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Takto vždy začínal své homilie 
P. Stanislav Zeman (v Polné u Jih-
lavy, odkud pocházím), jemuž vdě-
čím za povzbuzení k cestě ke 
kněžství, takto si dovolím oslovit ve 
farním zpravodaji i všechny vás. 

Před necelými čtyřmi lety jsem 
„přibyl“ k vám do Pardubic a poně-
kud nejistě a vyplašeně se rozhlí-
žel. S úsměvem vzpomínám, jak 
jsem první sobotu po ránu prochá-
zel střed města a hledal klášterní 
kostel – viděl jsem věž a tak jsem 
šel k zámku... 

Po první bohoslužbě u vás, 
v klášterním kostele, na které jsem 
byl společně s otcem 
Antonínem, mě zastavi-
la jedna dáma a říkala, 
že budu představovat 
Mikuláše a dodala 
v kolik hodin mám být 
nastoupen v divadle 
k nalíčení. Další paní mi 
nabízela pomoc při 
opatření zimního oble-
čení – tak se mi před-
stavilo společenství Vin-
centin. 

A tak jsem postupně 
vrůstal k vám, milí věřící, drazí přá-
telé. Tak jsem si uvědomoval a pro 
sebe říkal: „Ty žiješ vlastně v nebi;“ 
v tak krásném, milém vnímavém, 
ohleduplném, vstřícném prostředí, 
prodchnutém skutečnou, neformál-
ní, živou křesťanskou láskou. 

Nádherné bylo přijetí v kněž-
ském společenství na děkanství, 
jak se mě rychle ujal a pomohl mi, 
zvlášť v začátcích, otec Antonín, 
otec biskup Josef, jáhen Karel, 
otec Jaromír Bartoš. Rychle jsem 
se spřátelil s Václavem Metelkou, 
se všemi kostelníky a všemi, kteří 
vytvářejí křesťansky lidským, tep-
lem dýchající zázemí. Bezprostřed-

ně, přirozeně mě přijala mládež, 
schola Martina Berana, s níž jsem 
velmi úzce spolupracoval a proží-
val liturgický rok a mnoho radostí. 

Spoustu věcí jsem neuměl, 
s mnoha se potýkám dodnes, ale u 
vás jsem vždy našel porozumění a 
ochotu k pomoci. Některé záleži-
tosti mi šly ztuha nebo jsem je ne-
dotáhl, mnohde jsem měl dát víc; 
zde prosím za odpuštění. 

Je čas do Pardubic přicházet, je 
čas se s Pardubicemi loučit. Podě-
kovat a rozloučit se nestačí, každý 
z vás si zaslouží mnohem víc. Ale 
„nutně musím“ poděkovat za to 

nejčerstvější, tedy za 
nedělní loučení 
v klášterním kostele, 
kde jsem se opravdu 
bránil dojetí. Děkuji za 
vaše poděkování, za 
dárky, za velké perníko-
vé srdce, symbol lásky, 
lásky Boží, která v nás 
přebývá. Poděkování 
patří všem, kdo jste se 
angažovali a účastnili 
odpolední zahradní 
slavnosti, na níž jsem 

vlastně nic nedělal, jenom byl 
s vámi. 

Do Chrudimi odcházím také 
s vědomím, že se má více spolu-
pracovat s Pardubicemi, a jedním 
ze způsobů  „jak“, je přesadit jed-
noho Pardubáka (byť jen sotva 
čtyřletého), do Chrudimi. Na tako-
vou spolupráci se upřímně těším, a 
těším se na další setkávání s vámi 
(nejenom cestou do pardubického 
vězení). 

Hluboké nadechnutí se Boží lás-
ky o prázdninách a dovolených, 
abychom měli co společně vyde-
chovat, všem přeje, děkuje a žeh-
ná               P. Tomáš Kvasnička. 

www.farnost-pardubice.cz 

Milé děti, chlapci a děvčata, drazí rodiče a ostatní přátelé. 

http://www.farnost-pardubice.cz


2 

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  

Ve čtvrtek 23. dubna 2009 se na faře sešla pasto-
rační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou a řídil 
P. Antonín Forbelský. 
Z tohoto setkání se omluvili: P. Kvasnička, P. 
Brhel, P. Veselý, pro nemoc nemohli přijít J. Ji-
noch, J. Šimáček, p. Pecnová, 
 
V rámci setkání bylo mimo jiné projednáno násle-
dující: 
 
Exkurze do historie: 
 
ó První svaté přijímání vede paní Petrášová a pa-

ní Zbrojová. 
ó Pokračují bohoslužby ve Vietnamštině – jednou 

za 14 dní. 
ó Poděkování patří všem, kdo vedli křížové cesty 

a postní setkání. 
ó Postní obnovu vedl P. Brokeš. (14.03.2009) 
ó Proběhlo také „Setkání pro chlapy“ vedené P. 

Mikešem. (21.03.2009) 
ó Proběhl týden modliteb za mládež. (29.03.2009) 
ó K 75. výročí povýšení naší farnosti na arcidě-

kanství se 5.dubna uskutečnila „procházka“ a 
přednáška v kostele sv. Bartoloměje (p. Beran 
navrhuje ji někdy zopakovat). 

ó Proběhlo diecézní setkání mládeže. 
(04.04.2009) 

ó Při letošní velikonoční vigilii 11. dubna přijalo 
svátost křtu v kostele sv. Bartoloměje 10 no-
vokřtěnců. 

ó Slavili jsme velikonoční vigilii v kostele sv. Jana. 
Obřady začínaly 12.dubna v 5:00h. (K tomu p. 
Beran navrhuje, aby začátek velikonoční vigilie 
byl napříště posunut tak, aby končila ještě před 
svítáním.) 

ó V letošním roce na Velikonoční pondělí 
13.dubna neproběhlo setkání s Mons. D. Du-
kou. 

ó 17. dubna proběhla děkovná bohoslužba u pří-
ležitosti životního jubilea Mons. J. Kajneka, dále 
pak setkání na faře a v sobotu 18.dubna cyklo-
pouť na Pouchov. 

ó V neděli 19.dubna proběhlo ve všech kostelech 
sčítání věřících a prozradilo, že je nás přibližně 
stejně jako před deseti lety. 

ó Latinská bohoslužba probíhá - do konce školní-
ho roku se uskuteční ještě dvakrát. 

 
Plány do budoucna: 
 
ó V pátek 24. dubna v 18:00 proběhne skautská 

mše v kostele sv.Bartoloměje. 
ó 25. dubna v 10:30 proběhne pouť ke sv. Vojtě-

chu do Libice (bohoslužbu povede P. J Paďour). 
ó Na 26.04. je naplánována sbírka na připravova-

nou návštěvu papeže Benedikta XVI. v České 
republice, která se uskuteční: 26.9. v Praze, 
27.9. v Brně a  28.9. setkání s mládeží - Stará 
Boleslav (budou k dispozici brožurky 
s modlitbami). 

ó Májové pobožnosti budou každý den od 
1.května před mší svatou od 17:30 do 
17:55hod. Ten, kdo povede „Májové“ (může být 
muž i žena), se domluví ohledně hudebního do-
provodu a litanií s varhaníkem. Je třeba do roz-
pisu napsat, jaké texty byly použity a jaké se 
připravují. 

ó Od 11. května se  Mons. Kajnek, P. Kvasnička, 
J. Kylar spolu s dalšími kněžími a jáhny zúčast-
ní v Řecku pouti po cestách sv. Pavla do Soluně 
a do Itálie. 

ó 24. května v 10:30 v kostele sv. Bartoloměje 
proběhne svátost prvního svatého přijímání. 

ó 30.05. 2009 bude Den dětí a rodin, jako host je 
pozvána dětská psycholožka MUDr. Čápová 

ó 30.05. vpodvečer bude svatodušní vigilie – po 
mši svaté u sv.Jana. 

ó 31.05. slavnost Seslání Ducha Svatého, při ran-
ní bohoslužbě proběhne také přijetí svátosti biř-
mování. 

ó Na 21.06. v 16:00 je plánována zahradní slav-
nost na farní zahradě. 

ó 14.6. bude stopovaná rodin. 
ó 15.8. se uskuteční diecézní pouť do Králík. 
ó Pouť rodin do Sopot bude 5.září. 
ó Dny evropského dědictví (20.09.2009). 
ó Papežská návštěva (26.-28.09.2009) 
 
Ostatní: 
 
ó P Kvasnička se k 1. květnu stává zaměstnan-

cem věznice v Pardubicích, kde bude působit 
v pozici kaplana. 22.dubna byla dokončena a 
slavnostně otevřena vězeňská kaple s kapa-
citou cca 40 míst. 

ó Pardubická nemocnice vzhledem k připra-
vované certifikaci přistoupila na návrh vybudo-
vání ekumenické kaple v jejím objektu. Zatím je 
nabídka provizorního řešení v budově u hlavní 
brány na dobu dvou let. V HK je již denní mše 
svatá samozřejmostí a navštěvuje ji průměrně 
okolo deseti pacientů. Bylo by vhodné postu-
pem času vytvořit podobný tým pomocníků pro 
svoz lidí jako v domově důchodců (mše se zde 
zúčastňuje cca 50 lidí). Ve všech těchto zaříze-
ních chybí lidé pro naslouchání starým a ne-

(Pokračování na stránce 3) 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 23. DUBNA 2009. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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mocným lidem. 
ó Nová možnost čerpání peněz z EU pro farnosti: 

Jedná se o projektové dotace např. na rekon-
strukce farních kostelů a drobných sakrálních 
staveb. Návrhy na projekty je třeba předložit do 
20.05.2009. 

ó Farní kronika – hledáme někoho, kdo by měl 
čas a zájem ji vést. Cílem vedení kroniky je po-
psat události v čase. 

(Pokračování ze stránky 2) ó Změny na faře plánované od 01. 08. 2009: P. 
Tomáš přechází do Chrudimi. P. Heblt a P. 
Kvasnička budou připravovat rekonstrukci fary a 
opravu hlavního kostela v Chrudimi. Do Pardu-
bic přijde P. Radek Martínek, který dosud půso-
bil na předměstí v Hradci Králové. 

 
Termín dalšího setkání pastorační rady je 8. 10. 
2009. 

Když se zeptáte starších žen v Domově dů-
chodců, co jim utkvělo hezkého v mysli z mladých 
let, mnohé odpovědí, že vzpomínají na Boží Tělo. 
„Jo, to když jsem se mohla přistrojit do 
bílého - jako družička, to byl pro mě veli-
ký svátek. Pamatuji se, že jsme před Nej-
světější Svátosti Oltářní sypaly květiny. 
To se mi moc líbilo.“ 

Něco podobného jsme prožívali letos u 
kostelíčka. Je velmi těžké na rozhodová-
ní, když je kněz postaven před otázku: 
„Mám udělat průvod s Eucharistii po měs-
tě? Nebo ne?“ Víme z vlastní zkušenosti, 
že je dosti výrostků, kteří rádi narušují naše pobož-
nosti. U nás jsme to měli lehké. Máme zděný plot, 
takže jsme se rozhodli vyjít v průvodu s Eucharistii 
kolem kostelíčka, aby Pán Ježíš mohl žehnat na-
šemu městu, našim rodinám, úřadům a věřícím 
jednotlivcům, i těm, kteří do kostela nechodí. 

Zastavili jsme se u čtyř soch, z nichž dvě sochy 
zachránil před zničením za minulého režimu pan 
Metelka st. Před průvodem jsme se pomodlili 

v kostele za naše město, za nás věřící i 
za všechny, kteří jsou vlažní nebo v Boha 
nevěří. Pak jsme vyšli z chrámu. U každé-
ho zastavení jsme si vyslechli evangelium 
a prosili Pána Boha za určité potřeby. U 
prvního zastavení jsme se modlili za oso-
by zasvěcené Bohu. U druhého za křes-
ťanské i nevěřící rodiny. Třetí zastavení 
bylo věnováno veřejným záležitostem a u 
čtvrtého jsme děkovali Pánu Bohu za dob-

rodiní zjevná i skrytá. Po každém zastavení jsme 
obdrželi požehnání Eucharistií.  Průvod jsme za-
končili v chrámu písní „Bože chválíme Tebe.“ 

Průvod vedl ministrant s křížkem, za ním šly dvě 
družičky s květinami, které sypaly na cestu. Průvo-
du se zúčastnili lidé z Pardubic a Ukrajiny. 

„Slava Isusu Christu!“   - ok - 

JAK JSME SLAVILI BOŽÍ TĚLO. 

PODĚKOVÁNÍ 
Milí farníci a přátelé, 
pomalu se vzpamatovávám ze svých šedesátin. 
Moc vám děkuji za všechna přání, dary a přátelské 
projevy. 
     + Josef, biskup 

FARNÍ VÝLET PŘELOUČE A OKOLÍ 
Milí rodičové, v srpnu plánujeme již čtvrtý farní vý-

let pro děti z farnosti Přelouč a okolí.  
Uskuteční se ve dnech 20. – 28. srpna 2009 

(možná od středy 19. 8. večer - bude upřesněno).  
 
Místo konání: fara v Knířově (u Vysokého Mýta).  
 
Cena: 1 300,- Kč (zahrnuto ubytování, strava a 
doprava tam i zpět). Program: výlety po okolí, spor-
tovní aktivity, modlitba a především společenství! 
 
Přihláška na: www.farnost-prelouc.estranky.cz.  
Více info u Lucie Pavelkové (732 500 118). 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.farnost-prelouc.estranky.cz


4 

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  

V neděli 21.6. odpoledne panoval na farní zahradě 
čilý ruch. Chystalo se totiž již tradiční předprázdni-
nové setkání pardubických farníků. Letos by mohlo 
nést podtitul Rozloučení s o.Tomášem, který 
k 1.srpnu odchází do nedaleké 
královské Chrudimi. Stejně 
jsme tak jsme měli příležitost 
spolu s o. Antonínem oslavit 20 
let jeho kněžské služby. 
Jak už bývá dobrým zvykem, 
stoly se díky štědrosti svato-
bartolomějských hospodyněk 
jen prohýbaly pod plnými tácy 
chlebíčků a sladkých zákusků 
všeho druhu. A nechyběly ani 
na vonícím grilu srdce roze-
smívající klobásy. 
Když opadla první vlna hodo-
vání, nastaly chvíle loučení. Za 
naši farnost se nesnadného 
úkolu poděkovat o. Tomášovi 
za jeho požehnané čtyřleté pů-
sobení na výbornou zhostila pí. 
Matyášová. V těsném sledu 
následovalo rozloučení Spole-
čenství Vincentínek v zastoupení pí. Pecnové. Po-
té se přítomnému bezmála devadesátičlennému 
publiku představily tři nadějné pardubické houslist-
ky, které svým vystoupením poděkovaly o. To-
mášovi za jeho nasazení a obětavost, se kterými 
vedl hodiny náboženství, předsedal dětským boho-
službám a angažoval se pro naše nejmenší. 

Další blok programu obstarala futuristická vize zpo-
vědního automatu představená v podařené scénce 
Lukáše Fibicha a Terky Demlové. V humorně ladě-
ném tónu se nesla i báseň novodobého pardubic-

kého barda Marka Demla před-
stavující působení o.Tomáše 
z různých více či méně zná-
mých perspektiv. Po chvilce 
poezie přišlo na řadu pásmo 
písniček a pohádek, které si 
připravila pí.Kučerová a které 
jistě upoutaly nejen ty později 
narozené. 
I další pokračování slavnosti se 
neslo v přátelském duchu při-
pomínající idylu z dob prvních 
křesťanů, takže se mi krade na 
mysl pohádkový závěr říkající 
cosi o tom, „že jestli neumřeli, 
hodují tam šťastně až dodnes.“ 
Ale tento happyend nás čeká 
na jiné hostině. Nedělní setká-
ní svou tečku mělo. Obstaralo 
ji promítání fotografií ve farním 
sále pojaté jako průřez půso-

bením o.Tomáše v naší farnosti. Mohli jsme si při 
něm uvědomit, jak hlubokou stopu zde zanechává. 
A protože každá farnost je tvořena z živých kame-
nů, nevisí ta stopa jen tak ve vzduchu, ale je za-
psána v našich srdcích. 

Jiří Jakoubek ml.  

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

LOUČENÍ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 
Setkávali jsme se s ním po čtyři roky během dět-
ských mší svatých, po dva roky s námi prožíval 
napjaté losování s nadějí na výhry, doprovázené 
slzami smutku těch, co nebyli vylosováni. Tuto ne-
děli to byly spíše slzy dojetí, které v kostele kanuly, 
když jsme se s páterem Tomášem v Pardubicích 
loučili. Tentokrát i on mohl zažít na vlastní kůži, 
jaké to je vyhrát - vyhrál hned třikrát! To se to bude 
v Chrudimi fotit! A k tomu mu patří ještě velké srd-
ce (pravé pardubické perníkové - jak jinak?) -  
všichni se snažili vyjádřit aspoň špetku vděku za 
to, že nám tu byl po celou dobu příkladem skrom-
nosti a poctivosti. 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu i Tomášovi 
• za společné roky prožité jak v Praze v semináři, 

kde Tomáš byl nejen bohoslovec mé rodné 
diecéze, ale též generálním prefektem všech 
bohoslovců, 

• také za naše setkání v Jičíně – mém rodišti a 
Tomášově kaplanském místě, 

• tak konečně za čtyři roky společného prožívání 
naší kněžské služby zde na Pardubické vinici. 
Jsem opravdu velice rád, že jsme zde mohli 
společně sloužit a též čerpat z pastoračních 
zkušeností Tomáše. 

ó děkuji za Tomášovu pečlivost i pozornost při 
květinové výzdobě kostela. 
 

Přeji mu, aby na svém novém „nedalekém“ místě 
se co nejrychleji sžil s farníky a i nadále požehna-
ně působil ve službách Božích. 

S vděčností a díky P. Antonín 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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     Dovolte mi, abych 
touto cestou velmi po-
děkovala důstojnému 
otci Antonínu Forbel-
skému, paní Zuzaně 
Petrášové za Aničku 
Antonii Pasovskou a 
její křest. Byla to pro 
nás všechny neopako-
vatelná, přenádherná 
událost a přáli bychom 
si, aby trvala stále. Na-
še „pocity“ nejdou vyjá-
dřit!!! Radost, hřejivé chvění u srdce-po celém těle.... při zaznění 
nádherných tónů scholy -cetiletých a slzy dojetí při předání 
„dárečku“ malé scholičky Anně Antonii, při pohledu do zaplněného 
kostela, kde  stály maminky s napečenými dobrotami a Vy všichni, 
kteří jste se přišli o tu radost  podělit s námi. Vám všem patří velké 
poděkování! 
     Tuto jedinečnou událost jsme si mohli přece jenom zopakovat o 
týden později, kdy šly děti k 1. Svatému přijímání. Měli jsme přípra-
vu na 1. Svaté přijímání zhodnotit. Říci, co nám chybělo, nároč-
nost.... Jedním slovem nám nechybělo „nic“. Vše bylo do všech de-
tailů připravené, promyšlené... Každé setkání bylo jiné, krásné a 
vždy nám bylo moc příjemně na dušičce. Za to všechno patří také 
poděkování Všem, kteří se na přípravě dětí k 1. Svatému přijímaní 
podíleli! 
     Přijměte ještě jednou Všichni velké poděkování a budeme se 
vždy těšit na společná setkání. 

     Jana Remešová s rodinou 
 
P.S. „Děkujeme Ti Pane Bože, že jsi po celý rok vedl naše kroky a 
dovedl je, až ke svému stolu,u kterého  můžeme být společně 
s Tebou… .“ „Děkujeme Ti Svatý Petře za slunečný den, který je 
nádherně zachycen na fotografiích (CD) a ty nám budou tuto slav-
nost stále připomínat… .“ 

KŘEST A PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ 

PO DOBU PRÁZDNIN 

nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele. 
(první mše svatá bude v neděli 30. srpna v 10:00 hod., 
6. září – žehnání školních potřeb) 

nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele. 
změněna úředních hodin v kanceláři na Arciděkanství: 

Pondělí - pátek (mimo čtvrtka)  
   09:00 - 11:00 14:00 - 16:00  

po dobu měsíce: červenec, srpen a září  
nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele. 
(první mše svatá bude ve čtvrtek 1. října v 12:00 hod.) 

OTEC TOMÁŠ 
 
Přišlo dítko jednou z fary domů, 
A když vyprávělo, maminka se diví 

tomu. 
Dnes nábožko učil nějaký nový 

Pán, 
Ani tatínkovi, ani mamince však 

není znám. 
Stejně jako znalosti z teologie,  
Tak mu je vlastní i biologie a zoolo-

gie, 
A já se ptám… 
Kdo to je, kdo to je? 
 
V rychlosti na kole, 
Nikdo si s ním jen tak nezadá, 
Sviští to přes louky, přes pole, 
Jak vrcholový sportovec výkon dá. 
Když však nečekaně přijde noc, 
A není kde hlavu složit, 
Cesta je ještě dlouhá, kde najít po-

moc? 
V lese pod širákem není problém se 

uložit,  
Ráno se vzbudí, vezme věci svoje, 
Zdráv vrátí se zpět a já se ptám- 

Kdo to je? 
 
Na Vesmír s mládeží, 
Jednou v zimě jel, 
Všude je bílo a hodně sněží, 
Avšak on na nohách sandále měl. 
Zájem to vzbudilo, 
U nejednoho z nás, 
Chladno mu však nebylo, 
A prý proti nemoci se tak bojuje 

snáz. 
Nebylo žádné léto, 
Jemu to však nevadilo a já se ptám- 

Kdo je to? 
 
Pardubice jsou pěkné, avšak všech-

no tu věru pěkné není. 
Směrem na Holice, najednou ostná-

če a zeď- vždyt jste u vězení. 
Člověk by si myslel,  že pro Pána 

Boha tady místo není, 
Když vejdeš však dovnitř, zjistíš 

mnohá překvapení. 
Potkám kněze a když vidím jeho 

jasné postoje, 
Jen se ptám - kdo to je, kdo to je? 
 
Otázky a b c d , 
Komu se odpověď povede? 
Hádej hádej, můžeš třikrát, 
Odpověď jen jednu máš, 
Dnes je tady mezi námi, 
Támhle je: Otec Tomáš! 

Příprava na přijeti křtu dospělého a svátosti biřmování začne 
v naší farnosti v měsíci září. Zájemci o přijetí těchto svátostí se 

mohou přihlásit již nyní na faře. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Konečně je to tady! Pátek odpoledne, celý týden 
plný učení je za námi a teď už nám ani silný déšť 
nezabrání dostat se na nádraží a následně cesto-
vat vlakem do Přelouče. Proč? Na večer mladých! 
O půl šesté začala v Přelouči mše svatá, kterou 
mimo jiné skvěle doprovodila místní schola. Po mši 
jsme se přesunuli na faru, kde na nás čekalo při-
pravené pohoštění. Naplnili jsme své žaludky, po-
těšili své chuťové buňky a teď trocha pohybu. Stáli 
jsme na židlích a měli se po kruhu seřadit 
podle jmen dle abecedy a přitom chodit 
pouze po židlích. Což o to, samo o sobě to 
nebylo až tak složité, ale když je každá 
druhá židle skládací (a vy kolikrát ani neví-
te která zrovna bude ta druhá), tak to si 
teprv zkusíte, co je to dobrodružství;). 
No a pak přišli hlavní hosté večera. Te-
rezka a Jirka Šimonovi. Povídali na téma: 
“Kterak se z kamaráda manželka stala.” 
Bylo na tom moc pěkné to, že nám nepře-
dávali něco co by si někde přečetli, ale po-
vídali o věcech, které skutečně zažili. Byl i 
prostor pro dotazy a oni nám vždy hbitě na 
všechno odpověděli. Svědectví občas 
zpestřila malá Helenka Šimonová, která 
uprostřed kroužku občas předváděla různé 
kousky. Rodiče se tím však nijak nenechali 

vyvézt z míry. 
A když nám dovyprávěli svůj příběh a odpověděli 
na všechny všetečné otázky, za celý pardubický 
vikariát jsme jim poděkovali formou perníkového 
čtyřlístku s věnováním, rozloučili se a mastili na 
vlak. V Pardubicích jsme se (už za tmy) rozprchli 
do svých domovů a nechali v sobě ten, myslím, 
skvěle prožitý večer doznít. 

Téra Demlová 

VEČER MLADÝCH (22.6. PŘELOUČ) 

LETNÍ PUTOVÁNÍ MLÁDEŽE  
NA KRÁLÍKY 

Z celé naší diecéze bude mládež (od 14-ti let) pu-
tovat na Horu Matky Boží u Králík, kde bude 
v sobotu 15. srpna Diecézní pouť s Mons. D. Du-
kou. Odpoledne budou různé přednášky, sport, 
katecheze... Předprogram pro mládež začíná už 
v pátek večer. 
Z našeho vikariátu se vydáme na cestu v úterý 11. 
srpna. Můžete si vybrat z cyklo a pěšo trasy. Ná-
vrat v sobotu 15. srpna večer. Neváhejte a přihlas-
te se do pátku 3. července.  

P. Míla Brhel, 728 147 722,  
brhelmil@centrum.cz 

POZVÁNKA NA TÁBOR 
Chceš zažít pár nezapomenutelných  

prázdninových dnů? 
Chceš mít spoustu zážitků a navázat  

nová přátelství? 
Pod Katechetickým centrem pořádáme tábor pro 

mladé 10-13 (popř. 14 let). 
Termín: 27.7. - 5.8.2009 
Místo: fara ve Vrbatově Kostelci  
Cena: 1600,-  
Kontakt: Anežka Moravcová – tel.č. 605 739 021, 

e-mail: AnezkaMoravcova@seznam.cz,  
Marta Horodyská – tel.č.732 176 375,  
e-mail: mfhorodyska@seznam.cz 

Už teď se můžeš začít pořádně těšit na: 
FIVE DAYS Bozkov ACTION!!! 

Od pondělí 27. do pátku 31. července se všichni společně sejdem v Bozkove u Semil!!! 
Budem tam v poutním domě a to zcela sami!! Takže si (v jistých mezích samozřejmě) budem moct dě-
lat, co se nám zachce!! Na programu bude jen to, co si připravíme sami, takže toho bude i tak myslim 
dost J. Budem si i sami vařit, takže pokud se na každý den nabídne nějaký mladý intelignetní a per-

spektivní kuchař, bude to jedině dobře! J 
Na společný příjezd a společný odjezd vlakem se ještě časem dohodneme. 

Jestli ti je 14 - 19 let, nezapomeň se přihlásit do pátku 3. července na:  
marek_petras@centrum.cz (tel.: 721 820 849)!! 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:brhelmil@centrum.cz
mailto:AnezkaMoravcova@seznam.cz
mailto:mfhorodyska@seznam.cz
mailto:marek_petras@centrum.cz
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RO K  S V.  PAVL A  

V květnu jsem se zúčastnila desetidenního 
poutního zájezdu do Řecka. Jeli jsme po trase dru-
hé a třetí misijní cesty svatého Pavla, ale protože 
v Řecku jsou na každém kroku památky na  začát-
ky naší kultury, nemohli jsme je vynechat. 

Začali jsme v Makedonii v městě Soluni, které je 
i pro nás památným městem jako rodiště  našich 
věrozvěstů svatého Cyrila (Konstantina) a Metodě-
je. Bohužel, Soluňané na ně nepamatují ani malým 
kostelem, zřejmě proto, že většina křesťanů jsou 
ortodoxní církve a katolická církev je zde - snad ne 
přímo utlačovaná, ale rozhodně odsunutá na ved-
lejší kolej. 

První den jsme navštívili místo prvního vylodění 
sv. Pavla (město se dnes nazývá Kavala), pak Filli-
pi, kde ze starého města jsou jen zříceniny, a ves-
nici Lydia, která je památkou na Lydii ze Skutků 
Apoštolů. Druhý den jsme se ve Verii fotografovali 
u pomníku sv. Pavla (viz obrázek). 

První dny jsme spali v hotelu přímo pod Olym-
pem a měli jsme dvakrát mši sv. na terase hotelu. 
Z fotografie je vidět, že náš zájezd - pouť – byl pře-
vážně kněžský (včetně dvou biskupů a dvou jáh-
nů), proto jsme cestou v autobusem každý den ab-
solvovali ranní chvály i nešpory, a někdy i marián-
skou pobožnost. Denní mše sv. byla samozřejmos-
tí. 

Další dny jsme navštívili Meteoru – 6 klášterů 
na vrcholcích skal –, výrobnu a prodejnu ikon, Del-

fy se známou věštírnou a klášter Osios Lukas - 
velice milý klášter poblíž Atén s množstvím mozaik 
ve dvou kostelích. 

Jeden celý den jsme věnovali Aténám – byla to 
neděle, mši sv. jsme měli v místní bazilice sv. Divi-
še a po ní jsme se setkaly s místním  otcem arci-
biskupem Nikolaem Foscolem. Ten nám přiblížil 
situaci katolické církve v Řecku. Že jsme navštívili  
pahorek Areopag, zbytky starého města – Akropo-
lis – je samozřejmé, ale o tom snad někdy jindy. 
Také jsme viděli jakousi předvolební slávu před 
radnicí s malebnými řeckými kroji a střídáním strá-
ží. 

Dalším městem byl Korint, kde ze starého měs-
ta zbyly jen zříceniny, ale které je pozoruhodné pro 
svůj průplav, který spojuje dvě moře. Z Korintu 
jsme jeli přes Mykény a Olympii (neplést si toto 
město s horou Olympem!) do Patry, kde jsme se 
nalodili a během noci přepluli do italské Ancony. 
Odtud už zbyla jen cesta autobusem domů. 

Pokud jste neviděli prezentaci fotografií, kterou 
jsem měla místo posledních biblických hodin, je 
možné se dohodnout a znovu je promítnout. 

Co zbývá dodat? Počasí nám přálo, svatý Pavel 
nad námi bděl (mimo dvou pohřešovaných cestov-
ních pasů - a i ty se našly - žádný průšvih). Jediná 
nepříjemnost byla, když poslední den v autobuse 
došlo pivo. 

Věra Novotná 

PO STOPÁCH SVATÉHO PAVLA 
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INFORMACE O AKTIVITÁCH 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO  

RO K  K NĚŽ Í  

BOHOSLUŽBY 
neděle - jako obvykle - 8,30 a 10 hod. 

všední dny - pouze čtvrtek, a to - 18,30 hod. 
 
Při poslední „pavlovské“ neděli jsme uzavřeli kateche-
ze o životě, misii a smrti sv. Pavla. Přesto chceme ješ-
tě zůstat u jeho dopisů. A proto během prázdninových 
nedělí při bohoslužbě slova otevřeme vždy některý z 
jeho listů, abychom se do něj společně začetli. Na 
slavnost sv. Cyrila a Metoděje začneme těmi nejstarší-
mi, tj. 1. a 2. listem Soluňanům. Všichni jste srdečně 
zváni. 
 
neděle 12.7. - mše sv. v 8,30 i v 10 hod.  

slouží novokněz P. Martin Poláček 
neděle 13.9. - mše sv.  

s udílením svátosti biřmování 

PRÁZDNINOVÁ LITANIE  
 
Ochraň mne 
před nesmyslnými dny nudy, 
před dny bez modlitby a bez myšlenek na tebe, 
před tlacháním a špinavými řečmi, 
před skleslostí, prostředností, neovládáním se, 
před lhostejností. 
Prosím tě, 
otevři mi oči pro všechno dobré krásné, 
ať má ústa nacházejí slova radosti, 
ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat, 
ať s bdělým duchem přijímám pravdu, 
pomoz mi, abych svým životem zvěstoval tebe. 
 

(Pereira,Myšlenky a modlitby, s .73-82) 

ROK KNĚŽÍ 
19. června 2009 - 19. června 2010 

 
Papež zahájil 19. června 2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v 
Den modliteb za posvěcení kněží ROK KNĚŽÍ při příležitosti 150. výročí úmrtí 
sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského.  

 
Téma tohoto roku: "Věrnost Kristova, věrnost kněze". 

 
Na tuto příležitost přivezl biskup z Belley-Ars relikvii Faráře arského.  

Rok kněží Benedikt XVI. ukončí 19. června 2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží  
na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. 

 
Jan Maria Vianney  
(1786–1859)   
francouzský kněz, vyhledávaný zpovědník. 
Kdybych už byl jednou nohou v nebi a bylo mi řečeno, abych šel zno-
vu na zem, abych obrátil byť jen jednoho hříšníka, vrátil bych se. 
(neozdrojováno) 
Kněz je láskou Kristova srdce. 
(Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935)  
Kněz je něco tak nesmírného, že kdyby to on sám pochopil, zemřel by. 
(Esprit du Curé d’Ars, Paříž 1935) 
V okamžiku posledního soudu nás asi nejvíce poleká poznání všeho 
toho, co Bůh vykonal pro naší spásu. 

**** 
www.annussacerdotalis.org 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.annussacerdotalis.org
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P O U TĚ  

 Ve dnech 30. 4. –  4. 5. byla uspořádána le-
tecká pouť Suverénního řádu Maltézských rytířů – 
Českého velkopřevorství pro 180 poutníků do fran-
couzského poutního místa Lourdes. Z naší farnosti 
se jich zúčastnilo 10 lidí, z toho 2 dívky jako 
dobrovolnice Maltézské pomoci – Madlenka Ho-
fericová a Monika Kolářová. Zároveň to byla 
celosvětová pouť tohoto řádu. Sjelo se na ní asi 
20 000 poutníků, z toho 1 500 vozíčkářů. Těm 
právě členové Maltézské pomoci pomáhali ces-
tu i pouť zvládnout. Obdivovali jsme to, jak byla 
celá pouť perfektně organizačně zajištěna, jak 
všichni členové řádu plní obětavě a s láskou 
své úkoly. Za to jim patří náš veliký dík! 
 Prožili jsme zde prodloužený víkend plný 
neuvěřitelných duchovních zážitků. V Lourdech 
člověk zažije setkání s velkým utrpením mnoha 
lidí, krásné setkání s Matkou Boží a také ohro-
mující pocit sounáležitosti s věřícími z celého 
světa. 

 Děkujeme Ti, Bože, za tuto zkušenost, za 
tato všechna setkání. Kéž nám pomohou na naší 
další životní cestě! 

Eva Weberová 

POUŤ DO LOURDES 

Milé rodiny, 
chcete si i letos na konci prázdnin udělat hezký 
výlet s dalšími rodinami farnosti? 
Zveme Vás v sobotu 5. 9. na 
 

4. POUŤ RODIN  
PARDUBICKÉ FARNOSTI  

A VÝLET KOLEM ŘEKY DOUBRAVY 
 
Pouť začneme mší svatou v kostele Navštívení 
Panny Marie v Sopotech v 9.30 hodin jako poděko-
vání za prožité prázdniny a abychom si vyprosili od 
Pána pomoc do dalšího školního roku. 
Po mši svaté pojedeme do obce Bílek, kterou pro-
téká řeka Doubrava. Společně se projdeme krás-
nou přírodou kolem této říčky a v přilehlém okolí 
strávíme společně pěkné odpoledne, které zakon-
číme táborákem a opečením přinesených buřtíků. 
 
Sopoty 
Jsou částí obce Sobíňov, která leží mezi Ždírcem 
nad Doubravou a Chotěboří. Mapka bude k dispo-
zici na internetových stránkách farnosti i na stol-
cích vzadu v kostelích. Barokní kostel Navštívení 
Panny Marie v Sopotech byl vystavěn v letech 
1749 – 1752. Sopoty se staly známým poutním 
místem. Dějiny Sopot jako poutního místa začínají 
však již v roce 1652, kdy se ženil hrabě Viktorín z 
Wollsteinu s Johanou Terezií rozenou Kustosch ze 
Studence. Johana Terezie vykonala před svatbou 
pouť do Sopot, při které darovala kostelu kopii mi-

lostného obrazu Panny Marie pasovské. K obrazu 
začaly brzy přicházet zástupy poutníků… 
 
Přírodní rezervace Údolí Doubravy 
Trasa vede romantickými místy i nalezišti chráně-
ných rostlin a živočichů. Zdejší dramatické skalní 
útvary jsou oblíbeným cílem horolezců a dravá říč-
ka zajatá v úzkém korytu vytváří nezapomenutel-
nou podívanou. 
Náš výlet začneme v bývalém lomu u Bílku, kde se 
dříve těžila orthorula používána na stavební účely. 
Budeme pokračovat do tajuplného údolí, ke které-
mu se váže řada pověstí. Např. Pověst o Sokolo-
hradu připomíná bývalý strážní hrádek při Liběcké 
kupecké stezce. Mikšova jáma upomíná na místo, 
kde se ztratil uloupený poklad loupeživého pána ze 
Sokolohradu. Čertův stolek varuje před upřednost-
ňováním laciného bohatství. 
Řeka rychle nabírá spád, objevují se četné peřeje 
a vodopády. Řeka na úseku 1340 metrů překoná-
vá výškový rozdíl asi 55 metrů. Na protějším břehu 
je netradiční útvar, který byl pojmenován jako Obří 
hrnec. Vznikl postupným vymíláním vody a vířivým 
pohybem úlomků hornin. 
Cestou podél řeky je sklaní věž, které se říká Čer-
tův stolek. Pod jejím vrcholem se nalézá malá puk-
linová jeskyně….. 
 
Těšíme se na všechny, na rodiny, na prarodiče s 
vnoučaty i na ty, kterým již děti odrostly a přijedou, 
aby pobyli a prožili pěkný den se spolufarníky … 

Pavla Pecnová 

POUŤ RODIN 
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Milovaní bratři a sestry!  
Pokoj Páně ať je vždycky s Vámi!  
Zahájili jsme přípravu na návštěvu Svatého  ot-

ce a slíbili, že ji spolu s Vámi  budeme konat. Dou-
fáme, že již máte brožurku k přípravě a že se i 
Vám s ní dobře pracuje. Již v prvních krocích – 
uběhl jen první měsíc – si uvědomujeme, že téma-
ta přípravy sahají dál, než jen k očekávané ná-
vštěvě.  

Postavení katolicky věřícího křesťana v součas-
né společnosti je značně komplikované. Na jedné  
straně od nás společnost 
mnoho očekává, na druhé 
straně stále nějak překážíme, 
protože jsme jiní. Položili 
jsme si tři základní otázky:  

1. Proč a jak jsme jiní?  
2. Co od nás lidé žádají a 

jak jejich očekávání 
naplňujeme?  

3. Co tedy máme dělat?  
Naše odlišnost spočívá v 

tom, že věříme v Boha  a ve 
všem, co každou  neděli vy-
znáváme v krédu. Naše po-
stavení je charakterizováno 
postavením Ježíše Krista, 
který se nám lidem podobal 
ve všem kromě hříchu (Žid 
4,14). On sám se žádného 
hříchu nedopustil, ale vydal v 
oběť sám sebe za hříchy na-
še, aby nás od hříchů osvo-
bodil (Gal 1,4). My, podstatně slabší než on, se 
jistě dopouštíme hříchů. Jsme si však díky své víře 
vědomi, že hříchem porušujeme mír a řád světa, a 
proto se snažíme takové věci nedělat. Naše odliš-
nost nesmí být v tom, že bychom nějak stáli nad 
druhými.  Je v tom, že nám, slabým a bezvýznam-
ným, byl svěřen úkol ukazovat, že je možné zlo 
odmítat, bojovat s ním a s Boží pomocí nad ním 
vítězit. Náš úkol je velký a máme ho plnit s pokor-
nou a radostnou hrdostí. Je mnoho lidí, kterým se 
takového úkolu nedostalo. Jsou proto nepevní a 
mají problémy s tím, co je smyslem jejich života.   

Věřit znamená zachovávat a hájit Boží zákony, 
které jsou obsaženy v Desateru. Naším úkolem je  
Desatero plnit a hlásat. Nesmíme v tom kličkovat,  
vytáčet se a vymlouvat, pokrytecky ho vyznávat a 
vskrytu ho překračovat. Naléhavě do vlastních řad 
připomínáme, že víra bez skutků je mrtvá, jak říká 
sv. Jakub (Jak 2,17). Je téměř jisté, že budeme 
častěji zatlačeni, umlčováni a skandalizováni, jako 

se to teď děje Sv. otci Benediktovi XVI. Velice čas-
to také budeme přehlasováni, protože nás není 
mnoho. Přesto budeme klidně a trpělivě opakovat, 
že je zakázáno zabít, jakkoli údajně humánně a s 
dobrým úmyslem. Stojí přece psáno nezabiješ! (Ex 
20,13). Budeme opakovat, že je zakázáno lhát, 
krást, tupit rodiče, být nevěrný, zahrávat si nezod-
povědně se sexem atd. Budeme vždy a znovu 
opakovat i to, že máme věřit všemohoucímu a mi-
losrdnému Bohu a ne moderním modlám jako jsou 
peníze, reklama či televize. Budeme to říkat, proto-

že je to naše poslání a my 
máme právo na svůj názor 
právě tak jako kdokoli jiný. 
Není správné, když své názo-
ry omlouváme, uděšeně se 
doprošujeme tolerance vůči 
naší víře, jako by to byla jaká-
si naše osobní slabost, skrý-
váme své přesvědčení a po-
malu přitom upadáme do 
všech možných nectností.  
Mnoho, patrně naprostá větši-
na lidí, si stále  naléhavěji 
uvědomuje, že v morálním 
chaosu nelze dost dobře žít, a 
to, co společnost od nás pl-
ným právem čeká, jsou právě 
plody naší víry: jasně oriento-
vaní, morálně rovní, nikoho 
neodsuzující  lidé, kteří uka-
zují cestu a sami na sobě do-
kazují, že je možné po ní jít.  

Co tedy máme dělat? Vzmužit se a nebát se. 
Přestat se stydět za to, co je dobré a krásné. Ne-
bojte se, bratři a sestry, dnes ani toho, že v danou 
chvíli jsme ustrašení a slabí. I apoštolové měli dve-
ře zavřeny ve strachu před Židy (Jan 20,19), byli 
bezradní a nerozuměli. Když dostali sílu Ducha 
Svatého, stali se neohroženými a všichni, kdo je 
slyšeli, užasli, jak k nim v jejich jazyce mluvili o vel-
kých Božích skutcích (Sk 2,6; 11).  

Prosme proto, aby nám všem o letošních Svato-
dušních svátcích byly v Božské štědrosti dány ony 
úžasné dary Svatého Ducha a s nimi síla tiché, ale 
nezničitelné pravdy a dobra.  

Požehnání všemohoucího Boha Otce i Syna i 
Ducha Svatého zůstávej s Vámi.  

 + Dominik Duka, OP  
a ostatní biskupové Čech a MoravyII. pastýřský 
list k přípravě návštěvy Sv. otce Benedikta XVI.  

N Á V Š TĚVA PAP E ŽE 
II. PASTÝŘSKÝ LIST K PŘÍPRAVĚ NÁVŠTĚVY  

SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. 
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Vyjdeme-li od nejobecnějšího významu slova 
víra, pak je to přesvědčení, že něco je pravda, je to 
tak, jak mi to říkají druzí a jak to říkám já. Takové 
přesvědčení může být naprosté, tedy pevné, nebo 
nějak nejisté. Běžně se víra opírá o důkazy, ve vě-
dě předložitelné, nebo o rozumné zdůvodnění 
opřené o logická pravidla. Věřit můžeme také na 
základě svědectví věrohodných lidí. Autorita tako-
vých lidí je u nás svázána s tím, že říkají pravdu a 
jsou rozumní. Zjistíme-li, že to, co nám 
řekli, pravda není, je to pro nás nepříjem-
né zjištění, protože poznáme, že jsou 
buďto hloupí anebo nám lžou. Stává se, 
že pak už jim nevěříme nic, ani to, co 
pravda je. Takto ztratilo víru mnoho lidí, 
kteří věřili v Boha a zjistili, že jim církev, 
kněz nebo důvěru vzbuzující laik říkal ne-
smysly nebo nepravdy v jiných otázkách. 
Nevěrohodnost křesťanova života může 
být nepřekonatelnou překážkou víry pro 
druhé lidi. Víra v Boha a vše, co se vymy-
ká rozumovému poznání, je ovšem jiná. 
Zůstává totiž vírou provždy, nelze ji vě-
decky ověřit, tj. není vystřídána věděním. 
Jednou ovšem přejde v blažené přímé 
patření na Boha a v průběhu života získá-
vá oporu v okamžicích, kdy pocítíme Boží přítom-
nost tu v podobě zvláštní ochrany, tu ve tvaru jiné 
milosti.  

Věřím, ale neznamená vím. Důkazy Boží exis-
tence, jakkoli důmyslné, mají trhliny a jsou proto 
nedostatečné. Nevěřící se od věřících liší tím, že 
věří v něco jiného. Víra v Boha ovšem není něco, 
co by od počátku do konce leželo mimo oblast ro-
zumu. To, co věříme, je předně vnitřně logicky 
skloubený celek. Některé články víry byly dokonce 
logicky vyvozeny ze základních zjevených pravd. 
Mnohé, co věříme, je možno nevěřícím ukázat jako 
rozumné, např. některé příkazy Desatera. To, že 
jiné lidský rozum přesahuje, neznamená, že mu to 
odporuje. Z toho plyne, že víru nelze vykládat, je 
možno ji pouze hlásat. Je možné ji dokládat tím, že 
život o víru opřený přináší mnoho krásného a dob-
rého, což svědčí o kráse a dobrotě Boží. Plyne z 
toho však i to, že rozum, který máme a nesmíme 
zahodit, nám bude častěji klást otázky o víře. Víra 
je vždy doprovázená pochybnostmi a nejistotou, 
proti kterým ji musíme sami u sebe a pro druhé 
hájit. Víra není vtěsnání rozumu do pouček ka-
techismu, jeho umlčení, popření svobodné vůle a 
odhození svědomí a čistě osobní odpovědnosti 
v bezhlavé poslušnosti církevním autoritám. Víra je 
trvalý hovor člověka s Bohem, nejednou podobný 
těžkému zápolení.  

Připomeňme si příběhy Abraháma, Jákoba, 

apoštola Tomáše a jistém smyslu i zkoušku věr-
nosti Krista v Getsemanské zahradě. Na druhé 
straně je známo, že přijetí víry přináší lidskému 
rozumu prospěch, protože ho při dalším poznání 
vede. Mnoho poznatků o člověku, společnosti, a i 
čistě vědeckých poznatků bylo získáno lidmi, kteří 
přemýšleli a bádali ve světle, které jim propůjčova-
la víra. Přináší např. zcela jiné otázky a jiný po-
hled, než jaké mají lidé nevěřící. Skutečnosti živo-

ta, malé každodenní i velké, jeví se a 
jsou pro věřícího člověka jiné a hlubší. 
Kus chleba nebo krásný strom jsou pro 
věřícího velkým darem Božím, pro nevě-
řícího samozřejmostí.  
Víra mění život člověka. Projevuje se to 
hlavně jeho skutky, dále tichou radostí, 
úctou a vděčností. Jestliže často slyšíme, 
že věřící to mají snadné nebo lehčí, je to 
výrazem podivu nad vyrovnaností a trpě-
livostí, nad silou věřících. Ti to nemají 
nijak lehčí v tom smyslu, že by je nemoc 
méně bolela, nebo smrt drahých méně 
ochuzovala jejich rodinu. Staví se k tomu 
ale jinak. Mnoho věcí mají dokonce těž-
ších než většina nevěřících. Jednak jsou 
jiní, což vede nejen k jejich různě nega-

tivnímu posuzování, odsuzování a často i proná-
sledování. Jednak na sebe přijímají povinnosti, 
které z víry plynou jako nutné důsledky. Katolicky 
věřící člověk totiž předně věří v Trojjediného Boha, 
ve vtělení Božího Syna, v jeho oběť, smrt a slavné 
zmrtvýchvstání a věří v Kristovo přikázání lásky k 
Bohu a k bližnímu a to ho zavazuje k obětavosti a 
vkládá na něho odpovědnost za dobro druhých. 
Obsah víry, tj. v co věříme, je vyjádřen ve vyznání 
víry, kterým se veřejně každou neděli hlásíme k 
Bohu, Kristu a církvi, která je společenstvím víry. O 
tom všem bychom měli nyní přemýšlet a poctivě se 
ptát, zda opravdu věříme v jednoho jediného Boha, 
nebo zda mimo kostel nevěříme něčemu jinému. 
Měli bychom přemýšlet, v koho jsme uvěřili – v Bo-
ha, všemocného stvořitele, v zachránce a spasite-
le, který z lásky k nám přišel, aby nás vykoupil, v 
Boha-Ducha, který všechno udržuje v bytí a všech-
no obnovuje. Měli bychom si uvědomit, jak veliký 
dar je víra i jak o něj pečujeme. S bolestí bychom 
se měli podívat, kam spěje společnost, která Boha 
odmítá a uvěřila v jiná božstva, v modly nové doby. 
Míra sobectví, brutality a nezájmu je totiž úměrná 
odklonu lidí od Boha. Bezbožný svět je světem 
bezbožných, Boha popírajících lidí, kteří nehodlají 
respektovat ani jeho řád ochraňující život. Tím se 
nám také objasní, v čem je náš úkol a proč se říká, 
že příchod těch, kdo nesou Radostnou zvěst 
(Evangelium) je toužebně očekávaný a tak milý. 

VÍRA 
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Bůh sám mi dal pravé poznání o tom, co je, 
znát složení světa a sílu živlů …, 
neboť mě poučila moudrost, která to stvořila 
všechno. (Mdr 7,17-21) 
 
Že jsi mne viděl, uvěřil jsi. 
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. (Jan 20,29) 
 
Vím, komu jsem uvěřil. (2 Tim 1, 12) 
 
Je jeden Pán, jedna víra, jeden křest. 
Jeden Bůh a Otec všech, který je nade vším, 
skrze všechno proniká a je ve všech. (Ef 4,5) 
 
Kdo by se styděl za mne, 
za toho se bude stydět Syn člověka. (Mar 8,38) 
 
Kdo věří v Syna, má život věčný, 
kdo však nevěří v Syna, 
neuvidí života, ale hněv Boží trvá na něm. (Jan 3,36) 
 
… vezměte štít víry, kterým byste mohli uhasit 
všechny ohnivé šípy toho ničemníka. (Ef 6,16) 
 
Ježíš hlasitě zvolal: Žízní-li kdo, pojď ke mně a pij! 
Kdo věří ve mne, tomu potečou z jeho srdce – 
jak dí Písmo – proudy vody živé. (Jan 7,37-38) 
 
Jsme jako žebráci, a přece mnohé obohacujeme, 
jako nic nemající, a přece všemi věcmi vládneme. 
(2 Kor 6,10) 
 
Neboť co praví Písmo? Abrahám uvěřil Bohu a by-
lo mu 
to připočteno ke spravedlnosti. (Řím 4,3) 
 
Tento lid ctí mě ústy, 
ale jejich srdce je daleko ode mne. 
Nadarmo mě ctí, 
protože učí lidským naukám a nařízením. 
(Iz 13,9 a Mat 15,8-9) 
 
… začkoli budete s vírou prosit v modlitbě, dosta-
nete. (Mt 21,22) 
 
Další inspirace z Písma sv.: 
 
Mat 17,19-21; Jan 14,12-14;  
Řím 10,9-11; Mat 11,25-26;  
Mat 16,16-17; Lk 1,26-55;  
Jan 1,9-18; Mat 5,13-16;  
Mat 13,1-23;Mat 26, 69-75;  
Mat 37 

Nekazí-li se všecky modly? 
A ty nazýváte vy bohy, těm sloužíte, těm se koříte! 
Apollo 
 
Slepí jsme byli rozumem, 
kamenům, dřevu, zlatu, stříbru, mědi, lidem jsme 
se klaněli, a celý život náš se jenom smrti podobal; 
tmou jsme byli obklíčeni a náš zrak byl zahalen 
mlhou. 
Sv. Kliment Římský 
 
Nechtěj pochopit, abys uvěřil, ale věř, abys pocho-
pil. Pochopení je odměna víry.  
Sv. Augustin 
 
Ó víro, ze všech pokladů nejvzácnější! 
Ó víro, ze všech tělesných sil nejsilnější, ze všech 
léků nejléčivější.  
Sv. Ambrož 
 
Touha po bohatství, cti a tělesných rozkoších 
zatvrzuje svědomí a hasí víru.  
Sv. Vincenc Ferrerský 
 
Nedbalé se zdá být, jestliže utvrzeni ve víře, 
nesnažíme se, abychom pochopili, co věříme. 
Sv. Anselm 
 
Neboť Víra je hlava a kořen, když si tu zachováš, 
pak i kdybys všechno ostatní ztratil, 
všechno a s větší slávou opět získáš.  
Sv. Jan Zlatoústý 
 
Ve skutečnosti je možno s jistotou poznat existenci 
Boha Stvořitele skrze jeho díla ve světle lidského 
rozumu,… 
srv. 1. vatikán. koncil: DS 3026 

PÍSMO SV. TRADICE A NAUKA CÍRKVE 

PROSBA O VÍRU 
Všemohoucí, věčný Bože! 
Víme, že naše víra je často slabá a rozkolísaná. 
Odpusť nám, prosíme, že se necháváme svést 
k nepravým bůžkům a modlám nové doby 
a stáváme se manipulovanými otroky 
konzumní společnosti. 
Dej nám sílu tomu vzdorovat, 
abychom se drželi pravých hodnot 
a chránili převzácný dar víry. 
Prosíme Tě, abychom s úctou a pravidelně 
četli Písmo svaté, 
neboť je to Tvé nezvratné a tvůrčí slovo, 
kterým jsi nám odhalil smysl našeho života. 
Stvořil jsi celý vesmír a stvořil jsi i nás. 
Patříme Ti a s radostí Ti máme sloužit. 
Povzbuzuj nás, abychom konali dobro, 
neboť bez skutků lásky je víra mrtvá. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
Amen  
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RŮZ N É  

Letos 30. června vzpomeneme 645. výročí od 
smrti významné osobnosti naší vlasti – arcibiskupa 
Arnošta z Pardubic. 

Jeho životopisec o něm uvádí. „Byl to muž uče-
ností neméně vynikající než svatostí života.“ 

Arnošt byl vždy považován za patrona města 
Pardubic, které byly v jeho době hlavním rodovým 
statkem jeho otce, rytíře Arnošta z Hostýně. 

Arcibiskup Arnošt zde dal před rokem 1359 vy-
stavět chrám Zvěstování Panny Marie, jejímž byl 
velkým ctitelem. Osobnost Arnošta připomíná na-
šemu městu také mramorová socha od Františka 
Zuzky z roku 1940, která je umístěna v blízkosti 
oltáře v chrámu sv. Bartoloměje. 

Také aula pardubické university nese jeho jmé-
no a pěkný bronzový reliéf. 

Arnošt se narodil asi roku 1297 v rodině Arnošta 
z Hostýně, který byl královským purkrabím 
v Kladsku. Studoval práva a teologii na proslulých 
universitách v Padově a Bologni. Roku 1339 se 
stal kapitulním děkanem u sv. Víta v Praze a roku 

1343 byl zvolen pražským arcibiskupem. 
V roce  1347 provedl obřad korunovace české-

ho krále Karla IV., s nímž vždy úzce spolupracoval 
jako přítel rádce a pomáhal mu uskutečňovat velká 
díla, například: založení Nového Města Pražského, 
stavbu Karlova mostu, katedrály sv. Víta, hradu 
Karlštejna atd. Jako rádce se uplatnil při založení 
Karlovy University, jejímž byl potom prvním kanclé-
řem. Při tom všem věnoval Arnošt velkou pozor-
nost organizaci a správě diecéze, měl dohled na 
duchovní život a kde mohl, usiloval o jeho zlepše-
ní. 

Arcibiskup Arnošt z Pardubic, humanista a di-
plomat, věrný průvodce císaře Svaté říše římské 
Karla IV., zemřel uprostřed činorodé práce 30. 
června 1364 v Roudnici nad Labem. Na přání vyjá-
dřené v jeho závěti, byl pohřben ve farním kostele 
Nanebevzetí panny Marie v Kladsku. Odešla 
v něm osobnost evropského věhlasu. 

Karel Zakopal 

ARCIBISKUP ARNOŠT Z PARDUBIC 

CYKLUS: STRÁŽCE DUŠÍ  
12. DÍL: NEVIDITELNÝ ZABIJÁK 

Napínavý děj se opět odehrává v prostředí, které 
skutečně existuje, a rozvíjí, nebo chcete-li, domýšlí 
situace známé z historie toho místa. 
 
Vojtěch z Pernštejna byl v první polovině 16. století 
nejvyšším hofmistrem, tedy soudcem Českého krá-
lovství a jednu dobu se o něm uvažovalo jako 
o kandidátu na český trůn. Odsoudil sériovou vra-
žedkyni Kateřinu Bechyňovou. Žena purkrabího na 
Karlštejně utýrala a zabila v 1. polovině 16. století 
nejméně 14 lidí. Svého soudce Bechyňová prokle-
la a on také zemřel za záhadných okolností dva 
dny po její smrti. Na záhadné okolnosti ukazují 
především neobvyklá rychlost a utajení pohřbu. 
Proč to? Obsahuje hrobka vysvětlení? Počátkem 
20. století se ji při opravách kostela pokusili vykrást 
dva dělníci, ovšem zemřeli a další průzkumy hrob-
ky byly vždy zamítnuty. Až konečně v naší době 
dostane povolení otevřít hrobku archeolog Solař. 
Jenže hrobka má nejen zabijáckou pověst, ale i – 
jak se zdá – tuto pověst nadále naplňuje. 
 
Tento díl, který byl natáčen v Pardubicích a ve kte-
rém hrají někteří z našich farníků, bude v televizi 

vysílán  
v pondělí 6. července 2009 ve 20 hod. na ČT1.   

Těšíme se na naše herce  

POSLOUCHÁME KŘESŤANSKÉ RADIO 
PROGLAS 

V únorovém čísle farního Zpravodaje jsme četli 
milé pozvání k modlitbě rodin s Proglasem. V naší 
pardubické farnosti je celá řada příznivců této křes-
ťanské rozhlasové stanice, kterou z Brna řídí se 
svými spolupracovníky katolický kněz, otec Martin 
Holík 
Přestože radio Proglas vysílá již 13 roků, mnohým 
zájemcům se je v Pardubicích nepodařilo na svém 
přijímači dosud naladit. V našem městě připadá 
v úvahu poslech ze dvou vysílačů: z Ještědu na 
frekvenci VKV 97,9MHz, nebo z Pradědu na VKV 
93,3 MHz. Oba vysílače jsou od nás vzdálené přes 
100 km, a proto je jejich naladění v některých na-
šich domech či bytech obtížnější. Těm zájemcům, 
kteří by chtěli Proglas poslouchat a nedaří se jim 
to, nabízím odbornou nezištnou pomoc. 
Kontakt na mne je navečer na mobilu 728 357 962. 
Poslech tohoto křesťanského radia je vítaný zvláš-
tě staršími věřícími, kteří se obtížně dostanou do 
kostela, jsou nemocní atd. Denně je vysílána v 18 
h. mše svatá nebo společná modlitba růžence, po-
ledne ohlásí hlas zvonů a následuje modlitba 
„Anděl Páně“, večer každý den české zprávy Ra-
dia Vatikán a mnoho dalších slovesných i hudeb-
ních pořadů. Pro děti se vysílají pohádky a biblické 
soutěže, atd. 
Myslím si, že si posluchači Proglas velice brzy oblí-
bí, a proto všem vřele doporučuji, abyste příjem 
Proglasu i vy vyzkoušeli. Určitě nebudete zklamá-
ni.      Karel Zakopal 
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K A L E N D ÁŘ  
A K C E  

Ne 28.06. Latinská bohoslužba kostel sv. Bartoloměje   19:00 hod. 
Po 29.06 Slavnost sv. Petra a Pavla   
Út 30.06. Poslední polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
St 01.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 02.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 

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

Pá 03.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 04.07. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje   
Čt 09.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 12.07. Primice P. Martin Poláček, SDB salesiánské středisko 08:30 hod. 
10:00 hod. 

St  15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 hod. 
Čt 23.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 01.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 05.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
Čt 06.08. 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 hod. 
Pá 07.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   16:00 - 18:00 
So 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie klášterní kostel 16:00 hod. 
Po 17.08. Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 hod. 
Čt 20.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 21.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Po 24.08. Poutní slavnost  kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Ne 30.08. 1. bohoslužba pro děti klášterní kostel 10:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 
So 05.09. Pouť rodin Sopoty 09:30 hod. 
So 12.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 26.07. Svátek sv. Anny   

CESTA DO AUGSBURGU 
 

Prosíme pana Heritese, aby se s 
námi telefonicky spojil ohledně 

konkrétních informací plánované 
cesty do Ausburgu. 

Tel :608525658 
MR 

FARNÍ ZAHRADA 
Je to téměř dva roky, kdy byla původní farní zahrada přeměněna na 
slušně vypadající prostor, který je možné využívat na různé farní 
akce (farní den, oslava primice a pod.) ale i pro parkování při zvlášt-
ních příležitostech. Při parkování jedné takové akce (stříbrná svatba 
odpoledne a večer setkání skautů) byly objeveny čtyři sloupky pali-
sády vyvrácené a přelámané, viník se nepřihlásil a oprava bude stát 
nemalé finanční prostředky. Pokud nechceme, aby farní zahrada 
byla během několika let zničená, měli bychom se podle toho chovat.     
       Helena  Kosová 

Kontakt: 466 769 260, 605 129 634, farpar@volny.cz 

ÚČAST NA BOHOSLUŽBÁCH V PARDUBICÍCH 
  Bartoloměj klášterní Jan Jiljí Salesiáni Svítkov CELKEM 

21.3.1999 472 235 205 0 258 14 1184 
19.4.2009 487 294 100 58 292 16 1247 

mailto:farpar@volny.cz

