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estry a bratři! Možná si ně-
kdo pomyslí, že touto úva-
hou předbíhám dobu, když 

se budu s vámi zamýšlet nad 
Třetí Božskou Osobou – Du-
chem svatým. 
Lidé slaví Vánoce a Velikonoce, 
kdy si navzájem přejí hodně 
zdraví, dobrou pohodu a spora-
dicky připojují i Boží požeh-
nání. Zapomí-
nají, že existuje 
ještě jedna dů-
ležitá událost, a 
tou je Seslání 
Ducha svatého. 
Duch svatý je totiž 
tou oživující silou v Kris-
tově církvi. Bez Ducha 
svatého by i Písmo svaté 
bylo pouhou mrtvou literou. 
Když Kristu připravoval své 
učedníky na to, že 
odejde k Otci, sli-
buje, že jim Otec 
pošle přímluvce 
Ducha svatého, 
který je naučí 
všemu a připo-
mene jim vše, co 
jim Kristus řekl 
(Jan 14, 25-26). 
Ve Skutcích apoš-
tolských čteme, jaká 
změna nastala s apoštoly, když 
na ně sestoupil Duch svatý (Sk 
2,1-24). Z bázlivých, kteří se ve 
strachu před Židy zavírali ve ve-
čeřadle, se najednou stávají ne-
ohrožení hlasatelé Zmrtvých-
vstalého Krista. Tato změna by-
la dílem Ducha svatého. 

Právě tato událost by nás měla 
přimět k tomu, abychom se za-
mysleli nad tím, být dobře při-
praveni na slavnost Seslání Du-
cha svatého. I s námi by měla 
nastat změna.  
Prvně jsme přijali Ducha svaté-
ho při křtu, podruhé při svátosti 
biřmování a vlastně při přijímání 

jakékoliv svátos-
ti přijímáme i 
Ducha svatého. 
Proč se s námi 
nenastane vždy 
změna? Je pou-
ze jedna jediná 

odpověď: Nedo-
volíme Duchu 

svatému, aby 
se projevily je-

ho účinky, jeho 
působení v nás. 
Bůh dal každé-
mu člověku svo-
bodnou vůli a 
tak nás musí 
nechat, jak se 
svobodně roz-

hodneme. 
Až po slavnosti 
Nanebevstou-

pení Páně (13. 
5.) začne devíti-

denní příprava na se-
slání Ducha svatého, využijme 
ji, abychom své duše dobře při-
pravili a stali se z nás neohrože-
ní a odvážní vyznavači Vzkříše-
ného Krista – opravdoví křesťa-
né, kteří se hlásí ke Kristu nejen 
slovy, ale hlavně životem. 

Váš jáhen František 

www.farnost-pardubice.cz 
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Svátek sv. Jiří, patrona skautů, jsme oslavili mší 
svatou v kostele sv. Bartoloměje spolu s oldskauty 
a dalšími příznivci. Za čtvrtý a osmý oddíl jsme se 
sešly v hojném počtu a postaraly se o hudební do-
provod, čtení a přímluvy. Charlie přispěl podnět-

ným kázáním o hrdinském činu zakladatele skau-
tingu R. B. Powella, který by mohl, stejně jako 
sv.Jiří, být vzorem i pro nás. Musím ještě po-
dotknout, že radostné bylo i setkání s Kapitánem, 
který na mši také zavítal. 

SKAUTSKÁ MŠE (23.4.2010) 

V brzké sobotní ráno jsme se vydali v počtu deseti 
dětí, třech vedoucích a psího kamaráda na dobro-
družnou výpravu do údolí řeky Doubravy. Už cesta 
vlakem byla pěkná, sluníčko nás vítalo a provázelo 
nás i dál, po celý den. Můžu říct, že terén, který 
nás čekal, nebyla žádná hračka – ale zvládly jsme 
ho všechny ve zdraví. Během putování bylo po-
třebné potýkat se s různými úkoly, po jejichž splně-
ní si holky mohly doplnit slova do křížovky a na 
konci výletu tak zjistit tajenku. Ale nebyla to jen 
tajenka, co nás poháněla dopředu – byla to i vidina 
starého mlýna, u kterého nás čekal odpočinek, hry 
a opékání buřtů. Poznaly jsme i některé nové kytič-
ky a někdo si i domů přivezl pár lesních suvenýrů. 
Vše vyšlo pěkně a domů jsme se vrátily vyvětrané 
a opálené prvním jarním sluníčkem. 
 

Myška – Jana Kašparová 

4.ODDÍL: VÝLET DO ÚDOLÍ DOUBRAVY (24.4.2010) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Vážení rodiče, děti a přátelé Salesiánského střediska mládeže v Pardubicích. Stejně jako v uplynulých 
letech středisko mládeže nabízí v průběhu letních prázdnin chaloupky pro děti a mládež.  
Termín přihlášek jsme s ohledem na termín farního zpravodaje posunuli do 10. května. 

Zde je naše nabídka: 
 

 
S výjimkou příměstského tábora, který se koná ve středisku mláde-
že v Pardubicích a bude probíhat formou výletů, se všechny ostatní 
chaloupky (tábory) konají v Borové u Poličky. 
Putovní pro mládež bude v Novohradských horách. 
 
V tomto roce je rozdílná cena pro děti s trvalým bydlištěm v Pardubi-
cích a mimo Pardubice z důvodu dotace Města Pardubic na prázd-
ninové akce. Proto je cena mírně odlišná. 

 
Přihlášky jsou k dispozici ve Středisku mládeže  

nebo na webových stránkách  
www.pardubice.sdb.cz/středisko 

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY 

1. Pro děti do 12-let 1.7 – 10.7 
 

1 500,- Kč / 
1700,- Kč nepardubičtí Vedoucí Indi Lubomír Laža 

2. Děvčata 12-15 let 12.7 – 17.7 900,-Kč / 
1000,- Kč nepardubičtí Vedoucí Veronika Vaňková 

3. Kluci od 12 let 18.7 – 24.7 1000,-Kč / 
1250,- Kč nepardubičtí Vedoucí Indi Lubomír Laža 

4. Pro děti ZŠ 23.8 – 27.8 
příměstský 

1000,-Kč / 
1200,- Kč nepardubičtí Vedoucí Jaroslav Trávníček 

5. Putovní mládež od 15 let 25.7 – 31.7 1000,- Kč / 
1200,- Kč nepardubičtí Vedoucí Jaroslav Trávníček 

V měsíci květnu a červnu budou probíhat programy na venkovním travnatém hřišti (za příznivého poča-
sí). Celý nedělní odpolední program je vyhrazen pro aktivity celé rodiny – maminky, tatínky i děti. 
Středisko je v neděli otevřeno od 15.00 – 20.00. Možnosti programu jsou následující: 
16.00 – 17.00 Volejbal (nejen) pro maminky (nebo co budou chtít – je to jejich volba) 
17.00 – 18-30 Malá kopaná pro tatínky 
18.30 – 20.00 Badminton pro všechny tělocvičně (většinou ho hrají starší a 
zdatnější) 
17.00 zatápíme pod grilem a je možnost připravit si něco na zub (co si 
přinesete, někdy bude pro všechny)  
Po celou dobu je k dispozici kroket, petanque, speedminton, v případě 
nepříznivého počasí se sportovní aktivity odehrají v tělocvičně. 
Jsme otevřeni dalším nápadům. Jen chceme zachovat hlavní 
myšlenku – program pro celou rodinu a prostor pro setkávání a 
aktivní odpočinek celé rodiny. 
 

Salesiánské středisko mládeže SKM Pardubice,  
Zborovské nám. 2018, 530 02 Pardubice 
Tel.: 773 201 802, www.pardubice.sdb.cz 

NEDĚLE PRO RODINY 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.pardubice.sdb.cz/st
http://www.pardubice.sdb.cz
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V sobotu 17. dubna se v prosto-
rách Farního úřadu v Pardubicích 
konalo odborné školení 30 pracovní-
ků v sociálních službách, kterého se 
zúčastnili jak zaměstnanci 5 středi-
sek OCHPA, tak také zaměstnanci 
Farní charity Chrudim. Kurz na téma 
zvládání agrese byl vybrán záměrně, 
neboť se s tímto problémem pracov-
níci (nejen) v sociálních službách při 
své práci často setkávají. Kurz byl 
věnován nejen teoretickým znalos-
tem této problematiky, součástí byl i 
nácvik praktických dovedností a otáz-
ka prevence. Zaměstnanci obou cha-
rit hodnotili přínos kurzu velmi klad-
ně. Náš velký dík tímto patří lektorovi 
kurzu Mgr. J. Vobořilovi a P. Forbel-
skému, který umožnil konání kurzu 
na faře. 

KURZ ZVLÁDÁNÍ AGRESE 

Oblastní charita Pardubice nabízí pobyt v rekreač-
ním a ozdravném středisku Chotěborky. Středisko 
má kapacitu 20 osob, je tedy vhodné především 
pro skupiny a početnější rodiny. Zařízení se na-
chází v klidné osadě poblíž lázní Velichovky. Jed-
ná se o bývalou zemědělskou usedlost. Uzavřený 
areál se skládá z několika budov. Jeho součástí je 
i objekt bývalé hospody s velkým sálem (60 m2) a 
potřebným zázemím, ve kterém lze v létě pořádat 
kulturní a společenské akce.  
V bezbariérové obytné budově je v přízemí vyba-
vená kuchyně s jídelnou pro cca 20 osob a dva 
pokoje o dvou a třech lůžkách. V podkroví se na-

chází další dvě místnosti, každá pro 9 
osob, WC a koupelna. 
Celý objekt je vybaven i na zimní pro-
voz, je zde zavedeno ústřední topení 
a teplá voda. Kuchyň je vybavena po-
třebným nádobím, elektrickým sporákem 
a třemi ledničkami. V pokojích jsou pře-
vážně lehátka, která lze doplnit přistýlka-
mi. K dispozici je také povlečení, kte-
ré lze zapůjčit u správce. 

K areálu patří rozlehlý dvůr s ohništěm a 
velká zahrada. Před vchodem je parko-
viště pro 4 auta. Součástí areálu je stáj, 
ve které lze přechodně umístit koně. 

Osada Chotěborky je částí obce Vilanti-
ce. Stojí na kopci s výhledem na Krko-

noše. V kostelíku, který pochází z 10. století, jsou 
slouženy nedělní bohoslužby. V létě jsou v něm 
pořádány koncerty duchovní hudby. Osada je ro-
dištěm Františka Xavera Duška, majitele pražské 
Bertramky a přítele W. A. Mozarta. V době letních 
prázdnin probíhá v obci Chotěborské kulturní léto s 
hudebními a literárními programy. 

Bližší informace a ceník naleznete na 
www.charitapardubice.cz. 
Zájemci o pobyt se mohou hlásit přímo u správce 
budovy (Jan Rejl - 603 203 928, e-mail: 
jrs@rejl.cz)  

CHOTĚBORKY 

http://www.charitapardubice.cz
mailto:jrs@rejl.cz)
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C H A R I TA  

V dubnu 2010 ukončila Oblastní charita Pardu-
bice práci na projektu Communem reddere, na kte-
rém pracovala od června minulého roku. Tento 
projekt, jehož hlavním cílem bylo seznámení se 
sociálními službami a jejich zprostředkování oby-
vatelům v obcích do 1000 obyvatel, byl spolufinan-
cován z Evropského sociálního fondu. OCHPA při 
něm spolupracovala s neziskovou organizací Koa-
lice nevládek Pardubicka (Konep) a Caritasver-
band v německém Osnabrücku.  

Poté co v srpnu a září loňského roku proběhly 
vzájemné návštěvy partnerských 
organizací, při nichž si zaměst-
nanci vyměnili cenné zkušenosti 
z praxe a nasbírali nové infor-
mace o spolupráci neziskových 
organizací při poskytování soci-
álních služeb. Od února do dub-
na 2010 proběhly besedy pro 
občany v několika malých ob-
cích na Pardubicku a Holicku.  

Osm besed, kterých se do-
hromady zúčastnilo cca. 100 lidí, 
a to jak z řad občanů, tak také 
z řad zastupitelů obcí. Účastníci 
kladně hodnotili především zpro-
středkování informací, zaujal je i 
rozsah nabízených sociálních 
služeb (pečovatelská služba, 
osobní asistence, odlehčovací 
zařízení), jejich propojení 
s ošetřovatelskou a domácí hos-

picovou péčí, v neposlední řadě také dostupnost a 
garance individuálního přístupu k potřebám každé-
ho uživatele. 

Díky přímé zpětné vazbě, kterou OCHPA při 
setkáních získala, se potvrdilo, že informovanost o 
možné pomoci (nejen) seniorům, je ve venkov-
ských oblastech malá. Z části je to dáno i tím, že 
pokud člověk sociální služby nepotřebuje, tak se o 
ně jednoduše nezajímá. Projekt však OCHPA uza-
vírá s tím, že zapojení se do projektu a náročná 
práce s tím spojená přinesly své plody. 

UKONČENÍ PROJEKTU COMMUNEM REDDERE 

Děkujeme všem ochotným farnicím, které chodí uklízet do kostela sv.Bartoloměje a kostela sv.Jana. 
V poslední době se počet žen značně snížil, protože některé, které léta uklízeli, již ze zdravotních dů-
vodů toto dělat nemohou. V stávajícím počtu se tak úklid zvlá-
dá s obtížemi. 

Prosíme proto další ochotné ženy, ale i muže, o pomoc 
při těchto úklidech. 

V kostele sv.Bartoloměje se uklízí v pátek, jednou za dva 
týdny a to od 8 hodin. Úklid trvá 1 až 2 hodiny, podle počtu 
uklízejících. Příští úklid bude v pátek 21.5. 

V kostele sv.Jana se uklízí každý čtvrtek po ranní mši svaté. 
Václav Pecen 

SBĚR ŠATSTVA NA PARDUBICKÉM NÁDRAŽÍ  
BUDE VE DNECH:  

28. a 29. května 2010 
25. a 26. června 2010 

a to vždy od 9:00 do 17:00 hod. 
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V sobotu, v první májový 
den, byla v Hradci Králo-
vé v Katedrále Svatého 
Ducha v pravé poledne 
slavena slavná bohosluž-
ba Díkůvzdání církve a 
vlasti za 90 let života, 65 
let kněžství a 60 let bis-
kupské služby arcibisku-
pa Mons. Karla Otčenáš-

ka, emeritního biskupa královéhradeckého, za 
účasti biskupů Čech a Moravy, kněží, zástupců 
veřejného života a mnoha věřících nejen naší 
diecéze. 
Byla to krásná mše svatá, plná vděčnosti Pánu za 
všechny milosti, které otec arcibiskup Karel ve 
svém službou pro druhé naplněném životě obdržel. 
Po mši svaté bylo na Velkém náměstí setkání jubi-
lanta s diecézany a mnoha hosty. Gratulaci před-
nesl pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka, pre-
zident ČR Václav Klaus a jiní. Písní se připojila 
zpěvačka Lucie Bílá. 
Každý účastník slavnosti dostal upomínku – Odkaz 
arcibiskupa Karla Otčenáška církvi a vlasti. Je 
to osobní dopis každému z nás, vyjadřující jeho 
lásku. Odkazuje nám slova modlitby, která zazněla 
30.dubna 1950 v kapli biskupské rezidence při je-
ho tajné konsekraci na biskupa „Prosíme Bože, 
uskutečňuj v nás s Tvou všestrannou pomocí, 
Tvým slitováním, abychom se Ti mohli líbit a na 
přímluvu Panny Marie nás stále zdokonaluj skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, Tvého Syna a Boha, 
neboť On s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha 
Svatého….“ V závěru dopisu jsou tato krásná slo-
va: 

Pamatujme na otce arcibiskupa Karla ve svých 
modlitbách, aby ho i nadále Pán zahrnoval potřeb-
nými milostmi. 
 

Pavla P. 

OSLAVY JUBILEÍ OTCE ARCIBISKUPA 

 A jak nejlépe vyjádřit slovy, co Vám chci 
předat ze svého nehodného a neschopného, ale 
hořícího srdce? Snad mi mohou pomoci slova 
blahoslavené Matky Terezy z Kalkaty, s níž jsem 
se mohl ještě v totalitě podivuhodně setkat: 
 
NYNÍ CHCI VYZVAT TEBE, ABY TO NEJLEPŠÍ 
VZEŠLO Z TEBE : 
4 člověk je nerozumný, nerozvážný, sebestřed-

ný: nevadí, miluj ho! 

4 když děláš dobro, řeknou, že ho děláš kvůli 
sobě: nevadí, konej dobro! 

4 když uskutečňuješ své záměry, setkáš se 
s odpůrci: nevadí, uskutečňuj je! 

4 dobro, které konáš, bude možná zítra zapo-
menuté: nevadí, konej ho! 

4 poctivost a upřímnost tě učiní zranitelným: ne-
vadí, buď poctivý a upřímný! 

4 co jsi postavil, může být zničeno: nevadí, sta-
věj dál! 

4 lidé, kterým jsi pomohl, ti možná nebudou 
vděční: nevadí pomáhej jim! 

 
Dej světu ze sebe to nejlepší… 
   Žehná Vám    

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Biskupové, ustanovení Duchem svatým, 
nastupují na místo apoštolů jako pastýři duší 

 
V sobotu 10.dubna 2010 se vypravila skupina 

poutníků z naší pardubické farnosti do Prahy, do 
katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha, aby se zú-
častnila slavnostního uvedení našeho dosavadní-
ho biskupa Mons. Dominika Duky do úřadu již 36. 
pražského arcibiskupa. 

Vyjeli jsme vlakem časně, již po 6. hodině, aby-
chom mohlo zaujmout místo uvnitř katedrály. Du-
chovní program slavnosti začal již v 8:45 hod. 
modlitbou růžence a prosbou o dary Ducha svaté-
ho pro nového arcibiskupa. Zazněla též mariánská 
píseň „Budiž věčně velebena, Matko Boží Maria“ a 
následovala četba dekretu Druhého vatikánského 
koncilu o pastýřské službě biskupů v církvi (z ně-
hož je vybráno motto tohoto článku). Následovala 
společná Denní modlitba církve s úvodním hym-
nem „Přijď tvůrce Duchu svatý k nám“. A to se již 
přiblížila desátá hodina a z arcibiskupského paláce 
vyšel liturgický průvod. Při vstupu do katedrály ví-
tali nového pražského arcibiskupa kanovníci Met-
ropolitní kapituly v čele s proboštem Mons. Václa-
vem Malým a dómským farářem. Pan arcibiskup 
políbil kříž a pokropil přítomné svěcenou vodou. 
Sbor zpíval vstupní zpěv „Ty Boží lásko“ a mezitím 
početný průvod za slavnostního vyzvánění vstoupil 

do presbytáře, kde následoval slavnostní akt pře-
dání a převzetí úřadu pražského arcibiskupa. La-
tinsky a česky byla přečtena papežská bula o jme-
nování Mons. Dominika Duky a emeritní arcibiskup 
kardinál Miloslav Vlk předal svému nástupci berlu a 
katedru – biskupský stolec. 

Poté následovala slavnostní mše svatá a na její 
závěr pozdravy prezidenta V. Klause, papežského 
nuncia Causera a dalších. Na úplný závěr zazněl 
mohutný hlas svatováclavského chorálu s prosbou 
o Boží pomoc pro naší českou vlast. Pohledem ze 
starých zámeckých schodů na stověžaté město 
jsme se s matičkou Prahou rozloučili. Bohu díky! 

K.Zakopal 

MÁME NOVÉHO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO 

V sobotu 29. května v 09:00 hod. začíná již  
8. Den rodin a Den dětí pardubické farnosti v Sale-
siánském středisku. Během dopoledne bude před-
náška Kateřiny Lachmanové, pro děti bude zajiš-
těn vlastní program. V odpoledním programu bude 
pohádka pro děti, společná mše svatá, sportovní 
turnaje a opékání buřtů. 

Z důvodu zajištění stravy by bylo dobré se přihlásit 
předem. Možnost je přes internetové stránky naší 
farnosti (www.farnost-pardubice.cz) nebo pomocí 
lístků, které jsou na stolku pod kůrem nebo i v tom-
to Zpravodaji. Jak tyto lístky, tak i přihlášky přes 
internet budou slosovány a výherci obdr-
ží hodnotné ceny. 

RO D I N Y  

8. DEN RODIN – DĚTSKÝ DEN 

8. Den rodin     

29. 5. 2010 u Salesiánů (Pardubice) 
    

Rodina       
Dospělí - počet       
Děti - počet       
Děti - věk     
Číslo domu       

      

""""" 

http://www.farnost-pardubice.cz)
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Vicehejtmana Pardubic-
kého kraje Romana Lín-
ka, který i se svou širší 
rodinou patří mezi členy 
naší farnosti, asi nemu-
síme představovat. Jako 
jednička za KDU-ČSL 
Pardubického kraje po-
prvé kandiduje do Posla-
necké sněmovny. Od 
sametové revoluce patří 
mezi naše nejvýraznější 
komunální a regionální 
politiky, stal se historicky 

prvním hejtmanem Pardubického kraje a vždy se 
aktivně podílel i na životě církve. Váží si ho i široká 
pardubická veřejnost. V loňském roce ho ocenila 
druhým místem v anketě Českého rozhlasu Osob-
nost Pardubického kraje po roce 1989. 
 
Právě jemu jsme tentokrát položili několik otázek: 
 
� Pane Línku, v Pardubickém kraji jste si vybudo-

val pevnou pozici, kterou teď chcete opustit a jít 
do Prahy. Co vás láká na tom, odejít po dvaceti 
letech do vrcholné politiky? 

 
Jsem přesvědčený o tom, že vrcholná politika nut-
ně potřebuje nové lidi, kteří prošli politickou hierar-
chií od těch nejnižších stupínků a ví, co jsou sku-
tečné problémy, které je potřeba řešit. Způsob 
vládnutí a rozhodování na krajích – při porovnání 
s tím co dnes vidíme na celostátní úrovni - považuji 
za poctivější a lidsky slušnější.  
 
� O vás se ví, že jste pardubickým patriotem. Ne-

máte obavy, že se kraji přeci jenom trochu odci-
zíte? 

 
Toho se nebojím. Doma jsem v Pardubicích a pří-
padná poslanecká práce v Praze na tom nic ne-
změní. Praha a Pardubice od sebe nejsou na konci 
světa, ale necelé dvě hodiny jízdy autem. Na život 
rodiny by to určitě nemělo mít žádný vliv ani 
z hlediska vytíženosti. Rozhodující je, že i v Praze 
budu pomáhat lidem v našem kraji. 
 
� Jak se daří praktikujícímu křesťanovi v českém 

veřejném životě? 
 
Vždy jsem byl názoru, že křesťan by se neměl sta-
rat pouze o záležitosti věřících, ale měl by se 
v dobrém snažit ovlivnit celou naši společnost. 
V českém národě dnes tento úkol není vůbec jed-

noduchý, ale řekněme si, že částečně i mým přiči-
něním se nám v Pardubicích v dnešní době plno 
věcí povedlo. Nemám na mysli jen krajské a další 
finanční příspěvky na opravu našich kostelů, fary či 
Salesiánské komunity. Za úspěch považuji i prosa-
zení názvu nové auly Univerzity Pardubice po pr-
vém pražském arcibiskupovi Arnoštovi z Pardubic, 
pravidelnou podporu Týdne manželství či např. 
mnou organizovaná ekumenická setkání duchov-
ních v kraji s Radou Pardubického kraje. Vždy 
jsem se ve svých veřejných pozicích hlásil k víře a 
byla to pro mne nejen vnitřní síla ale i odpověd-
nost, abych vždy ze dvou možných cest vybral tu 
správnější. 
 
� 1. května jste se zúčastnil velké slávy – 90. na-

rozenin arcibiskupa Karla Otčenáška, který je 
druhým služebně nejstarším biskupem na světě 
i legendární osobou naší diecéze. Věřící i novi-
náře zaujal perníkový dar, který jste mu předal 
– kopii Klášterního kostela v Pardubicích. 
Proč? 

 
V padesátých letech minulého století strávil arcibis-
kup Otčenášek několik let za mřížemi v budově 
dnešního okresního soudu a před pár lety mi při 
společném setkání vyprávěl, že se zpoza okna své 
cely díval právě na tento kostel. To mu dávalo na-
ději a sílu, že nakonec vše dobře dopadne. Kostel 
Zvěstování Panny Marie, který se nachází mezi 
pardubickým krajským úřadem a budovou okresní-
ho soudu jsem mu dal nejen za sebe, ale i za 
diecézany z Pardubic i celého kraje. 

ROMAN LÍNEK 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Na konci března se v Arše konala velmi zajíma-
vá přednáška o holocaustu. Zajímavá mimo jiné 
i proto, že přednášejícím byl člověk, který se 
ho, i když nepřímo, zúčastnil. 
 
Pochází z Československa, žil ve Velké Británii, 
na Filipínách i v USA. Jmenuje se Thomas 
Graumann a je jedním z 669 dětí, zachráněných 
sirem Nicholasem Wintonem. 

 
Narodil se roku 1931 v Brně do rodiny nepraktikují-
cích Židů. Dostal jméno Tomáš a to díky obdivu 
jeho tatínka k tehdejšímu československému prezi-
dentovi T. G. Masarykovi. Rodina se později pře-
stěhovala do Ješan, kde Tomášovi rodiče pracova-
li jako správci tamějšího zámku. 
Dne 9. listopadu 1938 se tehdy sedmiletý Tomáš 
spolu s maminkou a mladším bratrem vydali do 
Brna do divadla. Do davu čekajícího před ním však 
najednou vtrhli němečtí vojáci. Bili lidi, především 
Židy, a pak se pustili i do rozbíjení výloh jejich ob-
chodů. Maminka naštěstí jednala rychle a obě děti 
zatáhla mezi dveře divadla, kde společně celou 
hrůzu přečkali. Pan Graumann se tak stal svědkem 
neblaze proslulé Křišťálové noci. 
Na Vánoce navštívil Prahu mladý Nicky Winton. 
Zjistil, že jen v hlavním městě je v nebezpečí přes 
dva tisíce dětí, a protože po určitém průzkumu po-
znal, že je jediný, kdo může pomoci, pomohl. Pro 
každé dítě shromáždil padesát liber, ve Velké Bri-
tánii mu našel náhradní rodinu, připravil imigrační 
doklady a zorganizoval jednotlivé transporty. 
Na Tomáše přišla řada v srpnu 1939. Jeho mladší 
bratr byl v té době nemocný a tak Tomáš odjížděl 
sám. Předpokládalo se, že sourozenec pojede vla-
kem dalším. Nikdo tehdy nemohl tušit, že žádný 
další již nebude... Na nádraží se malý Tomáš do-
stavil jen se dvěma kufry s oblečením a svačinou 
na cestu. Maminka ho utěšovala, že za dva, tři mě-
síce se všechno přežene a on se vrátí domů. Věřil 
jí a tak se s ní jen letmo rozloučil. Netušil, že už ji 
nikdy neuvidí ... Na krk dostal stejně jako ostatní 
děti velký papír s číslem. Na něj připadlo číslo 652. 
Když spočítáme, kolik dětí Winton zachránil, tedy 
669, a z toho patnáct dětí bylo z Vídně, vyjde nám, 
že Tomáš byl skoro poslední zachráněný... První-
ho září 1939 Hitler napadl Polsko, začala válka a 
hranice se uzavřely. 
Pan Graumann dnes vzpomíná na začátek války 
v Anglii. Tehdejší ministerský předseda Winston 
Churchill, který ve funkci vystřídal nechvalně zná-
mého Chamberlaina, lid v Británii povzbuzoval slo-
vy: „Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdáme!“ 
V Anglii bydlel u paní Marie Corson, učitelky eko-

nomie. Ona neuměla česky, on zas anglicky. Po-
stupem času se její řeč naučil a česky zapomněl. 
Jak dnes sám říká, ze svého rodného jazyka si pa-
matuje jen dvě důležitá slovíčka – prosím a děkuji. 
Později do jejich vesnice přijel známý evangelista 
Robert Hudson Pope, který v nedalekém kostele 
předčítal biblické příběhy z knížky Poutníkova ces-
ta. Tomáš se zde také poprvé setkal s Biblí a poté 
přijal i Ježíše. „Takže jsem Žid, který věří v Ježíše“, 
směje se. Teď také odbočuje k podtitulu názvu 
přednášky, který zní „Dvakrát zachráněné dítě“. 
Proč dvakrát? „Jednou fyzicky Nicholasem Winto-
nem a podruhé duchovně Ježíšem.“ 
V roce 1945 se jeho přeživší strýc vrátil do Prahy. 
Tomášovi napsal: „Každý z naší rodiny, kdo zůstal 
v ČSR, zemřel v koncentračním táboře.“ Maminka 
a mladší bratr v Sobiboru, teta a bratranci 
v Osvětimi. Tomáš tak zjistil, že už se nemá kam 
vrátit a samotnému se mu později do tehdy už ko-
munistického Československa nechtělo. 
Z vděčnosti, že přežil, vystudoval zdravotnickou a 
později biblickou školu a odjel na ostrov Mindoro 
na Filipínách. Pracoval s tamějšími primitivními 
kmeny, učil je číst a psát, vyprávěl jim o křesťan-
ství, rozdával léky ... V džungli se také seznámil se 
svou budoucí ženou Caroline. Vzali se a čtyři roky 
žili v obyčejné dřevěné chatce v džungli. „Byl to 
náš první dům.“ Caroline stále neměla děti, i když 
po nich velmi toužila. Přestěhovali se proto do Kali-
fornie, kde dvě adoptovali. Zanedlouho ale Caroli-
ne otěhotněla a narodil se jim syn. „Místo žádných 
dětí jsme měli najednou tři malé.“ 
Po revoluci, kdy mu byl v Československu vrácen 
rodinný majetek, se rozhodl vrátit domů. A až teď - 
díky jednomu televiznímu dokumentu - zjistil, kdo 
ho vlastně zachránil. 
V roce 2009 byl z Prahy slavnostně vypraven vlak, 
který upomínal na tehdejší Wintonův čin. Sešlo se 
zde pár stovek zachráněných „dětí“. Byl to opravdu 
jiný zážitek, než před válkou. „Měli jsme vlastní 
ochranku, ve vlaku byl jídelní vůz s kuchaři, hudeb-
ní skupina ...“ 
V Londýně na ně čekalo asi dvě stě reportérů a 
hlavně již stoletý Winton, který je vítal slovy: „Jsem 
moc rád, že vás po těch sedmdesáti letech vidím a 
doufám, že příště to nebude trvat tak dlouho.“ 
 
Pan Thomas Graumann nyní jezdí po republice a 
na základních a středních školách vypráví svůj pří-
běh. Říká, že na hrůzy, kterých byli lidé za druhé 
světové války schopni, se nesmí zapomenout. 
 

Martina Kynclová 

WINTONŮV OSTŘE SLEDOVANÝ VLAK 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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18:00 – 18:50 
Mše svatá 

18:50 – 19:00 
Zvony 

 
19:00 – 19:05 

Přivítání, úvodní slovo 
19:05 – 19:35 

Varhanní koncert + chrámový sbor 
19:35 – 19:55 

Prohlídka varhan 
 
20:00 – 20:45 

Prohlídka kostela (PhDr. Paleček) 
20:45 – 21:00 

Video – odlévání zvonu Arnošt 
 
21:00 – 21:45 

Zpěvy Taize, četba z knihy  
Jana Hellera: Stezka ve skalách 
(zamyšlení na starozákonními texty) 

 
22:00 – 22:35 

Varhanní koncert + chrámový sbor 
22:35 – 22:55 

Prohlídka varhan 
 
23:00 – 24:00 

Ticho 

Kotva je odedávna 
symbolem naděje, jis-
toty a spásy, protože 
dává stabilitu lodi na 
rozbouřeném moři a 
jistí místo v přístavu.  
Jistota božího zaslíbe-

ní – „pevné zakotvení v naději“ - zmiňovaná 
v Listě Židům (6,18-19) v narážce na věčný 
život („jako první z nás vstoupil do nebeské 
svatyně Ježíš“) je důvodem, proč se symbolic-
ké zobrazení kotvy objevuje na mnoha křes-
ťanských náhrobcích a to nejvíce kolem roku 
300, kdy opět zesílilo pronásledování. Tvarově 
je často stylizována do kříže, symbolu Kristova 
utrpení, ačkoliv se jinak v těchto dobách sa-
motný symbol kříže nevyskytuje, protože je 
stále chápán jako potupný popravčí nástroj. 
Ryby představují věřícího, ale také samotnou 
eucharistii, tj. zaručený prostředek vedoucí 
k nesmrtelnosti. 

Radek Martinek 
 
 
 

obr: Kotva a ryby na Antoniově epitafu 
z Domitiliných katakomb v Římě, 3. století 

NOC KOSTELŮ  28. 5. 2010 
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 

W W W.FA R N O ST-PA RD U B I C E . C Z  RŮZ N É  

KŘESŤANSKÁ SYMBOLIKA 
KOTVA A RYBY  

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Volby se budou konat 
v pátek 28. května (od 14.00 
do 22.00 hod.) a v sobotu 29. 
května (od 8.00 do 14.00 
hod.). Volební lístky obdržíte 
nejpozději v úterý 25. května, o 
volební lístky také můžete po-

žádat přímo ve volební místnosti. 
 
Jak správně hlasovat 
 V  prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, 
může přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlaso-
vacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Můžete tedy „kroužkovat“ 1-4 kandidáty 
= čísla před jejich jmény, nebo „nekroužkovat“ ni-
koho. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku ne-
mají na posuzování hlasovacího lístku vliv.  
 
Nemůžete přijít vy nebo váš blízký do volební 
místnosti (třeba ze zdravotních důvodů)?  
Pak požádejte volební komisi, aby za vámi poslala 

dva členy s přenosnou volební schránkou, abyste 
mohli hlasovat (požádat můžete prostřednictvím 
rodinného příslušníka, kteréhokoliv souseda, zná-
mého, popř. telefonicky na městský úřad apod.) To 
platí i v případě, že víte o někom ve své rodině ne-
bo v okolí, komu zdravotní stav nedovoluje, ne-
chce se mu nebo se stydí k volbám z těchto důvo-
dů jít. Upozorněte ho, že za ním může komise 
s volební urnou přijít a zařiďte mu tuto službu. Bo-
jujeme o každý hlas! 
 
Aby váš hlas nepropadl…  
4 Nedávejte do obálky více hlasovacích lístků 
4 Hlasovací lístek nesmí být poškozen, například 

roztržen apod. 
4 Hlasovací lístek musí být v obálce, kterou vám 

vydá volební komise 
 

Doporučujeme:  
 
doma si v klidu připravit jeden vybraný volební lís-
tek a s ním odejít k volbám, ostatní lístky nechat 
doma.  

M Á JOV É P O B OŽ N OS T I  2 01 0  

JAK VOLIT DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY  PČR 

DEN KOSTEL MŠE SV. MÁJOVÁ MŠE SV. 
Pondělí sv. Jan 12:00 následně x 

  kostelíček 16:00 následně x 
Úterý sv. Jan 12:00 následně x 

Středa sv. Jan 12:00 následně x 
  kostelíček 16:00 následně x 
  Rosice 17:15 následně x 

Čtvrtek Salesiáni 16:00 následně x 
  Rosice 17:15 následně x 
  sv. Jan x 17:30 18:00 

Pátek Rosice 17:15 následně x 
  sv. Bartoloměj x 17:30 18:00 
  Salesiáni 18:30 následně x 

Sobota sv. Jan x 17:30 18:00 
NEDĚLE kostelíček x 9:30 10:00 

  sv. Bartoloměj x 18:30 19:00 

Na setkání Pastorační rady přišel podnět, zda by májová pobožnost byla - tak jako v Hradci Králové - 
po polední mši svaté, kam přichází větší počet věřících, zvláště těch starších. 

Po různých úvahách a dotazech jsme se rozhodli "na zkoušku" k změně času vlasních pobožností. 

Věříme, že na základě letošní zkušenosti a vašich postřehů budeme moci zvážit, zda se tato změna 
osvědčila a zda budeme takto májové pobožnosti konat i v následujících letech. 

P. Antonín 
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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. 

 Mše sv. v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 

 Středeční večery fara 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 09.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St  12.05. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 13.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně   
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 14.05. Večer mladých kostel sv. Bart., pak fara 18:00 hod. 
Po 17.05. Přijímání intencí na měsíc červen fara od 08:00 hod. 
So 22.05. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

  Svatodušní vigilie kostel sv. Jana 19:00 hod. 
Ne 23.05. Slavnost Seslání Ducha svatého biřmování - sv. Bartoloměj 09:00 hod. 
Čt 27.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 29.05. 8. Den rodin + dětský den Salesiánské středisko 09:00 hod. 
Ne 30.05. Slavnost Nejsvětější Trojice   
St 02.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
Čt 03.06. Slavnost Těla a Krve Páně   

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 04.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
So 05.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 06.06. První sv. přijímání kostel sv. Bartoloměje   10:30 hod. 
St 09.06. Seniorklub fara 14:30 hod. 
Čt 10.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 11.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Út 15.06. Přijímání intencí na měsíc červenec fara od 08:00 hod. 

Ne 20.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Zahradní slavnost farní dvůr 16:00 hod. 

  Mše sv. klášterní kostel 
kostel sv. Bartoloměje 

16:00 hod. 
18:00 hod. 

SVÁTKY: 
23.5. Vladimír  
13.6. Antonín 

 
VTIP 
Malý chlapec se modlí před spaním se svou maminkou a babič-
kou. „Drahý bože, požehnej prosím maminku a tatínka a celou 
rodinu a ať se všichni dobře vyspí.“ Na chvíli se odmlčí a pak 
zakřičí: „A nezapomeň mi dát kolo k mým narozeninám!“ Mamin-
ka se diví a povídá mu: „Nemusíš tak křičet, Bůh není hluchý.“ 
Chlapeček se k ní nakloní: „Bůh ne, ale babička jo.“ 


