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Co kdyby Kristus přišel k Vám 
s touto nabídkou: “Co chceš, abych 
pro tebe udělal?” Co bys mu odpo-
věděl? Možná bys byl zaskočen…  
Ježíš vychází z Jericha a s ním jde 
obrovský zástup lidí. Koho dopro-
vází? Co chtějí vidět? Senzaci! 
Chtějí vidět zázraky, divy. A tam, 
v prachu cesty, u brány sedí žeb-
rák. A křičí – Ježíši, synu Davi-
dův… A pak – Pane, ať vidím! 
V tom obrovském davu jen on sám, 
jediný, ví, že 
kolem prochází 
Boží Syn, Mesi-
áš. I když Ho nevi-
dí, on to ví. A 
za to se mu 
dostává milosti 
vidět Boha. 
Reakce učed-
níků ale byla 
úplně jiná – 
snažili se ho 
utišit, okřikovali 
ho, aby mlčel. 
Vždyť Ježíš krá-
čí za svým posláním, 
co z jednoho slepce, zkra-
chovaného individua? Ať tedy mlčí, 
nepřekáží, zmizí z cesty. Ale Ježíš 
jedná jinak. A jak je tomu dnes? 
Stejně jako tehdy. Také my máme 
pocit, že Ježíš se má starat přede-
vším o nás, svou církev, a vést nás 
do svého království. Darmo se zdr-
žovat slepci kolem, těmi, kdo za-
vřeli oči před jeho učením, nic 
o něm ani pořádně nevědí. Sami si 
svou slepotu zavinili. Nám se stále 
pletou do cesty, dělají obtíže naší 
zbožnosti. Pán Ježíš by je měl za-
hnat, rozehnat. Ale Ježíš jedná ji-
nak. Zastavuje se v Jerichu právě u 
slepce.  
Naše kroky povedou na hřbitovy. 
Z koberce spadaného listí se tyčí 

pomníky se jmény. Některá známe, 
ale mnohá ne. Co by na Ježíšovu 
otázku odpověděli oni? „Co chceš, 
abych pro tebe udělal?“ Byla by 
jejich otázka shodná s tou naší? 
Množství lidí, tisíce svíček, tuny 
vyhrabaného a uklizeného listí, no-
vé květiny, květináče, kytky, věnce, 
věnečky, přeplněná parkoviště, let-
mé pozdravy, návštěvy, …a mezi 
tím vším prochází Ježíš: „Co chce-
te, bych pro vás udělal? 

Jestli Ho vůbec uvidí-
me. Přes nutné 
věci, které musí-

me udělat, 
opravit, vyhra-

bat, koupit (co 
by o nás řekli 

sousedé?!?), 
navštívit, zapá-
lit svíčku, ještě 
stihnout, nebo 
raději už nestih-
nout, koho po-

tkat a koho ne… 
Ale za kým tam půjde-
me? Je naivní, když 
na Kavkazu v ten den 

udělají jídlo pro celou rodinu 
a s naprostou samozřejmostí nalo-
ží i porci pro mrtvého a společně 
jedí a vzpomínají a rozmlouvají? 
Co by nám poradili ti, kteří nás 
v životě předešli, stojí na druhé 
straně a čekají tam na nás? Ti, kte-
ří už mohou popravdě hodnotit, co 
v životě potřebovali a co bylo zby-
tečností? 
„Co chcete, abych pro vás udělal?“ 
Přeji Vám i sobě, abychom na hřbi-
tovech nespěchali – a nebáli se 
naslouchat. Třeba zaslechneme tu 
nejdůležitější odpověď našeho ži-
vota. 

P. Jaroslav Trávníček SDB 
 

www.farnost-pardubice.cz 

CO CHCEŠ, ABYCH PRO TEBE UDĚLAL? 
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Ve čtvrtek dne 8. října 2009 se na faře sešla 
pastorační rada farnosti. Jednání zahájil modlitbou 
a řídil P. Antonín Forbelský. 

V rámci programu bylo projednáno mimo jiné 
následující: 

Exkurze do historie (zásadní informace): 
4 Dne 24. 5. proběhla slavnost prvního svatého 

přijímání, při kterém poprvé přijalo Nejsvětější 
svátost oltářní 27 dětí. Velké poděkování patří 
katechetkám za celou přípravu a průběh slav-
nosti. 

4 Dne 30. 5. proběhl v Salesiánském středisku 
mládeže 7. Den rodin a zároveň i Dětský den. 
Chceme tímto poděkovat salesiánům a také 
všem dalším organizátorům akce. Zároveň již 
byly projednány první návrhy na zajištění lektora 
na 8. Den rodin. 

4 Dne 6. 9. se uskutečnila 4.pouť rodin – cílem 
byly Sopoty a nedaleký Bílek (výlet do údolí 
Doubravky). Akce se zúčastnilo zhruba 70 farní-
ků. 

4 20. 9. – Den evropského dědictví. S ohledem na 
pravidelné opakování celé akce bylo dohodnuto, 
že bude připraven stručný materiál dokumentují-
cí historii jednotlivých kostelů v Pardubicích a to 
zejména pro informování návštěvníků kostelů 
při akcích tohoto typu. 

4 Byla zahájena příprava na křest dospělých – do 
katechumenátu je přihlášeno zatím 10 lidí, 
z toho se aktivně účastní 6 lidí. 

4 Dále začala probíhat příprava na biřmování „pro 
odrostlejší“, kteří by tuto svátost měli přijmout 
na konci října v Sezemicích. Této přípravy se 
účastní skupinka cca 5 lidí. 

4 K přijetí svátosti biřmování se dále přihlásilo 27 
zejména „teenagerů“, kteří se začali připravovat 
v září a tuto svátost přijmou o Letnicích 2010. 

4 Dále se rozeběhly již pravidelné akce a progra-
my (zmiňujeme například „pondělní večery“, 
„výuka náboženství“, „setkávání ministrantů“, 
„scholička“, „setkávání mládeže“, „seniorklub“, 
„nedělní sportovní odpoledne“) – děkujeme 
všem lidem, kteří se takto aktivně zapojují do 
života farnosti. 

Plány do budoucnosti: 
4 Chtěli bychom využít nabídku Salesiánů ke spo-

lečnému trávení nedělních odpolední zejména 
pro rodiny s dětmi. Zatím se budeme snažit za-
pojovat se aktivněji do tohoto programu 
v intervalu 14 dní, přitom následně dojde 
k vyhodnocení. Bližší informace byly uvedeny 
v předchozím zpravodaji. 

4 12. 10. Má proběhnout požehnání kaple 
v nemocnici (prostor situovaný ve vstupním ob-
jektu nemocnice u hlavního vchodu). Zatím 
nejsou plně vyjasněny podmínky provozování 
a poskytování duchovní služby, která by měla 
probíhat v rámci ekumenických vztahů. Jednou 
z alternativ by mohly být také pravidelné mše 
každý týden. O situaci bude dále informováno 
a bude také předmětem dalšího jednání. 

4  24. 10. proběhne první vikariátní setkání mlá-
deže v tomto školním roce. Tato setkání by se 
měla podle současného plánu opakovat zhruba 
v měsíčních intervalech na jednotlivých místech 
v rámci vikariátu. Zde ještě jen pro informaci – 
vznikají webové stránky mládeže. 

4 Setkávání ministrantů – P. Brhel informoval 
o tom, že by bylo dobré získat někoho, kdo by 
měl zájem pracovat s ministranty a střídat se ve 
vedení ministrantských schůzek s ním a panem 
Metelkou. Kdo by tedy chtěl takovouto službou 
přispět životu farnosti, může se přihlásit u P. 
Brhela. 

4 Výuka náboženství – v rámci výuky náboženství 
začala pracovat paní Mgr. Zuzana Čevelová, 
která má na starosti vyučování pro 1.třídu. Ne-
zbývá než popřát pevné nervy … 

4 Pokračují pravidelné úterní večerní adorace a to 
bezprostředně po mši svaté. Jejich vedení zajiš-
ťují jáhni a akolyté. 

4 Dušičkové pobožnosti – předběžně plánovány 
tak, že v Pardubičkách by tato pobožnost měla 
proběhnout před nedělní mši svatou dne 1. 11. 
Na hlavním hřbitově „u krematoria“ by měla po-
božnost proběhnout v pondělí dne 2. 11. Čas 
bude ještě upřesněn (předpokládají se pozdější 
odpolední hodiny). 

4 7. 11. bude v kostele sv. Bartoloměje možnost 
k přijetí svátosti nemocných. V návaznosti na 
tuto slavnost bude následně posezení na faře. 

4 Dne 17. 11. proběhne bohoslužba v Hradci Krá-
lové, na které chce otec biskup Duka ocenit lidi 
z naší diecéze, kteří trpěli v průběhu totality pro 
své vyznání. Návrhy jsou přijímány do konce 
října a je možné se s nimi obrátit na P. Forbel-
ského. 

4 V prosinci tohoto roku dojde k vypršení 4-letého 
volebního období stávající pastorační rady. Byly 
projednány základní aspekty procesu dalších 
voleb a sestavování pastorační rady pro další 4-
leté období. Bližší informace k celému postupu 
bude přinesena ve Zpravodaji. 

4 Pokud se týká Oblastní charity Pardubice – ak-
tuálně probíhá výběrové řízení na nového ředi-

(Pokračování na stránce 3) 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ZE DNE 8. 10. 2009 
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1. Základní informace k volbě: 
Vzhledem k naplnění čtyřletého období existen-

ce současné Pastorační rady farnosti dochází 
k její nové volbě. V týdnu od 22. do 29. listopadu 
2009 se budou přijímat v kostelích návrhy kandi-
dátů do nové rady. Následně v neděli 6. prosince 
proběhne na nástěnkách prezentace kandidátů 
a 13. prosince vlastní volba.  

Vyhlášení výsledku volby a jmenování členů 
se plánuje na neděli 20. prosince.  

 
Jména členů Pastorační rady, kteří jsou au-

tomaticky v PR na základě pověření biskupa 
nebo zastávající službu ve farnosti: Mgr. Anto-
nín Forbelský, Mgr. Miloslav Brhel, PhDr. Radek 
Matinek, Antonín Sokol, P. Ing. Josef Trochta, P. 
Vladimír Slámečka OP, jáhen Ing. Josef Jinoch, 
jáhen Mgr. Karel Kylar, jáhen Mgr. František Šimá-
ček, jáhen Ing. Mgr. Ladislav Traxler, Prof. Jiří Ku-
chválek – regenschori, Mgr. Marie Hubálková - ře-
ditelka Oblastní charity Pardubice.  

2. Výňatky ze stanov Pastorační rady: 
I. Základní ustanovení 

1. Pastorační  rada  (dále  jen  PR)  je  poradním 
a  pracovním orgánem faráře,  administrátora, 
nebo  moderátora  společné  duchovní  správy 
podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva 
(dále jen faráře). 

2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní 
obce tak, aby byla živým společenstvím věřících 
podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce 
a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou činnost PR 
je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi 
všemi zúčastněnými základním předpokladem. 

Připravenost ke spolupráci, k vzájemnému na-
slouchání a porozumění je nezbytná. 

3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se 
na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě 
(všeobecné kněžství) nese pastorační rada spo-
luodpovědnost za šíření poselství spásy a pro-
měnu  pozemského  řádu  duchem  evangelia 
podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Sk 
1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2 Kodexu kanonické-
ho práva. Aby mohli plnit své úkoly, snaží se 
všichni  členové  PR  spolu  se  svými  pastýři 
o  svou  duchovní  formaci,  další  náboženské 
vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti. 

4. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat otázky 
týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat mož-
nosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskyto-
vat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo 
realizovat. Na základě znalosti situace farnosti 
se podílet na vytváření pastoračního programu. 

5. K úkolům PR zvláště náleží: 
a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpo-

vědnosti  za  farní  společenství  a  oživovat 
spolupráci jeho členů; 

b) získávat a připravovat členy farního spole-
čenství pro službu předávání víry a jejího 
prohlubování; 

c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu a sla-
vení bohoslužeb a pro živou účast celého 
farního společenství na liturgii; 

d) podporovat službu v charitativní a sociální 
oblasti a spolupracovat s místní charitou; 

e) vidět zvláštní životní situaci různých skupin 
farního společenství a hledat účinnou pasto-
rační a charitativní pomoc v jejich potřebách; 

f) sledovat a promýšlet společenský a politický 
vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné ná-

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI - 2009 

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  

tele. P. Forbelský v rámci jednání poděkoval 
panu Tajovskému za aktivní činnost v rámci 
pastorační rady a účasti na životě farnosti. Pan 
Tajovský zároveň předal písemné stanovisko, 
ve kterém vyjadřuje svůj názor ke způsobu své-
ho odvolání z pozice ředitele Oblastní charity 
Pardubice. 

4 Sestra Hubálková informovala, že Oblastní cha-
rita Pardubice v rámci snahy o rozšíření domácí 
hospicové péče nabízí kurs „Spirituálních po-
třeb“ – pro bližší informace je možno obrátit se 
na Oblastní charitu. 

4 Sestra Hubálková dále informovala o tom, že 
v současnosti potřebují pro spolupráci získat 

(Pokračování ze stránky 2) klinického psychologa – případné informace 
opět u Oblastní charity. 

4 Byly provedeny práce směřující k zpřehlednění 
farní knihovny – byla zavedena evidence jednot-
livých titulů v elektronické podobě. 

4 Byl zahájen rok kněží a jáhnů. Organizace 
a jednotlivé programy budou ještě upřesňovány. 
Zatím bychom se chtěli zapojit pravidelnými 
modlitbami za kněze a jáhny před mšemi (mělo 
by být vždy po jednotlivých pobožnostech – na-
příklad růženci …). Dále se budeme snažit pra-
videlně do přímluv zapojit přímluvy za kněze 
a jáhny. 

 
Zapsal: Z. Nejezchleb 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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vrhy  k  jejich  řešení,  přijímat  odpovídající 
opatření a provádět je; 

g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, 
případně ji i provádět; 

h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťa-
nů, případně i ostatních spoluobčanů na ve-
řejnosti; 

i) probouzet a posilovat odpovědnost farního 
společenství za misie, za mír a rozvoj pozitiv-
ních hodnot ve světě; 

j) hledat  a  budovat  ekumenickou  spolupráci 
zejména v pastorační a charitativní činnosti; 

k) podporovat katolická církevní sdružení a zaří-
zení i volné iniciativy při respektování jejich 
samostatnosti; v dialogu s nimi i s ostatními 
skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly 
a služby; 

l) hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni živo-
tu farního společenství; 

m) pravidelně informovat farní společenství pí-
semně i ústně o práci a problémech ve far-
nosti; 

n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí 
společenství; 

o) v návaznosti na pastorační program diecéze 
určit pořadí úkolů ve farnosti, jež je třeba pl-
nit; 

p) spolupracovat při  provádění lidových misií, 
při duchovních obnovách, při plánování a or-
ganizování bohoslužeb, při vydávání farních 
tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, 
farní kroniku, apod. 

6. Pastorační rada má právo: 
a) sdělit  biskupovi  svůj  názor,  má-li  dojít 

k obsazení uprázdněné farnosti nebo k jiným 
personálním změnám, které se týkají duchov-
ních působících ve farnosti. Právo biskupa 
rozhodnout o personálních změnách dle své-
ho uvážení tím není dotčeno; 

b) být včas informována o vzniku a zániku spo-
lečenství a organizací ve farnosti; 

c) vyjádřit svůj názor při změnách organizace 
duchovní správy ve farnosti, případně hranic 
farnosti,  při  výběru pomocníků  k podávání 
eucharistie, při výběru lektorů, akolytů a kate-
chetů, při plánování lidové misie či duchovní 
obnovy farnosti; 

d) podílet se na přípravě důležitých pastorač-
ních kroků, na řešení důležitých otázek, týka-
jících se života farnosti, např. uspořádání cír-
kevních slavností a zvláštních slavnostních 
bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů,
…) a na stanovení pořádku bohoslužeb. 

(Pokračování ze stránky 3) II. Složení pastorační rady 
1. Pastorační radu tvoří: 
a) farář; 
b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti na 

základě pověření biskupem (kněží, jáhnové), 
případně laik pověřený biskupem k účasti na 
pastorační péči o farnost podle kánonu 517, 
§ 2 Kodexu kanonického práva; 

c) po jednom delegátu z řeholních společenství, 
církevních sdružení (např. Charity), uznaných 
hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), 
případně z farností spravovaných excurren-
do, které nemají vlastní pastorační radu; 

d) 2 – 6 členů zvolených farním společenstvím 
(počet určí farář po dohodě s volební komisí); 

e) 2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem 
podle jeho uvážení (tento počet nesmí převý-
šit počet volených členů); 

2. Předsedou pastorační rady je vždy farář podle 
kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva. 

III. Volby do pastorační rady 
1. Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let, 

v případě prvního ustavení na 2 roky. 

2. Volební právo: 
a) právo volit má každý katolík starší 18 let, pří-

slušející do farnosti; 
b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 

let, který má právo volit, a který je ochoten 
a schopen plnit úkoly pastorační rady; 

3. Volební řád: 
a) farář jmenuje tříčlennou volební komisi a po-

žádá jednotlivé instituce ve farnosti o jmeno-
vání delegátů do PR (viz II/1, písm. c); 

b) kandidáty může navrhnout každý člen far-
nosti, který má právo volit. Písemné návrhy 
přijímá farář a volební komise. Společně po-
soudí, zda navržení kandidáti splňují pod-
mínky pro právo být zvolen a vyžádá si jejich 
písemný souhlas s kandidaturou; 

c) volební komise určí termín, místo a způsob 
konání voleb a sestaví kandidátku ze všech 
navržených kandidátů s vyloučením těch, 
kteří byli jmenováni do PR jako delegáti (viz 
II/1, písm. c); 

d) seznam kandidátů, termín a místo konání 
voleb musí být zveřejněn nejpozději 14 dnů 
před volbami ohlášením při bohoslužbách 
a na vývěsce v kostele. Stejným způsobem 
se zveřejní seznam členů PR delegovaných 
jednotlivými institucemi; 

e) v případě potřeby zajistí volební komise 
(Pokračování na stránce 5) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ


5 

Hospodin je můj pastýř, nebudu míti nedosta-
tek... 

Zpěvem tohoto krásného žalmu byla v pondělí 
12. října odpoledne zahájena v naší krajské ne-
mocnici duchovní slavnost. Při ní byla požehnána 
a na veřejnosti předána nemocniční kaple. 

Duchovní posilu zde mohou čerpat zvláště paci-
enti naší nemocnice, jejich příbuzní, lékaři, sestřič-
ky a všechen ošetřující personál. 

Slavnostnímu otevření ekumenické OÁZY bylo 
přítomno asi 40 hostů, 
představitelů Pardubického 
kraje, magistrátu, nemocni-
ce a představených všech 
církví, které v našem městě 
působí. Za jednotlivé insti-
tuce zazněly pochvalné 
projevy a také modlitby 
s poděkováním, že po ně-
kolikaletém úsilí se podařilo 
i v naší nemocnici takové 
duchovní centrum otevřít 
pro užitek zvláště nemoc-
ných bratří a sester. 

Na závěr slavnosti otec 
biskup Dominik požehnal 
prostory kaple a za tónů 
duchovní hudby a společné 
modlitby Otčenáše byla tato 
milá slavnost ukončena. 

Kaple s jednoduchou vnitřní výbavou se nachá-
zí v 1. poschodí vstupní budovy nemocnice, dveře 
76. Je otevřena všem denně od 7 do 18 hodin. Po-
čítá se i s pravidelnými bohoslužbami. O tom bu-
dou podány později přesnější informace. 

Až půjdete kolem, zastavte se na chvilku modlit-
by poděkovat také za toto milé dílko, které se 
s pomocí Boží podařilo uskutečnit. 

Karel Zakopal 

CENTRUM DUCHOVNÍ PÉČE OÁZA V PARDUBICKÉ NEMOCNICI 

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  

představení jednotlivých kandidátů voličům; 
f) volební komise do týdne oznámí zvoleným 

kandidátům výsledky voleb; 
g) volební komise do 14 dnů od data konání 

voleb oznámí farnímu společenství výsledky 
voleb. 

IV. Ustavení pastorační rady 
1. Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda 

všechny členy PR k ustavujícímu zasedání. 

2. Před termínem konání ustavujícího zasedání 
jsou členové PR uvedeni do funkce předsedou 
PR složením tohoto slibu před farním spole-
čenstvím: „Chcete svědomitě plnit své poslání 
v pastorační radě a přispívat k růstu Božího 
království v naší farnosti?“ Jednotliví členové 
PR podají předsedovi ruku se slovy: „Ano, to 
slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá!“ 
Současně předseda PR předá členům PR jím 
podepsané dekrety o ustanovení za členy PR. 

(Pokračování ze stránky 4) 3. Návrh kandidátů do pastorační rady: 
Věnujte pozornost následujícím poznámkám: 

1. návrhy doporučujeme předkládat po zralém 
uvážení a nejlépe po dohodě se skupinou va-
šich přátel a známých z farnosti; dohodněte 
se na společných kandidátech, případně 
s nimi promluvte, zda by případnou volbu při-
jali 

2. bylo by účelné navrhovat takové kandidáty, 
kteří jsou ochotní pracovat v pastorační radě 
a je předpoklad, že budou svými schopnostmi 
přínosem pro celou naši farnost; připojujte 
u každého kandidáta nějakou oblast činnosti, 
kterou by tento člověk podle vašeho názoru 
byl schopen plnit  

3. každý farník starší 18-ti let může v 1. kole na-
vrhnout maximálně 6 kandidátů 

4. do 2. kola postoupí 10 kandidátů s největším 
počtem hlasů 

5. do Pastorační rady bude vybráno z 2. kola 5 
kandidátů s největším počtem hlasů  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

STŘEDEČNÍ VEČERY 
ČAS: 18.45 – 19.45 hod. 

MÍSTO: farní sál, Arciděkanství Pardubice, Kostelní 92 

Všichni jste srdečně zváni. 

DUCH LITURGIE 
Úvod do symbolické mluvy bohoslužby 

P. PhDr. Radek Martinek 
11. 11. Znamení kříže 
18. 11. Beránek 
25. 11. Chléb a víno 
02. 12. Bílá barva v liturgii 
09. 12. Světlo 
16. 12. Krása a nádhera 

Prosíme o pomoc při úklidu koste-
la sv. Bartoloměje. Protože někteří 
naši spolufarníci a spolufarnice, kteří 
na úklid obětavě chodili, již ze zdra-
votních důvodů chodit nemohou, pro-
síme ochotné ženy i muže o pomoc 
v této službě pro farnost. Úklid probí-
há v pátek v lichém týdnu (tj. jednou 
za dva týdny) od 8 hodin (cca 1 – 2 
hodiny), 

Také v kostele sv. Jana probíhá 
úklid, a to každý čtvrtek po ranní mši 
svaté. I zde by byla pomoc při tomto 
úklidu vítána. 
 
Kdo můžete, pomozte, aby naše kos-
tely byly stále čisté a útulné. 
 

Václav Pecen 

PROSBA O POMOC 

Srdečně Vás všechny zveme  
na společné povídání 

O TRADIČNÍ MALTÉZSKÉ  
POUTI DO LURD, 

o Suverénním řádu Maltézských rytířů  
včera a dnes, 

o letních táborech pro lidi s tělesným  
a mentálním postižením, 

o dobrovolnictví… 
 

spolu s P. Rudolfem Kopeckým 
a s Ludmilou Bradnovou,  

koordinátorkou pouti do Lurd,  
 

ve středu 4. 11. 2009 od 18.45 hod. 
na faře v Pardubicích  

v rámci Středečních večerů. 

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
SBORU  CANTUS AMICI 

 
Charles Gounod 
St Cecilia Mass 

  
mše k poctě sv. Cecilie 

 
Sbor Cantus amici zve příznivce  

duchovní hudby  
do chrámu sv. Bartoloměje  

v sobotu 21. listopadu 2009 od 17.30 hod.,  
 

kde za varhanního doprovodu  
prof. Václava Uhlíře  
zazní Cecilská mše  

Charlese Gounoda pro sóla a sbor. 
Diriguje Miloslav Drahoš. 
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Dne 10. října jsme podnikli výlet na Kunětic-
kou horu. Sraz byl v jednu hodinu na 
faře, ale protože pršelo, chvilku jsme 
hráli tichou poštu. Šly s námi vedou-
cí Klárka, Zuzka a Pája. Kousek za 
farou na nás čekali dva kluci ze 
scholy s jednou hrou. Po cestě 
jsme měli plnit mnoho úkolů. Cí-
lem naší cesty byla Perníková 
chaloupka. Když jsme k ní dorazi-
li, tak jsme šli dovnitř. V Perníkové 
chaloupce jsme si prohlíželi perní-
ky. Uvnitř jsme také našli temný 
les, ve kterém byl vodník, Šípková 
Růženka a pavouk. Potom nás ve 

své chalupě uvítala ježibaba (která byla hod-
ná) a dala nám perníky. Také nám ukazova-

la mnoho výtvorů, které se dají 
z perníku vyrobit. 
Zpátky jsme jeli autobusem 
a byli jsme moc rádi, že se nad 
námi svatý Petr slitoval a celý 
výlet nepršelo.  

 Děkujeme děckám ze 
scholy, že pro nás program 
připravili a Klárce, Zuzce 
a Páje, že s námi na výlet vy-
razily. A MOC SE TĚŠÍME NA 
DALŠÍ!!!!!!  

Domča, Anežka a Majda 

VÝLET SE SCHOLIČKOU 

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  

Milí farníci a přátelé! 
Blíží se adventní doba a tak vás zve-

me opět na FARNÍ ADVENTNÍ DEN, kte-
rý se bude konat 

 
v sobotu 5. prosince 2009 

od 10 do 17 hodin 
v Salesiánském středisku mládeže 
v Pardubicích, Sborovské náměstí. 

 
Přijďte na setkání naší pardubické farnosti na 

začátku letošního adventu. Zazpíváme si tam spo-
lečně adventní písně, poslechneme si adventní 
zamyšlení a sejdeme se se svými přáteli. Také si 
poslechneme hezkou hudbu a při občerstvení si 
pěkně popovídáme. 

Svými dobrovolnými příspěvky můžete pomoci 
našim dvěma sirotkům z Afriky, ze země Rwanda, 
které podporujeme v akci ADOPCE SRDCE: 

 
dívku Angelique Uwamalyia a 
chlapce Pacifique Bizimana. 

Obě tyto děti osiřely v roce 1994. Přišly 
o své rodiče ve válce. Proto vás prosíme, 
abyste svými příspěvky pomohli opět za-
jistit prostředky na jejich podporu: na stu-
dium v roce 2010. 
Milí farníci, prosíme vás, abyste nám za-
se pomohli připravit a zajistit tento FARNÍ 

ADVENTNÍ DEN. Vaši pomoc rádi uvítáme 
především s přípravou občerstvení: koláče, 

zákusky, chlebíčky, ovoce atd. Také budeme rádi, 
když pomůžete při vaření kávy a čaje, při obsluze 
účastníků a dále při přípravě sálu před začátkem - 
a úklidu po skončení setkání. 

Občerstvení můžete donést k Salesiánům, kde 
budeme tento Farní adventní den připravovat 
v pátek 4. prosince mezi 17 a 18 hod., nebo 
v sobotu 5. prosince od 8 hod. ráno. 

Všechny vás srdečně zveme a těšíme se na 
setkání s vámi. 

 
Za farní společenství 

L. Moriová a manželé Matyášovi 

FARNÍ ADVENTNÍ DEN 

SVÁTOST NEMOCNÝCH 
V sobotu 07. listopadu v 09:00 hod. se bude při 
mši svaté v kostele sv. Bartoloměje udílet svátost 
nemocných. Před mší svatou bude od 08:30 hod. 
příležitost ke svátosti smíření. Zájemci se mo-
hou přihlásit v sakristii v kostele sv. Jana i u sv. 
Bartoloměje. Následně po této slavnosti bude malé 
pohoštění v prostorách fary (můžete-li přispět ně-
čím upečeným na společný stůl, předem děkuje-
me). 

Podmínky k přijetí svátosti nemocných jsou 
tyto: pokřtěný katolík, vážně nemocný (i větší obtí-
že stáří jsou zde považovány za nemoc) a po 
předchozím přijetí svátosti smíření. Těm nemoc-
ným, kterým jejich nemoc nedovolí přijít na toto 
společné udílení svátosti nemocných, rádi udělíme 
svátost nemocných u nich doma nebo v nemocnici, 
pokud o ni projeví zájem. 

S C H O L A  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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I N F O RM ACE  Z  V I K AR I Á T U  

Na říjnové vikariátní konferenci, která se konala 
8. října v Opatovicích nad Labem, se při mši svaté 
kněží a jáhni vikariátu rozloučili s dřívějším vikářem 
Mons. Antonínem Dudou a přivítali nového vikáře 
Mgr. Antonína Forbelského. V promluvě P. Radek 
Martinek vyzdvihl důležitost služby duchovního. 
Místní správce P. Pawel Nowatkowski poděkoval 
otci Dudovi za službu, kterou vykonával skoro 20 
let a popřál požehnání a dary Ducha Svatého no-
vému vikáři P. Forbel-
skému. 

Na místní faře jsme 
potom vtipným způso-
bem poděkovali otci 
Dudovi. Protože bude 
mít nyní mnoho volné-
ho času a bude se pro-
cházet kolem Labe 
v Rosicích, aby mu ne-
bylo při tom smutno, 
dostal malého pejska, 
který ho bude provázet 
a obveselovat. 

Protože rád sbírá 
houby, dostal také na 
ně veliký košík naplně-
ný mnoha dobrotami 
a to proto, jak zdůraznil 
jáhen František, kdyby 

náhodou v lese potkal vlka, mu mohl něco nabíd-
nout, a tak si zachránit život. 

Setkání bylo zakončeno výborným obědem, kte-
rý připravily sestry z Polska. 

Oběma kněžím vyprošujeme hojnost Božího 
požehnání, novému vikáři dary Ducha Svatého, 
tolik potřebné pro jeho službu a ochranu Matky Bo-
ží Panny Marie, královny kněží. 

jáhen František 

ROZLOUČENÍ S ODSTUPUJÍCÍM A PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO VIKÁŘE 
PRO PARDUBICKÝ VIKARIÁT 

 
V neděli 4.10. v naší římskokatolické far-
nosti Mikulovice proběhla mše svatá spo-
jená s poutní slavností k oslavě Svatého 
Václava, jemuž je zasvěcen náš kostel. 
Mše byla celebrována P. Jiřím Pilzem, 
který také kdysi v této farnosti duchovně 
působil, v současné době je děkanem 
v Kostelci nad Orlicí. Jeho návštěva pů-
sobila na všechny farníky obzvláště mile. 
Na konci mše svaté poutní slavnost po-
kračovala u všech čtyř kaplí rozmístě-
ných kolem kostela. Při této slavnosti 
bylo také možné získat plnomocné od-
pustky, za předpokladu splnění podmí-
nek nutných k jejich získání. I počasí této 
poutní slavnosti přálo a farníci odcházeli 
obohaceni o krásný duchovní zážitek. 
 

Daniel Rop 

POUŤ V MIKULOVICÍCH 
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I N F O  Z  V I K A R IÁ T U 

Od 9. do 11.10. jsme se zúčastnili s celou rodin-
ku setkání plné JEDNOTY a pro JEDNOTU křesťa-
nu v Bílé Vodě u polských hraníc. Sešlo se nás 
tam okolo 30 lidiček. Duchovním vůdcem byl páter 
Vrbiak se Sezemic, byl to víkend prožitý v Duchu 
Svatém, plný modlitby chvál, sdílení se ve skupin-
kách. Mohli jsme si vyslechnout přednášku o jed-
notě Církve, promítáním a krásnými modlitbami 
chvál nás provázela Pavla, Radek a Láďa 
z komunity Chemin Neuf, nechyběly ani židovské 
tance, kterých se zúčastnila i 80-letá babička paní 
Vrbičková, kterou čeká v lednu operace kyčle, 
zkrátka nemělo to chybu. Byla velká radost v Pánu 
hlavně v sobotu, v pozdních večerných hodinách, 
kde jsme se sjednotili u skleničky piva a Tomášo-
vých vtipů. 

Pro mě osobně to bylo občerstvení nejenom těla 
(nemusela jsem vařit), ale hlavně duše. Uvědomila 
jsem si, jaká je důležitá jednota v rodině, když 
chceme sjednotit křesťany a celý svet, tak musíme 
začít od sebe a od svých nejbližších, od své rodi-

ny, zamyslet se nad vztahy mezi členy rodiny. Jaká 
je jednota mezi mnou a manželem, rodiči a dětmi, 
mnou a tchýní (tchánem), mnou a bratrem 
(sestrou), mnou a kamarády? 

Závěrem bych Vás ráda pozvala na ekumenické 
setkání z Komunity Chemin Neuf – tj. s Láďou Ne-
škudlou, které se koná pravidelně třetí pátek 
v měsíci v Sezemicích na faře (teď v zimním obdo-
bí to bude od 18.hod. po mši svaté). Setkání probí-
hají tak, že se promítne krátký dokument, po skon-
čení se o něm povídá a občerstvuje se tělo nějaký-
mi dobrotami. Pak kdo chce, může jít na modlitbu 
chvál, díků a proseb.Myslím si, že je důležité nebát 
se vykročit a nebýt líný. Když udělám já ten první 
krok, Pán vede moje další kroky a dovede mne 
tam, kde mne chce mít, aby mne tam použil jako 
nástroj pro Dílo spásy. 

A co odměna? Je veliká – Věř a pros a dosta-
neš. Bohu díky za všechno co mi dává a že nám 
žehná.  

Martina Plačkova s rodinkou. 

PROŽILI JSME EKUMENICKÝ VÍKEND V BÍLE VODĚ 

Komunita Chemin Neuf je římskokatolickou ko-
munitou s povoláním k ekumenismu. Zrodila se 
z modlitebního společenství v Lyonu (ve Francii) 
v roce 1973. V současnosti má přes 1300 členů, 
kteří pocházejí z mnoha zemí. Komunita sídlí v 25 
zemích, ve více než 60 zemích má misie a tím se 
stává mezinárodní komunitou. 
Širší společenství Komunity Chemin Neuf, tzv. Ko-
munio, tvoří tělo apoštolské komunity Chemin 
Neuf (více než 8000 osob ve světě). Bratři a sestry 
z komunity podporují komunitní misie. 
Komunita je od samého počátku povolaná Ježí-
šem, aby nejrůznějšími způsoby hlásala radostnou 
zvěst tak, jak je o tom psáno v evangeliu podle 
Lukáše : 
'Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne po-
mazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; po-
slal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a sle-
pým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na 
svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodino-
vy.' (Lk 4,18-19). 
Společně se sv. Ignácem z Loyoly vnímáme od 
Boha poslání pomáhat druhým lidem hledat a na-
cházet osobní vztah k Bohu, učit se rozlišovat Boží 
vůli v každodenním životě, stát se zralými křesťa-
ny, učedníky Ježíše Krista. 
To vše, společně s inspirací sv. Terezie z Avily ke 
kontemplaci, k osobní modlitbě, tvoří z komunity 
apoštolské společenství lidí různého věku, životní-
ho stavu a přináležitosti k různým církvím. 
 

NET FOR GOD 
Mistře, na tvé slovo spustím sítě.  

(Lk 5, 5) 

Mezinárodní Ekumenická Fraternita (MEF) - Net 
for God 
("Síť pro Boha") shromažďuje po celém světě lidi, 
kteří chtějí: Budovat "civilizaci lásky" po celém svě-
tě Založit modlitební síť ve všech jazycích Vytvořit 
novou mezinárodní fraternitu (využívajíce moder-
ních komunikačních prostředků: internet, ...) Praco-
vat pro jednotu církví, za mír a usmíření mezi na-
šimi zeměmi Absolvovat biblickou, ekumenickou 
a teologickou formaci. MEF je přítomná ve více 
než šedesáti zemích. 

Neviditelný klášter 
MEF odpovídá na vize neviditelného kláštera opa-
ta Paula Couturiera (francouzský kněz, který zalo-
žil týden modlitby za jednotu křesťanů): 
Bude-li se každý čtvrtek večer (na památku Zele-
ného čtvrtku) setkávat stále větší množství křesťa-
nů různých vyznání, vytvářející tak nekonečnou síť 
obklopující zemi, jakýsi rozsáhlý neviditelný kláš-
ter, kde se všichni připojí ke Kristově modlitbě za 
jednotu, nebude to snad úsvit jednoty křesťanů na 
zemi? Není to právě takový postoj upřímného, hlu-
bokého, horlivého duchovního nasazení, který 
Otec očekává, aby se mohla uskutečnit viditelná 
jednota? 

KOMUNITA CHEMIN NEUF 
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M L ÁD E Ž  

Jak jistě všichni víte, 
dne 28.9.2009 proběh-
lo setkání s papežem 
Benediktem XVI. ve 
Staré Boleslavi, u kte-
rého nechyběla ani po-

četně zastoupená pardubická mládež. My mladí 
z Pardubic jsme se do Boleslavi vydali již v neděli, 
abychom si celé setkání pořádně užili. Cestovali 
jsme vlakem a byla to cesta velmi zajímavá a zá-
bavná. Z Pardubic do Kolína to ještě šlo, zato 
z Kolína cesta pokračovala poněkud netypicky. 
Díky přeplněnosti všech vlaků jsme museli cesto-
vat v prostoru pro zavazadla. Pro většinu z nás šlo 
o novou zkušenost J, ale všichni jsme se ji snažili 
brát pozitivně a s humorem, proto jsme většinu 
cesty zpívali s ostatními pasažéry, kteří byli vyba-
veni kytarou. 

Ve Staré Boleslavi na nás již čekali pořadatelé, 
kteří nás navedli do stanového městečka, kde 
jsme měli strávit noc. Tam během večera vyrostlo 
na tisíce stanů. Zbytek dne si naše skupinka užila 
ve městě, někteří odvážní (Lukáš a David) si do-
konce zaplavali v Labi. Poté, co jsme si prošli staré 
město, byl pro nás na náměstí připraven program 
spojený s modlitbami a zpěvy při zapálených svíč-
kách, které jsme dostali. 

Noc jsme strávili ve stanech, někteří dokonce 
pod širákem. Přestože byla velká zima a padala 
rosa, všichni nesli tuto situaci statečně, protože do 
ovzduší se pomalu dostávala atmosféra příjezdu 
Svatého otce. 

Ráno kolem čtvrté (pro některé ještě byla hlubo-
ká noc J) naši kluci vstali a šli obsadit pro všechny 
nejlepší místa do na-
šeho sektoru. Potom, 
co jsme si navzájem 
pomohli uklidit stany, 
jsme se všichni pře-
sunuli do sektoru. 
Čekání mělo být 
dlouhé, ale naštěstí 
panovala dobrá nála-
da a tak čas utíkal 
rychle, stejně tak 
rychle si plnily i sek-
tory. Po krásném vý-
chodu slunce, který 
jsme všichni sledova-
li, se nálada ještě 
více zlepšila, protože 
jsme věděli, že oka-
mžik, na který čeká-
me, se nezadržitelně 
blíží. 

Příjezd Svatého otce do Staré Boleslavi nám byl 
promítán na velkoplošné obrazovky, takže jsme 
mohli sledovat jeho první kroky v tomto městě. At-
mosféra, která panovala na Proboštské louce před 
jeho příjezdem, se skoro nedá popsat. Stáli jsme 
jako na trní a netrpělivě vyčkávali papamobil. 
K naší velké radosti si papež zvolil cestu mezi sek-
tory, čímž malinko zkomplikoval situaci pořadate-
lům, kteří na to nebyli připravení. Naštěstí všechno 
probíhalo bez problémů a jásot lidí nebral konce. 
A ačkoliv Svatý otec neprojížděl těsně kolem nás, 
byli jsme stejně nadšení jako ostatní. Celá mše se 
odehrávala v latinském jazyce a papežova slova 
nám byla překládána do češtiny. Každý z nás se 
snažil vyslechnout si každé jeho slovo a pro kaž-
dého z nás měla jeho řeč velký význam. Dostalo 
se nám velkého povzbuzení do dalšího života. 
Všechny přítomné si Svatý otec získal svojí češti-
nou, nezapomněl ani na naše sousedy z okolních 
zemí, takže pozdravil přítomné Slováky, Němce 
i Poláky. 

Rozloučení a odjezd se nesly v duchu nekončí-
cího potlesku. Pro každého z nás bylo toto setkání 
výjimečné a věřím, že si z něj každý z nás něco 
odnesl.  

Jsem ráda, že jako pardubická mládež jsme 
mohli toto setkání se Svatým otcem prožít společ-
ně, zažili jsme totiž dva úžasné dny, na jejichž kon-
ci se nikomu nechtělo domů. Doufám, že se po-
dobná akce zase bude opakovat a že se 
v podobném složení zase všichni setkáme, kdo ví, 
třeba v Madridu J. 

Aneta Matulíková 

SETKÁNÍ SE SVATÝM OTCEM VE STARÉ BOLESLAVI 
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RO D I N Y  

Přestože jste o Man-
želských setkáních 
četli už v předešlém 
čísle, rozhodl jsem se, 
že se s vámi o své 
dojmy z této akce po-
dělím i já. 

Na Manželská setkání jezdíme s ženou Lenkou 
už několik let. Proč se sem vracíme? Proč chceme 
opět poslouchat přednášky na stejná témata 
(manželská krize, odpuštění, rozdíly mezi mužem 
a ženou, komunikace, vyjadřování pocitů atd.)? 
Proč chceme ve skupince plnit úkoly podobné těm 
loňským? Tyto otázky jsem si kladl, když jsem při-
jel v roce 2005 na Manželská setkání podruhé. 
A tehdy jsem pochopil, že se opakují jen vnější, 
méně důležité věci, ale skutečný děj, který se 
na těchto místech odehrává, je vzrušující, jedineč-
ný a neopakovatelný. Je velkým dobrodružstvím 
pustit do svého života Pána Boha a to i prostřed-
nictvím své ženy, či ostatních lidí, se kterými má-
me to štěstí zde pobývat. 

Mohlo by se toho hodně napsat o letošním kur-
zu: o kněžích, nových přátelstvích, o dětech, hou-
bách, legraci, o divadelním představení, atmosfé-
ře, o opékání prasete, výborné skupině, doprová-
zející společný zpěv, o hře pečovatelů Staré po-
věsti české, o sportování, krátkém spánku i vese-
lých a vážných chvílích. Mohlo by se toho ještě 
hodně jiného napsat. Ze všech těchto intenzivně 
prožitých dní se však zmiňme alespoň o dvou po-
sledních. 

Na konci kurzu se skládá maturitní zkouška 
manželů. Ta letošní byla rozdělena do třech částí: 

rukodělné, písemné a ústní. Nejprve jsme vyráběli 
rozličné pokrývky hlavy. Během krátké chvíle byly 
stvořeny pokrývky všech možných i nemožných 
barev a tvarů. Jejich velká chvíle přišla večer po 
slavnostní mši na skoro módní přehlídce. Při po-
hledu na tu pestrou směsici jsme si uvědomili svoji 
krásnou rozdílnost a zároveň blízkost. V náročném 
testu kvality studia se mělo prokázat, zda si dobře 
pamatujeme obsah přednášek. Jedna z otázek na-
příklad zněla: Kaplanovi na svatební cestě snídali 
a) čaj a vajíčka b) rum a kaviár c) čaj, rum, vajíčka 
a kaviár. Tradičně pak maturita vyvrcholila ústním 
pohovorem. Maturitní komise se tentokráte zdála 
být milosrdná (v duchu letošního motta: 
„Milosrdenství chci,..“) a maturitní osvědčení nako-
nec získal každý. Pikantní však letos bylo, že ačko-
li jsme po většinu týdne zápasili s nesnesitelnými 
vedry, na „maturitní vycházce“ vydatně pršelo. Kdo 
nepodváděl, došel do cíle promočený na kost. 

Závěrečný program v den odjezdu se trochu lišil 
od těch v minulých letech. Nazvali jsme ho reflexe. 
Kdo měl zájem, podělil se s ostatními o své dojmy 
z uplynulých dní. A tak namátkou uvádím některé: 
…zažil jsem zde největší koncentraci zázraků v tak 
krátkém časovém úseku…už jsem se chtěl sbalit 
a odjet…ještě jsem nikde nezažil tak skvělou orga-
nizaci…my tady na Manželských setkáních vždyc-
ky omládneme… 

Jsem rád, že s námi tento nevšední týden prožili 
i další Pardubáci: Petrášovi a Sychrovi. Zdá se, že 
myšlenky Manželských setkání začínají zapouštět 
v našem městě své kořínky. 

Pavel Pospíšil 

JEŠTĚ O MANŽELSKÝCH SETKÁNÍCH 

Na moji výzvu zareagoval jedině pan Traxler, moc 
mu děkuji. Měl to dokonale připravené.  
Otec Antonín mluvil o naplňování potřeb při mši 
svaté. Podstatné je, že to všichni vědí, i když se 
neozvali. Jenom to v krátkosti napíšu. 
 
Základní potřeby muže   
ó potřebuje od ženy pocítit úctu a důvěru 
ó potřebuje sexuální naplnění 
ó potřebuje, aby mu žena byla partnerem, ka-

marádem 
ó potřebuje mít vedle sebe příjemnou ženu, 

která chce být pro něho krásná 
ó očekává od ženy, že vytvoří příjemný domov 

– kde nebude bojovat  a načerpá v něm sílu. 
 

 Základní potřeby ženy 
ó potřebuje, aby ji muž miloval a láskyplně se 

o ni staral 
ó potřebuje prostor pro sdílení, mužovu pozor-

nost a porozumění 
ó očekává od muže otevřenost a poctivost – 

čestnost 
ó potřebuje, aby muž převzal odpovědnost za 

finanční zajištění rodiny 
ó touží po tom, aby muž byl dobrým otcem 

jejich dětem (očekává, že se muž celý vydá 
pro rodinu – podle pána Traxlera) 

 
Je dobré se naučit říkat si o své potřeby a nečekat, 
že pokud mě má rád(a), tak ho (ji) to přece napad-
ne. 

ZÁKLADNÍ POTŘEBY A OČEKÁVÁNÍ MUŽE A ŽENY 
V MANŽELSTVÍ 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Oblastní charita Pardubice pořádá dne 18. 11. 2009 od 8:00 do 15:30 
hodin v odlehčovacím zařízení „Červánky“ v Třebosicích  

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“.  
V tomto zařízení nabízí charita odlehčovací služby, tzn. péči o seniory se 
sníženou soběstačností, v době, kdy se o ně vlastní rodina nemůže po-
starat. 

 
Přijďte, rádi Vás zařízením provedeme a blíže informujeme o našich 

službách. 

Je možné, abychom odjely ze setkání matek 
s prázdnou? Není. Neboť, když se otevře srdce 
Božímu vanutí, zakusí přímo proudy milostí vlévají-
cích se do srdce. 

Asi takto bych vyjádřila letošní setkání Modliteb 
matek v Brně, které mělo motto: "Veď mě cestou 
své pravdy a poučuj mě, vždyť si Bůh, má spá-
sa,každodenně skládám svou naději v Tebe." 

Setkání zahájil Otec biskup V. Cikrle a vyzval 
nás, aby naše srdce bylo široké, otevřené nejen 
pro své blízké, ale pro celou společnost. Po té ná-
sledovala přednáška farářky E. Matějkové z CČH 
o Cestě. Nabízím alespoň pár myšlenek o cestě 
ženy: Je provázena velkým množ-
stvím malých křížků. Každodenně 
Bohu důvěřovat to vyžaduje ob-
rovskou sílu. Obzvláště ve velké 
záležitosti je těžké tu starost odlo-
žit a zůstat klidná. Není potřeba 
bát se o své sny, ale mít odvahu 
bojovat v nich o Boží požehnání 
a dokázat přijmout i to, že v na-
šich starostech je zřejmá Boží 
síla… 

Následovala mše svatá. kterou 
sloužil P. V. Záleský. Při jeho slo-
vech:"Maminky, je na vás krásny 
pohled (bylo nás v sále přes tři 
sta). Tvář každé z vás odráží vel-
ký Boží příběh," nezůstalo snad 
jediné oko suché. 

Odpoledne vyvrcholilo setkání modlitbami za 
děti a vkládáním jejich jmen do košíčku, který sym-
bolizuje Ježíšovy ruce. 

Domů jsme přijely o půl noci a myslím, že každá 
z nás se srdcem plným zážitků může děkovat slovy 
písně:"Dáváš mi lásku vzácnou, dáváš mi přátel-
ství, vždyť mám teď touhu jasnou, jít na Tvé ná-
dvoří. Chválit tvé svaté jméno, přebývat v Tvých 
hlubinách, v srdci mít lásku Tvou, ,jenom s ní žít." 

Zvláštní poděkování patří O. Antonínovi za to, že 
nás jako vzorný řidič dopravil na místo setkání 
i zpět, ale i za to, že nám byl duchovní oporou. 

NÁRODNÍ KONFERENCE MM 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RO D I N Y  

BLAHOPŘEJEME 
4.11.  Karel (Mons. Otčenášek, jáhen Kylar) 

18.11.  * P. Vladimír Slámečka 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Novou ředitelkou Oblastní 
charity Pardubice byla ve 
výběrovém řízení, které se 
konalo 13. října 2009, zvo-
lena paní Mgr. Marie Hu-
bálková. Paní ředitelka 
pracuje v pardubické chari-
tě již 12 let, mimoto byla 
dočasně pověřena jejím 
vedením poté, co byl bývalý 
ředitel na konci června 
2009 z funkce odvolán. Dí-

ky tomu organizaci i budoucí úkoly velmi dobře 
zná. K jejím prioritám patří zachování a rozvoj do-
sud poskytovaných služeb ve všech střediscích 
(Lázně Bohdaneč, Moravany, Holice a Třebosice), 
které k Oblastní charitě Pardubice patří a to zvláš-
tě v tak nelehké situaci, jaká sociální služby 

v příštím roce čeká. Dále plánuje rozvoj domácí 
hospicové péče tak, aby každému člověku bylo 
umožněno zemřít ve svém domácím prostředí. Je-
jím přáním také je, aby se charitní pomoc dostala 
i lidem v menších obcích, čemuž je věnován právě 
probíhající projekt „Communem reddere“ realizova-
ný s partnerskou charitou v německém Osnabrüc-
ku. V dlouhodobějším horizontu by ráda vyřešila 
problémy okolo plánovaného domova pro seniory 
v Rosicích nad Labem.  

Nové paní ředitelce upřímně blahopřejeme ke 
jmenování a přejeme jí hodně štěstí a Božího po-
žehnání v její nové funkci. Zároveň prosíme všech-
ny farníky o jakoukoli podporu, a to nejen finanční 
ale i duchovní, které je neméně zapotřebí. 

Za kolektiv zaměstnanců OCHP 
H. Vostrovská 

fundraiser 

NOVÁ ŘEDITELKA OBLASTNÍ CHARITY 

Zdá se neuvěřitelné, že 
každý šestý člověk na 
naší planetě, tedy přes 
1,1 miliardy lidí (z toho 
400 milionů dětí), bojuje 
denně s nedostatečným 
přístupem k vodě. 2,6 
miliardy lidí dokonce ne-
mají ani běžnou toaletu. 

Tyto hrozivé životní pod-
mínky tvoří jeden z po-
tencionálně nejnebez-
pečnějších světových 
zdravotních problémů 
vůbec. Velké množství 

obyvatel rozvojových zemí neustále trpí nebo umí-
rá na nemoci pocházející z nekvalitní vody jako je 
cholera, břišní tyfus, či střevní cizopasníci. 

Děti jsou touto globální hrozbou ohroženy nejvíce. 
Průjmová onemocnění, důsledek užívání nekvalitní 
vody a absence sanitárních zařízení, zabíjí přes 
4500 dětí každý den – to je druhá nejčastější příči-
na úmrtí dětí ve světě. Miliony dalších jsou pak 
oslabeny a stávají se snadno obětí jiných nemocí. 
Největší počet úmrtí na 1000 narozených živých 
dětí uvádí Sierra Leone, Angola, Afghánistán, Ni-
ger nebo Libérie. 
Závažný dopad mohou do budoucna přinést také 
klimatické změny. Podle odhadů se má do roku 
2025 zvýšit úbytek zdrojů pitné vody o 50 % v roz-
vojových zemích, o 18 % pak v zemích vyspělých. 
S nedostatkem vody se tak bude potýkat 1,8 mili-

ardy lidí a dvěma třetinám populace bude toto ne-
bezpečí hrozit. Ačkoliv nedostatek kvalitní pitné 
vody postihuje nejvíce chudé obyvatele v Africe 
a Asii, problém se týká všech, tedy nejen lidí z roz-
vojového světa. 
Další obětí problému jsou rozvojové ekonomiky. 
Bez alespoň 20 litrů čisté vody na den (pouhé dva 
kbelíky) nemají děti šanci vymanit se ze své chu-
doby. Namísto toho čelí následkům nemocí, za-
meškané školní docházky a nedostatečnému roz-
voji svého fyzického i mentálního potenciálu. Vy-
čísleno v penězích u nejchudších národů činí tato 
ztráta na produktivitě více než 63 miliard dolarů 
ročně. 

(Zdroj: UNICEF) 

BUĎME I MY TOU ŽIVOU VODOU! 
 
Moc děkuji všem štědrým dárcům, kteří si 18.10. 
2009 zakoupili dušičkové věnce, misijní kalendáře 
a misijní výrobky a tým přispěli na projekt STUDNA 
- PITNÁ VODA v zemi třetího světa. Vybralo se 
4300 Kč. Pán Bůh zaplať a žehnej všem. Na kontě 
už máme 16 000 Kč, jsem moc ráda, že tisíce lidí 
nebudou žíznit a umírat, díky Vám, kteří jste při-
spěli v Sezemicích, v Dašicích a v klášterním kos-
tele v Pardubicích. Moc děkuji Helene Michkové, 
Andy Michkové, líde Zelené, Martine Vančurové, 
Monice Hloupé, Indigo a dětem, kteří nás v tom 
nenechali samotné. Bohu díky a Pán Bůh žehnej 
misijnímu dílu. 

Dobrovolník pro misie Martina Plačková s rod. 

PROJEKT STUDNA - PITNÁ VODA 
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V neděli 18. 10. 2009 proběhla sbírka na Papež-
ské misijní dílo šíření víry. V naši farnosti Pardu-
bice bylo vybráno 40 980 Kč, dar od neznámého 
dárce 15 000 Kč, dar společenství Vincentinek 
5 000 Kč. Prostřednictvím tohoto misijního díla se 
podporují katechetické programy, stavby a opravy 
kostelů, kaplí, formačních center a řeholních domů 
např.: v Zambii, Ugandě, Bangladéši a Papui-Nové 
Guiney.  

Ukázka jednoho z projektů: 
Zambie 
Diecéze CHIPATA 
ó prostředky potřebné k zajištění základního cho-

du diecéze 
ó formační programy 
ó nutné opravy 
ó další nezbytné potřeby 
ó podpora výstavby diecézního centra pro formaci 

mládeže 
ó nákup vozidla pro práci v pastoraci ve farnosti 

Minga 
ó oprava elektrické a vodovodní sítě a solárních 

panelů ve farních komplexech v Minga, Vubwi, 
Mbwindi a Lumezi 

ó stavba fary v Ukwimi 
ó dokončení stavby farní budovy v modlitebním 

centru Mphangwe 

Jak řekl Benedikt XVI.:“Účelem misijního poslání 
Církve je nést světlo Evangelia všem národům – 
pro jejich putování k Bohu – neboť jenom v  Něm 
je plnost a dovršení. Musíme cítit touhu a nadšení 
k prozáření všech národů světlem Kristovým, které 
naplňuje Jeho Církev. 
Kéž se všichni shromáždí v jednu lidskou rodinu, 
v náruč láskyplného Otce.“ 

Kromě sbírky na Dílo šíření víry proběhl i Misijní 
jarmark, kde se prodávali výrobky, které vyrobily 
děti a rodiče, misijní kalendáře, Duhy…. Peníze 
z jarmarku jsou určené na Papežské misijní dílo 
děti, na které není vyhlášená sbírka, a proto se 
peníze získávají takovýmhle způsobem. 
V Pardubicích bylo vybráno 12 300 Kč, v Třebosi-
cích 510 Kč 
Letos pomáháme do těchto zemí: 
Papua Nová Guinea – 7 025 dětí, 7 projektů,  
Suriname – 50 740 dětí, 3 projekty,  
Guyana – 13 776 dětí, 5 projektů,  
Jamajka – 2 500 dětí, 2 projekty,  
Uganda – 39 210 dětí, 4 projekty,  
Zambie – 3 808 dětí, 12 projektů,  
Malawi – 1 800 dětí, 2 projekty,  
Bangladéš – 12 580 dětí, 6 projektů,  
Indie – 1 373 dětí, 9 projektů. 

Celkem z České republiky pošleme v rámci 50 
projektů pomoc pro 132 812 dětí. 
Ukázka dvou projektů: 
PAPUA NOVÁ GUINEA 
1) Arcidiecéze PORT MORESBY 
ó Vybudování dvou školních učeben (školní 

výchova) 
ó Urgentní potřeba vybudování dvou učeben v 

základní škole pro přijetí 300 žáků. 
ó Ve farním sále jsou již čtyři třídy. Smršť zniči-

la část školy, domy a pole. 
ó 100 dětí 

2) Arcidiecéze PORT MORESBY 
ó Program pro děti z ulice /záchrana života/ 
ó Stipendium pro děti (strava, knihy a uniformy, 

doprava, mimoškolní aktivity). 
ó Rodiny jsou bez práce, žijí v chudých oblas-

tech, děti jsou nucené hledat si jídlo a opouš-
tějí domovy. 

ó 30 dětí 

Moc děkuji všem, kteří přispěli k důstojné oslavě 
Misijní neděle: maminkám, které zorganizovaly 
krásný obětní průvod, dětem a rodičům, kteří vyrá-
běli věci na misijní jarmark na faře - Nejezchlebo-
vým, Plačkovým, Sokolovým, Zbrojovým, M. Kuče-
rové a P. Forbelskému, i těm, kteří vyráběli doma, 
M. Netušilové, která pomáhala při prodeji a všem, 
kteří finančně přispěli. 

Děkuji všem za vaší velkou štědrost. 

MISIJNÍ MOST MODLITBY 

V předvečer Misijní neděle proběhl Misijní most 
modlitby v kostele sv. Bartoloměje. Děkuji všem, 
kteří přišli, abychom vytvořili společenství a modlili 
se za chudé a trpící lidi, za misie a za šíření radosti 
evangelia. 

Na Misijní neděli se uskutečnil Misijní most modlit-
by pro děti. Děti se modlily za jednotlivé kontinenty 
a hezky se zapojovaly do programu. Děkuji rodi-
čům, že si  našli čas a přišli společně se svými dět-
mi, dětem, že dokázaly myslet a pomáhat jíním 
dětem. 

Děkuji Zdeňkovi Nejezchlebovi za hudební dopro-
vod na obou mostech a našemu knězi Mílovi Brhe-
lovi za společenství. 

- ZP - 

MISIJNÍ NEDĚLE 
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W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  N Á V Š TĚVA PAP E ŽE 

Spolubratři v kněžské a jáhenské službě, bratři 
a sestry, lidé poctiví a dobré vůle,  
 
radost a vděčnost, která nás naplňuje po návštěvě 
Svatého otce Benedikta XVI., žádají, abychom se 
o prvou rozdělili, druhou vyjádřili. Děkujeme jistě 
Svatému otci za to, že přijel a oslovil  nás. Děkuje-
me všem, kdo přispěli prací, důmyslem, finančními  
dary, ale také všem, kdo svou připraveností, účastí  
a ukázněností pomohli vytvořit setkání, která byla 
krásná, důstojná a obohacující. S upřímnou vděč-
ností zvláště srdečně děkujeme všem, kdo nepatří 
k naší církvi, nesdílejí s námi náš náboženský ná-
zor, ale vřele přijali papeže, který se zabývá dob-
rem a mírem všech lidí. Obsah a význam této ná-
vštěvy nesmějí upadnout do chvatu dalších udá-
lostí. Nebyl to jeden z mnohých happeningů. Byla  
to výzva. Je tu celá řada věcí, o  nichž musíme  
dále přemýšlet a na které musíme odpovědět. Vy-
zýváme Vás proto, abyste stejně jako my zvažovali 
předně tyto skutečnosti.  
1. Papež Benedikt XVI. nám v mnohém dal příklad. 
Přicházel bez gest sám jen jako doprovod Krista,  
na kterého je plně soustředěn a prozářen Jeho  
láskou. Hovořil úsporně, neobyčejně srozumitelně 
a tiše. Nikoho a nic nekritizoval, ale pevně pojme-
noval nebezpečí hrozící v naší přítomnosti. S ote-
vřeností a respektem hovořil ke všem, k nám věří-
cím, k nevěřícím, k vědcům, politikům i prostým 
lidem.  
2. Ukázal nám a všem, že problémem dneška je 
zápas o lidskou důstojnost. Důstojnost člověka je  
úzce spjata s rozumem – obhajoba rozumnosti ve  
všem konání je nutná. Důstojnost člověka může  
být realizována jen zodpovědností za svobodná  
rozhodnutí. Varoval před zneuznáním pravých  
hodnot a překročením lidského rozměru života. 
Rozumný a zodpovědný člověk uznává, že je člo-
věk, nikoli nadčlověk či Bůh.  
3. V žádném případě neodmítal pozemské dobro 
a štěstí. Upozornil však, že po nich musíme sáh-
nout  a dobrat se k nim jinak než konzumní společ-
nost.  Svou přítomností a s Vaším přispěním uká-
zal, že  je možné dělat věci jinak. Na velkých shro-
mážděních bylo jednou 120, podruhé 50 tisíc lidí: 
nedošlo  k jediné výtržnosti, nic nebylo poškozeno, 
po odchodu účastníků nezůstalo smetiště. Účast 
policie  a ochranných složek se jevila téměř nadby-
tečnou.  Nejmohutnějším dojmem byly okamžiky 
usebraného ticha. Až úsměvně působilo skandová-
ní papežova jména Benedetto, které pro česky 
mluvící dostávalo v užitém rytmu i význam Bene! 
Jde to. – Výborně, ono to jde.  

4. Svatý otec nám připomenul nosné kulturní a du-
chovní tradice, ze kterých můžeme dobře vyjít. Do-
slova nás vyzval k národní hrdosti. Zároveň však  
poukazem na všelidské hodnoty a všech se týkají-
cí nebezpečí postavil do jedné pevně spojené řady 
lidi různých zemí. Zemí, které spolu vícekrát  válči-
ly. Kristovo království je království spravedlnosti 
a míru. Křesťanská Evropa může být a má být ob-
lastí spravedlivého míru.  
5. Naše církev trpívá pocitem jakési ochablosti 
a malého významu, jednotliví věřící pocitem osa-
mělosti. Někdy to sami zapříčiňujeme, protože ne-
víme, jak úzce k sobě patříme a co kdo do celku 
máme přinášet. Mladí lidé elán, staří životní zkuše-
nost atp. Pocítili jsme jednotu a viděli, že nás není 
málo, že nejsme zanedbatelná hrstka lidí a navíc  
jsme mohli pochopit, že máme něco nepřekonatel-
ně silného: Boží lásku. Tu musíme přijímat v Bo-
žím slově a ve svátostech a zprostředkovat ji 
všem, kdo tuto zvláštní výsadu víry nemají. V tom  
nám papež vyjádřil plnou důvěru. Neměli bychom 
zklamat.  
Protože jsme si vědomi, jakou roli sehrála soustav-
ná příprava k papežově  návštěvě, a jsme rádi, že  
jsme Vás při ní doprovázeli, píšeme Vám s radostí  
a hrdostí tento list.  
Budeme Vás i nadále takto provázet a povzbuzo-
vat a zároveň od Vás čerpat  sílu. Nyní si trochu 
odpočiňme. Pak spolu s Vámi zvážíme, k čemu 
nás návštěva Svatého otce přivedla a předložíme  
rámec pro dlouhodobější systematickou práci, 
k  níž rádi vyzveme každého, kdo má zájem ne jen 
o sebe, ale i o dobro druhých.  

Váš biskup + Dominik  
ve společenství biskupů Čech a Moravy  

PASTÝŘSKÝ LIST O RADOSTI A VDĚČNOSTI  
PO NÁVŠTĚVĚ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.  

Národní centrum pro rodinu  
Televize - návštěva Sv. Otce 

 

Vážení přátelé, 

do ČT chodí stížnosti od lidí, že se televize pří-
liš věnovala návštěvě Sv. Otce. Pokud chce 
někdo napsat naopak pochvalný vzkaz a tak 
ukázat, že není málo těch, které tato skuteč-
nost spíše potěšila, je to možné na adrese:  

info@ceskatelevize.cz 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:info@ceskatelevize.cz
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K A L E N D ÁŘ  
P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy fara - po mši sv. 9:00 hod.  
Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
 Středeční večery farní sál 18:45 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 25.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 28.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 29.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 30.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 
So 31.10. Svátost smíření pro rodiče a děti kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 01.11. Slavnost Všech svatých   
  Dušičková pobožnost Pardubičky - hřbitov 16:30 hod. 
Po 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   
  Dušičková pobožnost Hl. hřbitov - boční vchod 16:30 hod. 
St 04.11. 1. mše svatá v nemocnici kaple - vstupní budova 15:00 hod. 
So 07.11. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Udílení svátosti nemocných kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Po 09.11. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
St 11.11. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 12.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 13.11. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Po 16.11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara od 08:00 hod. 
Út 17.11. Státní svátek   
Čt 19.11. Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 
So 21.11. Večer mladých Přelouč  
Ne 22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Ne 08.11. Sbírka na Diecézní charitu   

So 14.11. Pouť k Pražskému Jezulátku   
Ne 15.11. Sbírka na bibli   

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST 
Letošní dušičková  
pobožnost bude  

v pondělí 2. listopadu  
v 16:30 hod.  

ve starší části centrálního 
hřbitova. Místo setkání je 

označené na mapce.  
Chceme se sejít u kříže, kte-

rý je nedaleko kněžských 
hrobů a společně vzpome-

nout na všechny naše  
zemřelé. 

KŘÍŽ 

VEDLEJŠÍ VCHOD 

KNĚŽSKÉ HROBY 

KREMATORIUM 


