup Karel Otčenášek. Žehnání začne 
před kostelem sv. Bartoloměje, v neděli na slav-
nost našeho farního patrona 24. srpna v 9:00 ho-
din. Potom se jeden ze zvonů pomocí autojeřábu 
dopraví do zvonice. Začne nedělní slavnostní bo-
hoslužba, případně po ní krátký koncert a při vý-
chodu z kostela cca kolem 11:00 hodin bychom už 
mohli zvony slyšet.  

Josef Kajnek, světící biskup 

Odlévání zvonu Arnošt ve zvonařské dílně v Brodku u Přerova 



9 

Z VO N Y  

VZPOMÍNKA 
 Na začátku tohoto měsíce jsem se obrátil na pana Žáčka 
s prosbou, aby mi napsal nějakou myšlenku k velké události, 
kterou čeká naši farnost a město – obnovení tradice zvonění na 
zvonici u farního kostela sv. Bartoloměje. Odepsal obratem 
(7. 6.) a v přiloženém osobním dopise takto krásně vzpomíná na 
své rodné město. Vybírám jen to podstatné: 

 
„…Můj rodný dům stával (Mezi 
mosty 3), ale tam jsem žil 
s rodiči pouhého půl roku. Na 
město soutoku Labe a Chru-
dimky jsem  nikdy nezapomí-
nal – a po více než čtvrt století 
nádeničil jsem na staveništi 
elektrárny Opatovice, v době 
sice nadmíru zlé, ale zato – 
blízko Pardubic. A nepamatuji 
se krásnějších chvil, kdy jsem 
po šichtě plné bláta, slínu, roz-
ježděných cest s loužemi kon-
taminovanými naftou, odstrčil 
jsem od sebe barák ubytovny, 
nastoupil do autobusu a – 
aspoň pro mne – nejlíbeznější 
rovinou na světě, doprovázen 

tajemnou siluetou Kunětické hory, ujížděl jsem za panem Vlasti-
milem Vokolkem (bývalým tiskařem a nakladatelem bohulibých 
děl, otcem Vlastimila – tiskaře, Vojmíra – akademického malíře 
a Václava – profesora češtiny a básníka – pozn. adresáta dopi-
su). V bytě v Jindřišské ulici jsme si popovídali a potom namířili 
své kroky k chrámu… Zvony nás tehdy na bohoslužbu nezvaly, 
barbaři je odsoudili do němoty – podobně jako srovnali se zemí 
Vokolkovu tiskárnu. Váš kostel bude tedy obohacen novými zvo-
ny, zásluhou takových, co neukládají peněz do truhly, kde je zlo-
ději kradou a rez stravuje. Já – žel – při té slávě nebudu. Ale 
dozajista v den, kdy budou zvony zavěšeny do zvonice, schou-
lím se někde v koutku a představím si, jak spolu s panem Vokol-
kem (snad se na něj v Pardubicích úplně nezapomnělo) chvátá-
me v místa, jako druhdy.“ 

 
A myšlenku, k naší pardubické události, jak jsem od něj 

žádal zformuloval takto. Je to slovo, jakoby z moudrosti věčnos-
ti, protože pár dní po obdržení dopisu přišlo telefonická zpráva, 
že pan Žáček náhle zemřel. 

 
Zvony svolávají věřící lid k bohoslužbám – a naše 

bližní, kteří nemají dar víry, zvou aspoň k návštěvě… Ať i 
oni přijdou okusit po staletí nastřádaného ticha i pokory – a 
umožní nám i sobě, abychom se navzájem na sebe usmáli. 
Deo gratis. 

Josef Kajnek, světící biskup 

Jan Žáček,  
 

nar. 31.1.1932  
v Pardubicích,  

spisovatel, autor mnoha  
historických románů a studií  
o významných osobnostech,  

zemřel náhle 13.6.2008 
v Olomouci. 

 
Jan Žáček se narodil v Pardubicích 
v rodině hudebníka. Po absolvová-
ní měšťanské školy odešel jako he-
rec k divadlu. Od konce 50. let pů-
sobil jako scénárista a dramaturg v 
pražském divadle Rokoko. Po jeho 
zrušení na počátku 70. let se živil 
jako autor, režisér a herec v růz-
ných estrádách a kabaretech. V 
letech 1991-92 byl dramaturgem a 
scénáristou v brněnském Divadle u 
Jakuba. 
 
Od počátku 60. let psal fejetony, 
scénáře rozhlasové a televizní zá-
bavy, uplatnil se i jako dramatik 
(Konvenční vražda - 1966, Kat a 
jeho Mydlář - 1968 aj.).Těžiště jeho 
umělecké aktivity však spočívá v 
prozaické tvorbě. Svým knižním 
debutem, novelou Dřevoryt o knězi 
a rychtářovi - 1978, zasazenou do 
období doznívajícího baroka a na-
stupujících osvícených reforem, se 
Žáček přiřadil k té větvi historické 
beletrie, která hledá odpovědi na 
základní otázky lidské identity umě-
leckou evokací životních zkušenos-
tí lidí uplynulých dob. Založeny na 
znalosti dobového materiálu přiná-
šejí Žáčkovy prózy psychologicky 
citlivé obrazy historických osobnos-
tí i fiktivních postav vytvářených též 
jazykem, který odkazuje k dobové-
mu jazykovému stylu (Apokryf o 
hraběti Šporkovi a Epilog - 1988, 
Nesklopím očí svých - 1990). Po-
střehy k dílu J. Demla Žáček shrnul 
do svazků esejů Demloviana - 
1997. 
 
V roce 2007 převzal z rukou arci-
biskupa Jana Graubnera řád sv. 
Cyrila a Metoděje. 
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

Biskupství královéhradecké 
a farnost Luže 
vás srdečně zvou na 

Diecézní 
pouť 

k Panně Marii Pomocnici křesťanů na 

C h l u m e k  v  L u ž i 
v neděli 6. července 2008 
 
Program 
 

8:00  Mše sv. – celebruje moderátor diecézní 
kurie Mons. ThLic. Tomáš Holub 

9:00 
– 
10:00 

Přednáška ředitele Diecézní charity 
Hradec Králové RNDr. Jiřího Stejskala na 
téma „Církev a charita, charita a svět“ 

10:30  Slavnostní mše sv. – celebruje diecézní 
biskup Mons. ThLic. Dominik Duka OP 

13:00 
– 
14:00 

Katecheze biskupského vikáře pro 
pastoraci P. ICLic. Karla Moravce na 
téma „Nová evangelizace“ 

14:00  Litanie k Panně Marii a adorace před 
Nejsvětější Svátostí 

14:30  Závěrečné požehnání 
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Dopolední program: 
 

10.30 hod.  Příprava k přijetí Svátosti nemocných 
 

11.00 hod. SLAVNÁ PONTIFIKÁNÍ MŠE SV., 
při které hl. celebrant Mons. Dominik Duka OP, 
sídelní biskup královéhradecký a arcibiskup Karel Otčenášek 
udělí Svátost nemocných 

 
Souběžně program – dětská katecheze v ambitech 

 
13.00 hod. Modlitba za požehnání našich rodin 
    

Svátostné požehnání 
 
Odpolední program: 
 

Modlitební cesta ke studánce sv. Zdislavy 
s návštěvou hradu Lemberk 
 

 
Na poutní den do Jablonného vypravujeme zvláštní autobusy: 

 

Trasa:   HRADEC KRÁLOVÉ, HOŘICE, JIČÍN 
    
 

    MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, KOCLÍŘOV, SVITAVY, LITOMYŠL, VYSOKÉ MÝTO 
 
   Kontakt: Tel.:461 543 164 Mobil: 731 598 752 

 
Koordinace pouti a bližší informace: Biskupství královéhradecké, Poutní centrum 

Tel. se zázn. 495 063 670, mobil: 731 598 751,2, E-mail: poutnik@diecezehk.cz 

mailto:poutnik@diecezehk.cz
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RŮZ N É  

„Brzy budou Vánoce,“ posteskl si na konvikťác-
ké hodině katechismu P. Malota koncem září a vy-
volal tak v našich řadách vlnu smíchu. Nějak se 
nám to tehdy, krátce po sv. Václavu, nezdálo. Fak-
tem ale je, že čas neúprosně plyne vpřed, 
z konvikťáků se stali bohoslovci a seminární hodi-
ny odměřují snad ještě rychleji než ty konviktní. 

Na podzim to bude 18 let, co se do budovy 
v pražských Dejvicích, nechvalně známé 
z minulých režimů, vrátil arcibiskupský seminář. 
V současné době jeho 3. patro obývá 23 bohoslov-
ců českých diecézi, vyjma litoměřické, a jejich dva 
představení: rektor P. Artur Matuszek a spirituál P. 

Zdenek Wasserbauer. Ti se starají, aby jejich 
ovečkám nic nescházelo jak po hmotné, tak po du-
chovní stránce, a snaží se z nich vychovat kněze 
bez bázně a hany. Jejich stádce je opravdu pestré-
najdou se v něm kluci s maturitním vysvědčením 
ještě vonícím tiskařskou černí i zralí muži 
s vysokoškolskými diplomy. Na chodbě můžete 
potkat lékaře, inženýry, učitele, právníka, či policis-
tu s celníkem. Že toto nesourodé společenství drží 
pohromadě, to jistě není samo sebou.  

Zakusit atmosféru pražského semináře mají 
hned 2x do roka v rámci adventního a postního 

(Pokračování na stránce 13) 

DEN O ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ 
Dne 14. 6. 2008 se uskutečnila plánovaná diecézní 
akce „Den o řeholním životě.“ 
Tentokrát to bylo u sester voršilek v Kutné Hoře. 
Sestřičky se na tento den hezky připravily, 
přijely i „posily“ z ostatních komunit voršilek v ČR. 
Jaké muselo být ale jejich zklamání, když nakonec 
přijely jenom tři rodiny se svými dětmi. 
Děti i rodiče zažili královskou péči. Sestra Marie 
Anna s děvčaty nacvičila tanec na píseň o stvoře-
ní, ostatní děti se sestřičkami hrály různé hry, od 
fotbalu přes házení s talířem, malování, chytání 
rybiček. 
Kdo chtěl, dozvěděl se zajímavé věci o zakladatel-
ce Voršilek, svaté Anděle Merici. 
Anděla předstihla svou dobu, protože tehdy žena 
neměla jinou možnost než život v manželství nebo 
v klášteře. Spolu s 28 družkami zakládá roku 1535 
v Brescii společnost, ve které se dívky zavazují, že 
po zbytek svého života se budou věnovat službě 
Bohu, zvláště výchově dívek, a přitom zůstanou ve 
svých rodinách, ve svém prostředí. Za patronku 

Anděla vybrala svatou Voršilu (znamená medvě-
dice). 
To byl počátek řeholní společnosti sv. Voršily 
(voršilek), prvního ženského učitelského řádu. 
Zpočátku dívky nežily společným životem, nesklá-
daly sliby ani neměly řádový oděv,  to vše přišlo 
až čtvrt století po smrti zakladatelky. 
V současnosti existuje 43 voršilských větví, které 
působí v 36 zemích světa, jednou z nich je Řím-
ská unie. Nyní působí v naší republice 4 komunity 
sester voršilek Římské unie, a to v Praze, v Kutné 
Hoře, v Jiřetíně pod Jedlovou (severní Čechy) a v 
Olomouci. 
Sestry pracují v mateřských a základních školách, 
ale také na osmiletých gymnáziích. 
 
V Kutné Hoře jsme si mohli prohlédnout prostory 
školy a některé třídy, které jsou vybavené kvalitní 
technikou, pro potřeby vyučování na osmiletém 
gymnáziu. U ohně, při opékání buřtů jsme si poví-

dali se sestřičkami, pak 
jsme shlédli taneční vystou-
pení děvčat na vyzdobe-
ném pódiu. 
Setkání jsme ukončili slave-
ním mše sv., a to pod vede-
ním Mons. Josefa Tajchla. 
Mši svatou jsme prožili jako 
krásné vyvrcholení celého 
dne. 
Děkujeme za příjemně strá-
vený čas a milé lidi, 
se kterými jsme mohli pro-
žít tento čas. 

 - ZP - 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

SEMINÁŘ OČIMA BOHOSLOVCE 
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K AT E C HE T I CK É  O KÉ N KO  
SVÁTOSTI 

Pokračujeme ve všeobecném úvodu ke svátostem. 
Vysvětlíme si, co znamená výraz svátosti mrtvých 
a svátosti živých. Minuli jsme si řekli, že každou 
svátost můžeme přijmout pouze ve stavu pozem-
ského života. Mrtvý nemůže svátost přijmout. 
Svátosti mrtvých jsou ty svátosti, které těm, kteří 
jsou ve stavu těžkého hříchu, tedy mrtvi pro Boha, 
udělují poprvé, případně vracejí, obnovují milost 
posvěcující. Jsou to křest a pokání. 
Svátosti živých jsou ty svátosti, které rozmnožují již 
získanou milost. Živý, ve smyslu duchovním, je 
člověk, který je ve stavu posvěcující milosti, není 
ve stavu těžkého hříchu. 
Jsou to tedy ostatní svátosti. 
Řekli jsme si také, že k platnému udělení svátost je 
zapotřebí dobrovolný souhlas toho, kdo svátost 
přijímá. Za malé děti tuto dobrovolnost vyjadřují 
jejich rodiče. Papež Innocenc III. vzhledem ke křtu 
dětí: „Dědičný hřích, který byl způsoben bez sou-
hlasu, odpouští se bez souhlasu!“ 
S výjimkou svátosti smíření se nevyžaduje k plat-
nosti ze strany příjemce ani pravověrnost, ani 
mravní dispozice. U svátosti smíření se míní mrav-
ní dispozicí lítost a předsevzetí více nehřešit. 
K plody přinášejícímu přijetí každé svátosti se vy-
žaduje u dospělého příjemce mravní dispozice. Ta 
spočívá v odstranění překážky milosti. U svátosti 
křtu a smíření je překážkou milosti nevěra a neka-

jícnost. Potřebnou dispozicí je víra a lítost. U ostat-
ních svátostí je překážkou milosti stav těžkého hří-
chu, potřebnou dispozicí je stav milosti. K hodné-
mu přijetí svátosti oltářní vyžaduje církev při stavu 
těžkého hříchu předchozí přijetí svátosti smíření. 
Bez odstranění těžkého hříchu stává se přijetí svá-
tosti oltářní svatokrádeží.  
Co je to oživnutí svátostí. Platně, ale nehodně přijí-
má svátost křtu (u dospělého), biřmování a svěcení 
kněží ten, kdo tuto svátost ve stavu těžkého hří-
chu. Po odstranění této mravní indispozice (znovu 
získání milosti svatou zpovědí) svátostný účinek 
nastupuje dodatečně. Důvod znovuožití svátosti 
spočívá v Božím milosrdenství na jedné straně a v 
absolutní neopakovatelnosti těchto svátostí na 
straně druhé. 
Svátosti Nového zákona jsou pro člověka nutné ke 
spáse. Tři jsou ke spáse dokonce tak nutné, že 
bez jejich přijetí nelze spásy dosáhnout. Pro jed-
notlivce je to křest a svátost smíření, pro společ-
nost pak svěcení kněží. 
Bez přijetí ostatních nelze snadno dosáhnout spá-
sy. 
Každý, kdo má možnost tyto svátosti přijmout a 
neučiní tak, pohrdá darem, který mu nabízí Bůh. 
Příště začneme probírat jednotlivé svátosti speciál-
ně. 

jáhen František 

RŮZ N É  

víkendového setkání mladí muži ze všech koutů 
republiky. Je zde pro ně připraven pestrý program 
nabízející kromě duchovního menu i prohlídku růz-
ných pražských památek, setkání se zajímavými 
hosty, zájmové skupinky a bohatý jídelníček, který 
většina hostů umí řádně ocenit, a tak se služba 
v jídelně-refektáři má co ohánět. Ať už ale účastní-
ky přivábí cokoliv, jsou jejich návštěva a rozhovory 
s nimi pro bohoslovce vždy velkým povzbuzením. 

K podobně povzbudivým akcím patří i vzájemné 
návštěvy obou českých seminářů (letos zavítala do 
naší metropole olomoucká delegace), které si rok 
co rok oplácejí. Rovněž výjezdní neděle Dobrého 
pastýře (4.velikonoční), kdy se bohoslovci rozjedou 
do různých farností svých diecézí, aby se setkali 
s tamními věřícími, poděkovali jim za jejich přízeň 
a modlitby, a navzájem se povzbudili svou přítom-
ností, plní tuto roli. V tomto výčtu rozhodně nesmí 
chybět ani každoměsíční víkendová rekolekce pro-
vázená ztišením, rozjímáním a modlitbou vedená 
např. prof. P. Tomášem Halíkem, s. Veronikou Ba-
rátovou, či P. Petrem Kubantem z Červeného Kos-

(Pokračování ze stránky 12) telce. 
I když je seminář místem, kde se adepti kněž-

ství cítí skoro jako doma a kam se rádi a často vra-
cejí, přesto se už každý z nich s končícím letním 
semestrem těší na prázdniny, zpestřené sem tam 
nějakou povinnou praxí, v rámci níž se během 
svých bohosloveckých let zapojí do života domácí 
farnosti, pozná chod biskupské konzistoře, vesmír-
ného centra pro mládež i zařízení se sociální péčí. 
Prázdniny jsou však především časem návratu do-
mů, do rodin, odkud každý bohoslovec vyšel, kte-
rým za mnohé vděčí a kam se vždycky rád vrací. 

Ať se i pro vás stane čas prázdnin a dovolených 
časem odpočinku, klidu a pokoje prožitým v kruhu 
těch, které máte rádi! 

Jiří Jakoubek 
 
P.S. Pokud se vám zdá informací o pražském 

semináři málo a chtěli byste se dozvědět víc, třeba 
o celonoční pouti na Svatou Horu nebo o tom, jak 
biskupská konference strhla výtah, pomoc je snad-
ná. Stačí potkat nějakého bohoslovce na ulici, po-
zvat ho na zmrzlinu a dozvíte se víc...:) 
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RO K  S V.  PAVL A  
PAPEŽSKÁ BAZILIKA  
SV. PAVLA ZA HRADBAMI 
arcikněz 
Vatikán 1. října 2007 
Předsedům biskupských konferencí, syno-
dů a shromáždění biskupů 
 
Vaše Eminence, Vaše Excelence, 
 
při slavení prvních nešpor slavnosti sv. Petra a 
Pavla dne 28. června 2007 v papežské bazili-
ce sv. Pavla za hradbami oznámil 
Svatý otec Benedikt XVI. celému 
světu svůj úmysl věnovat rok sv. 
Pavlovi a připomenout tak symbo-
lické dvoutisíciletí od narození 
apoštola národů. 
Tento rok bude zahájen 28. června 
2008 a skončí 29. června 2009. 
Apoštolův hrob se již téměř dva 
tisíce let nachází pod papežským 
oltářem v bazilice. Nedávné vý-
zkumy zde potvrdily existenci vel-
kého mramorového sarkofágu, z 
něhož je nyní jedna strana odkryta 
a lidé ji mohou vidět. 
Při vyhlášení Roku sv. Pavla bě-
hem prvních nešpor řekl Svatý 
otec toto: 
„Drazí bratři a sestry, tak jako na 
počátku i dnes potřebuje Kristus apoštoly při-
pravené obětovat sebe samé. Potřebuje svěd-
ky a mučedníky jako byl sv. Pavel, nejprve ná-
silný pronásledovatel křesťanů, který na cestě 
do Damašku spadl na zem oslněn božským 
světlem, bez zaváhání přešel na stranu Ukři-
žovaného a bez nároků jej následoval. Žil 
a pracoval pro Krista, pro něj trpěl i zemřel. 
Jak aktuální je dnes jeho příklad! 

A právě proto mám to potěšení oficiálně ozná-
mit, že apoštolu Pavlovi věnujeme zvláštní ju-
bilejní rok od 28. června 2008 do 29. června 
2009 u příležitosti dvou tisíc let od jeho naro-
zení, které historikové kladou mezi léta 7 a 10 
po Kristu. 

Tento ‘Rok sv. Pavla’ bude možné slavit pře-
devším v Římě, kde je pod papežským oltá-
řem této baziliky už dvacet století uložen sar-
kofág, který podle jednomyslného mínění od-

borníků a nezpochybňované tradice uchovává 
ostatky apoštola Pavla. 

V této papežské bazilice a přilehlém benedik-
tinském opatství se bude konat řada liturgic-
kých, kulturních a ekumenických akcí i růz-
ných pastoračních a společenských iniciativ, 
inspirovaných pavlovskou spiritualitou. 

Zvláštní pozornost bude navíc věnována kají-
cím poutím konaným k apoštolovu hrobu, aby 
zde poutníci získali duchovní užitek. Probíhat 

budou studijní sympozia a vyjdou 
zvláštní publikace o pavlovských 
textech, aby tak ono nezměrné bo-
hatství nauky, kterou obsahují, 
mohlo být jako skutečný odkaz lid-
stva vykoupeného Kristem zpří-
stupněno co nejširšímu okruhu lidí. 

Podobné iniciativy, pořádané řehol-
ními či vzdělávacími instituty, které 
nesou jméno sv. Pavla nebo se in-
spirují jeho osobou a učením, bu-
dou též probíhat ve všech částech 
světa v diecézích a na poutních 
místech. 

Kromě toho je zde také jeden 
aspekt, kterému je během různých 
oslav pavlovského dvoutisíciletí tře-

ba věnovat zvláštní pozornost: mám na mysli 
ekumenickou dimenzi. Apoštol národů, který 
se plně zasadil pro šíření dobré zvěsti všem 
národům, byl naprosto oddán jednotě 
a svornosti všech křesťanů. 

Kéž nás při oslavách tohoto dvoutisíciletí ve-
de, chrání a pomáhá nám dělat pokroky při 
pokorném a upřímném hledání plné jednoty 
všech údů mystického Těla Kristova. Amen.“ 

 
Rok sv. Pavla nabídne příležitost zejména k: 
4 znovuobjevení postavy apoštola Pavla, je-

ho činnosti a velkých cest, zvláště podle 
podání sv. Lukáše ve Skutcích apoštolů, 

4 opětovnému čtení jeho četných listů adre-
sovaných prvním křesťanským společen-
stvím, 

(Pokračování na stránce 15) 
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PŘÁNÍ 
 
„Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.  
Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. 
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.  
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,  
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. 
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.  
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.“ 
                                                                                                         (Pereira, Myšlenky a modlitby, s. 73-82) 

Milé děti, přeji vám všem krásné dny, kéž prožijete mnoho radosti a lásky! 
Milí mladí přátelé, kéž prázdniny jsou pro Vás časem odpočinku, ale i růstu v poznání sebe  
 a vlastní cesty, ke které vás Pán volá. 
Drazí rodiče, přeji vám prožité dny dovolené v rodinném kruhu a radosti, že je více času na to,  
 na co se během roku nedostává. 
A vám, kteří prázdniny nebo dovolenou nemáte, přeji, aby tento čas byl časem požehnáním možná 
 právě v tom, že i když nebudete daleko od domova, dopřejete si změnu a najdete odvahu 
 „napomoci“, aby i člověk jako vy nebyl sám a prožil krásné chvíle. 

 
S přáním pohody do nastávajících dvou měsíců a pevnou naději na šťastné setkání na jejich 
konci se těší a do všech vašich kroků vám a vašim drahým žehná 

P. Antonín spolu s ostatními duchovními z fary 

RO K  S V.  PAVL A  

4 znovuprožití raného období naší církve, 
4 hlubšímu pohledu na Pavlovu bohatou nau-

ku určenou pohanům a meditaci na jeho 
silnou spiritualitu víry, naděje a lásky, 

4 poutím směřujícím k jeho hrobu a na další 
místa s ním spojená, 

4 obnovení naší osobní víry a naší úlohy v 
dnešní církvi ve světle jeho učení, 

4 modlitbě a snaze o to, aby všichni křesťané 
nalezli „plnou jednotu všech údů Kristova 
mystického Těla“. 

 
Tyto významné události je třeba mít nyní na 
paměti. Vaše diecéze byly už jistě o Roku sv. 
Pavla informovány a nejrůznějšími způsoby se 
na jeho oslavy připravují, ať už poutěmi či po-
řádáním jiných akcí. Náš úřad s radostí přijme 
jakékoliv připomínky a návrhy Vaší biskupské 
konference (synodu, shromáždění biskupů), 
abychom tak mohli společně putovat ve sto-
pách sv. Pavla ke Vzkříšenému Kristu. 
Rád bych Vás též informoval o tom, že již brzy 
budou zprovozněny webové stránky baziliky 
sv. Pavla za hradbami (přístupné z webu Vati-
kánu: www.vatican.va (www.annopaolino.org). 
Zde budou umístěny nezbytné informace k pří-
pravě a účasti na oslavách dvoutisíciletí včet-

(Pokračování ze stránky 14) ně programů a událostí, možnosti zamluvit 
pouť, návštěvu či bohoslužbu v bazilice sv. 
Pavla za hradbami. Mají-li vaše diecéze své 
webové stránky, doporučuji zařadit do nich i 
odkaz na program Roku sv. Pavla. 
Během oslav dvoutisícího výročí máme zde v 
Římě tu čest přivítat poutníky ze všech světa-
dílů. Jsem si jistý, že i mnohé z vašich diecézí 
budou chtít vyslat své poutníky ke hrobu apoš-
tola národů. Pro nás bude velikou pomocí, do-
zvíme-li se o těchto záměrech co nejdříve. 
Kontaktovat můžete asistenta, který má orga-
nizaci oslav Roku sv. Pavla na starosti: 
 
P. Olivier Plichon 
e-mail: info@annopaolino.org 
tel.: +39-06-540.93.74 
fax: +39-06-540.74.049 
adresa: 
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura 
00120 Città del Vaticano 
 
Těším se na radostné setkání a ujišťuji Vaši 
Eminenci/Excelenci o vzpomínku při modlitbě 
u hrobu apoštola národů. 
 

kardinál Andrea di Montezemolo, 
arcikněz baziliky sv. Pavla za hradbami 

http://www.vatican.va
http://www.annopaolino.org
mailto:info@annopaolino.org
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K A L E N D ÁŘ  

Z M Ě N Y  O  P R Á Z D N I N Á C H  

NEBUDOU  bohoslužby pro děti v kostele Zvěstování Panny Marie  
   (první mše svatá bude v neděli 31. srpna v 10:00 hod.) 
NEBUDOU  úterní adorace a Mariánské večery  v kostele sv. Jana Křtitele 
ZMĚNA   úředních hodin ve farní kanceláři: 
   Pondělí až pátek (mimo čtvrtka): 09:00 - 11:00  *  14:00 - 16:00 
NEBUDOU  polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele (i v září!!!) 
   (první mše svatá bude ve středu 1. října ve 12:00 hod.) 

D A L Š Í  A K C E 
Ne 29.06 Slavnost sv. Petra a Pavla   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  "Pardubická primice" kostel sv. Bartoloměje 16:00 
Po 30.06. Poslední polední bohoslužba kostel sv. Jana 12:00 
St 02.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 03.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

Pá 04.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Bartoloměje 09:00 
  Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Čt 10.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 

Út 15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 
Čt 24.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 
So 02.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 06.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 07.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
08:00 - 16:00 
16:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 
Pá 08.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   16:00 - 18:00 

Pá 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie klášterní kostel 16:00 
  Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 
Čt 21.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 
Pá 22.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 24.08. Poutní slavnost - žehnání zvonů  kostel sv. Bartoloměje 09:00 
So 30.08. Pouť rodin Podskála 09:30 
Ne 31.08. 1. bohoslužba pro děti klášterní kostel 10:00 
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 
So 06.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 

Ne 13.07 Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 

Ne 10.08 Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje 19:00 

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje farnosti je 22. srpna 2008, příští číslo vyjde 31. srpna 2008 

PODĚKOVÁNÍ 
Při sbírce na chudé děti se při mši sv. na 1. sv. přijímání  

v neděli 25. 5. vysbíralo 3.367,- Kč.¨ 
Všem dárcům děkujeme. 

Za PMDD Zuzana Petrášová 


