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aujal mě jeden dětský pří-
běh, popisovaný v letošních 
májových úvahách. 

Autor zde píše: 
“Viděl jsem malou holčičku v parku, 
dělala si na písku bábovičky. Přiblí-
žil se k ní klučina, chvilku ji pozoro-
val, pak jí bábovičky rozšlapal. Ona 
jen udiveně vzhlédla, pak napěcho-
vala kbelíček a pečlivě udělala vět-
ší bábovku. A zas ji kluk rozšlápl. 
To se opakovalo několikrát. Kluka 
to už zřejmě omrzelo, škodolibě asi 
čekal pláč nebo 
vztek. A tak 
bábovičky 
bořil dál 
už jaksi 
jen, aby si 
nezadal. A jak 
to dopadlo? 
Tak, že 
h o l č i č k a 
začala už 
p o k o l i k á t é 
nabírat písek a při tom hleděla 
vzhůru na kluka. Než kbelíček na-
plnila celý, podala lopatičku tomu 
klukovi, aby kbelík doplnil a překlo-
pil sám. Kluk se ušklíbl, ale lopatku 
vzal, taky přičapl na bobek a šťast-
ně vytvořil bábovičku svou. A hol-
čička se zaradovala: „jé, ta se ti ale 
povedla!“ A pak už si hráli v neru-
šené shodě spolu. 
Co bylo na epizodě ještě zajíma-
vější, byla samozvaná porota ma-
minek a babiček na lavičkách. „To 
je ale hodná holčička!“ - „Je to 
buchta, s tou bude jednou život 
orat.“ - „Ba ne, ta se vyzná! Vidíte, 
jak na toho kluka vyzrála.“ - Hlasy 
„světa“, tak rozmanité jako svět 
sám. A já jsem si pomyslel: V tom 
děvčátku je velký dar pokoje, kéž 
baÿ ji zůstal po celý život a na vě-

ky. K téhle epizodce, myslím, už 
není co dodat. Leda to, že to byla 
lekce od dítěte. Od dítěte, které 
bylo pokojné u sebe a pro sebe, 
ale způsobilo upokojení i u svého 
neklidného, nenechavého malého 
bližního.“ 
Ano, také obraz dnešní doby - ně-
kdo musí stále a za každou cenu 
kazit a ničit dobré dílo druhého člo-
věka. Důvody jsou nejrůznější - 
závist, nepřejícnost, nuda, lenost, 
vlastní nedokonalost, nesnesitelný 
pocit, že se druhému něco daří, 

spěch, nervozita 
apod. Rozhodně 

to ale nejsou 
správné dů-
vody, které 

vedou ke pro-
spěchu dru-
hým lidem. 
V případě 
kluka šlo o 
násilné po-

tlačování činnosti děvčátka. A to se 
týkalo dětí. My jsme prostřednic-
tvím médií či vlastní zkušenosti 
téměř denně svědky toho, jak bez-
ohledně zasahují určití jedinci do 
práv druhých lidí. K čemu to vede? 
Jak tomu zabránit? Oplácením? 
Mstou? Rozhodně ne, protože ta i 
když bývá často představovaná 
jako spravedlivá, není řešením, 
protože to zlo ještě rozšiřuje. 
Ježíš nám říká, že máme odpouš-
tět a dává nám sám příklad. Není 
to jednoduché, ale je to zkrátka 
nutnost. Učme se to a v té snaze 
vytrvejme. Má to smysl. Holčička 
byla trpělivá a vyplatilo se jí to. 
Je proto dobré občas pozorovat i 
děti a jejich jednání - může v něm 
být příklad i pro nás. 

 (KK) 

www.farnost-pardubice.cz 

Z 
ODPUŠTĚNÍ 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Pastorační rada (dále jen PR) se sešla na 3. setká-
ní v rámci svého funkčního období ve čtvrtek 13. 5. 
v 19 hodin ve farním sále. 
P. Forbelský stručně shrnul akce, které se udály 
v minulosti. 
 
Svodka z „vizitace naruby“ 11. května na bis-
kupství na základě informací Mons. Tomáše Holu-
ba: 
 Holice (včetně farností Ostřetín a Vysoké 
Chvojno, spravovaných excurrendo) zůstanou 
v duchovní péči pardubických otců, administráto-
rem bude jmenován P. Miloslav Brhel. 
 P. Radek Martinek se ujme vedení vysoko-
školáků, P. Vladimír Slámečka bude částečně 
vypomáhat v Holicích, Ostřetíně a Chvojně, i na-
dále mu zůstanou nedělní mše sv. v 17 h. u sv. 
Jiljí v Pardubičkách a v 19 h. u sv. Bartoloměje. 

 
Ve lmi dob ře proběh ly  farn í akt iv ity 
v předvelikonočním čase: postní obnova na faře 
pod vedením P. Karla Moravce (13. 3.), Setkání 
pro chlapy v Salesiánském středisku mládeže s 
P. Jiřím Hebltem (20. 3.) i Týden modliteb za mlá-
dež před Diecézním setkáním mládeže organizo-
vaný našimi teenagery. Velikonoční vigilie (4. 4.) 
v pardubických svatyních byla ve všech případech 
pozitivně hodnocena. 
 P. Slámečka informoval PR o dalším progra-
mu Středečních večerů: od 19. 5. Vznikla diskuze 
nad budoucností této aktivity – padlo několik ná-
vrhů (celková změna formy), jak zatraktivnit před-
nášky pro širší obecenstvo (v současnosti je pravi-
delnými návštěvníky pár farníků středního a seni-
orského věku).  
 Bude to zároveň oficiální církevní oslava 
500. výročí první zmínky o tomto pardubickém 
svatostánku. PR uvažovala nad osobností, jež by 
se ujala role kazatele při této bohoslužbě. Vedle 
jiných padlo i jméno prof. Petra Piťhy. 
 12. 9. se opět koná „Den evropského kul-
turního dědictví“, v jehož rámci by toto jubileum 
bylo připomenuto široké veřejnosti: přednáškou 
doc. Hrubého (cca 10minutovou) a koncertem, pro-
gram se ještě dopracovává. Regenschori 
Mgr. Kuchválek upozornil PR na nutnost opravy 
tamějších varhan. 
 27. 6. skončí další sezóna mše pro děti 
v klášterním kostele, 5. 9. budou tyto mše 
po prázdninách opět obnoveny. 4. 9. proběhne 5. 
Pouť rodin do Pusté Kamenice poblíž Hlinska. 
Skupinka P. Brhela bude konkrétněji řešit zajištění 
této akce (přístupnost s vozíkem, využití skal pro 
sportovní aktivity). 19. 9. se uskuteční Svatobarto-
lomějské poutní setkání. 

FARNÍ KNIHOVNA 
 Ing. Deml vznesl návrh na jednotnou data-
bázi křesťanských titulů na webu, která by od-
kazovala na jednotlivá pracoviště, kde jsou knihy 
k zapůjčení. Jsou žádosti konkrétních skupin o 
obohacení knihovního fondu včetně nákupu no-
vých titulů (spolupráce s pracovnicí Krajské 
knihovny paní Janou Moriovou). Zajímavou mož-
ností je burza knih (nabídka knih k rozebrání). Na 
farním webu existuje odkaz na knihovnu, salesi-
áni mají svou vlastní knihovnu, ale není zvlášť 
hojně využívaná. V příštím čísle FZ budou zveřej-
něny konkrétní informace o knihovně. 
 
VARHANICKÉ SLUŽBY VE FARNOSTI  
 Je nutné vyřešit akutní nedostatek varhaníků 
především ve venkovských farnostech (Třebosice, 
Mikulovice), ale též zajistit spolehlivou výpomoc 
pro bohoslužby v Pardubicích – pan Fibich může 
sloužit jen v mezích aktuálního zdravotního stavu, 
Martin Beran se vzhledem k svému pracovnímu 
vytížení rovněž omezil na varhaničení 
v Pardubicích. Farnosti Třebosice a Mikulovice 
v současnosti obstarává pan Žeravík, ale výhledo-
vě nebude možné zajistit tento servis v takové šíři 
jako dosud. Pardubicím by mohli vypomoct lidé, 
kteří už varhaníka v minulosti dělali (pan Ráček), 
eventuelně dívky, které hru na varhany studova-
ly na ZUŠ (M. Ráčková, PharmDr. Metelková ad.). 
Mgr. Kuchválek informoval o zaučení jedné stu-
dentky konzervatoře (občas již hrála na mši u sv. 
Jana). I zde je možné do budoucna hledat posily. 
Ostatní varhaníci (paní Vaňková, MUDr. Němec) 
hrají pravidelně na „svých“ mších, pokud jim to 
okolnosti dovolují, když je třeba, vypomůže 
Mgr. Piskačová. Další ochotnou duší je MUDr. 
Rohlíková, která nyní ale řeší podstatně příjemněj-
ší, mateřské starosti. V budoucnu s ní bude jistě 
možné počítat. Vzhledem k této situaci a všem 
okolnostem PR doporučila uveřejnit inzerát na var-
haníka/y v některém z příštích čísel FZ. P. Forbel-
ský odpověděl na dotaz Ing. Bednáře ohledně 
eventuálního finančního ohodnocení varhaníků: 
věc byla projednána Ekonomickou radou farnos-
ti, Mgr. Kuchválek by měl nyní vymyslet způsob 
financování a vykalkulovat varhanické služby. 
 
PARDUBIČKY 
 Na minulém jednání PR se řešila otázka Par-
dubiček (jedním z návrhů bylo i úplné zrušení bo-
hoslužeb v tomto kostele) – vše zůstává při 
starém, ale i zde je nutné řešit problém s asistencí 
u oltáře i u varhan (které mj. procházejí opravou a 
bylo by dobré na ně poté pravidelně hrát). 

(Pokračování na stránce 3) 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 13. KVĚTNA 2010 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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V pátek 28. května proběhla celo-
národně akci Noc kostelů, jejíž cí-
lem bylo otevřít kostel široké veřej-
nosti a popřípadě ukázat i ta místa, 
která nejsou běžně přístupná. U 
nás v Pardubicích se k této akci 
kromě Salesíánů a kostela sv. Bar-
toloměje také přidala Archa – Cír-
kev Bratrská, Sbor ČCE. 
Přikládám stručnou statistiku účasti 
na jednotlivých programech. 

 
koncert + prohlídka varhan 80 
prohlídka kostela 70 
Čtení + zpěvy Taize 40 
Koncert  + prohlídka varhan 60 
ticho 15 

Myslím, že se tato akce vydařila, 
dle očekávání byl velký zájem o 
prohlídku varhan. 
 
Chci moc poděkovat všem, kteří 
se zapojili do přípravy i realizace 
jednotlivých programů, též všech 
„služebníkům“ u dveří, kteří vítali 
hosty a informovali o programech. 
Věřím, že napříště budeme moci 
rozšířit nabídku programů, popří-
padě i místa. 

P. Antonín 
—- 

Další informace na 
http://www.nockostelu.cz 

NOC KOSTELŮ 2010 
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NOVOKŘTĚNCI 
 PharmDr. Metelková seznámila PR 
s programem pro novokřtěnce v České Třebové: 
lidé se scházejí ve skupinkách (muži, katechume-
ni + nově pokřtění apod.), diskutují nad tématy a 
vzájemně se duchovně podporují. Možnost je vyu-
žití Středečních večerů pro pardubické farníky, 
kteří prošli několika „turnusy“ katechumenátu a 
mají zájem se dál scházet (je nutno dále projednat 
a event. přizpůsobit program večerů těmto lidem). 
 
IKD 
 Mons. Holub inicioval proměnu IKD – reak-
ce diecézanů byly protichůdné, došlo už k dílčím 
změnám (barva grafiky, kvalita papíru apod.). P. 
Forbelský se domluvil s PR na distribuci červno-
vého čísla IKD každému členu PR s tím, že mu 
dotyčný/á v odpovědi navrhne změny, ať už ob-
sahové nebo formální. 

(Pokračování ze stránky 2) CHARITA 
 8. 6. se na krajském úřadu mezi 9. a 16. h. 
uskuteční seminář o domácí hospicové péči 
v rámci setkání charit Pardubického kraje za 
účasti hostů (M. Kašparů, prof. H. Haškovcové, I. 
Holmerové). Mgr. Marie Hubálková informovala 
PR o založení Mateřského centra v Luži (chválila 
si aktivní spolupráci s farností, která čítá 205 dětí 
předškolního věku (!)) a o zamýšleném rozšíření 
respitní péče (celodenní péče o seniory včetně 
pracovních a volnočasových aktivit) v Třebosicích 
o další místnost (v současné době je kapacita 15 
seniorů a je zcela naplněna). 
 
Příští setkání PR se uskuteční v den podzimní 
rovnodennosti 23. září 2010 opět v 19 h. ve farním 
sále.  

Zapsal: Bc. Martin Beran 

HLEDÁME VARHANÍKA 
 

pro hru při bohoslužbách  
v Mikulovicích a Třebosicích,  

eventuelně i k výpomoci  
v Pardubicích.  

Nabídky prosíme  
na arciděkanství  

P. A. Forbelskému  
nebo mne osobně. 

 
Jiří Kuchválek 
regenschori  

ŘECKOKATOLICKÁ FARNOST  
OZNAMUJE 

 
V době prázdnin se nebude konat sv. liturgie  

ve všední dny tj. v pondělí a ve středu.  
V neděli bude bohoslužba  
jako obvykle v 10:00 hod. 
Od 1. července nastoupí  

nový administrátor o. Mgr. Karel Soukal.  
Prosím, abyste ho s láskou přijali.  

Nynější administrátor o. Antonín Sokol  
bude nadále výpomocným duchovním. 

 
o. Antonín Sokol 

http://www.nockostelu.cz
http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Ve dnech 26. - 28. 3. 2010 se v kostele 
sv.Bartoloměje v Pardubicích uskutečnilo Tri-
duum neboli třídenní Modliteb matek (dále jen 
MM). Toto společné setkání připravily tři sku-
pinky MM, které byly ustaveny již v minulém 
roce. Členkami dvou skupinek jsou mladé ma-
minky a třetí je tvořena matkami-babičkami. 
Náplní modlitebních setkání byly především modlit-
by za vyznání a pokání  za vlastní hříchy a hříchy 
světa a vzdávání díků a chval. Začátek každého 
setkání začínal vzýváním Ducha svatého 
s prosbou, aby nás obnovoval, vedl a uschopňoval 
k povolání matky. Mezi jednotlivými modlitbami 
jsme zpívaly písně, které navazovaly na obsah 
modliteb, žalmů či úryvků z Písma svatého. Díky 
Jarušce a Veronice Vaňkových a Petra Moriho se 
synem, kteří nás doprovázeli svými hudebními ná-
stroji, bylo vše slavnostnější. Každá skupinka MM 
ale svým osobitým pojetím vyjádřila téma modliteb-
ního dne. 
 
V pátek 26. března 
byl při zahájení  před obětním stolem kříž, utvořený 
z hořících svíček, abychom si uvědomily, že kříž je 
naše spása a světlo, které nás k ní dovede. 
Za zpěvu písně AVE CRUX, SPES UNICA jsme 
předstupovaly před hořící kříž a z košíku braly ka-
meny a ukládaly je k patě kříže. Symbolicky jsme 
tak odkládaly svoje hříchy a prosily přitom o odpuš-
tění. 
P. Radek Martinek, který přijal pozvání zúčastnit se 
MM, ve své promluvě hovořil na téma: hřích a vina, 
Boží láska, odpuštění a milosrdenství a velmi nás 
povzbudil. Na závěr jsme se pomodlily desátek 
svatého růžence a poděkovaly za dojemné setká-
ní. 
 
V sobotu 27. března 
byl u obětního stolu obraz Božího milosrdenství, 
který nám připomínal, jak moc všichni milosrden-

ství potřebujeme – je to naše naděje a záchrana. 
Před obrazem bylo položeno velké bílé srdce jako 
symbol Ježíšova nekonečného milosrdenství a lás-
ky. Po modlitbách a za opakovaného refrénu písně 
DÁVÁŠ MI LÁSKU VZÁCNOU jsme přistupovaly a 
pokládaly do velkého srdce malá červená srdíčka 
jako důkazy naší lásky a důvěry v odpuštění na-
šich hříchů i hříchů světa. Na závěr setkání jsme 
se pomodlily Korunku k Božímu milosrdenství. 
 
V neděli 28. března 
byla po celou dobu setkání na obětním stole vysta-
vena Nejsvětější svátost oltářní. Před obětním sto-
lem byla nádherně kvetoucí bílá orchidej a od ní se 
rozbíhaly hořící svíčky jako tři paprsky z Nejsvě-
tějšího srdce Ježíšova. 
Celé setkání bylo ve znamení díků a chval Bohu 
Otci, neboť chvály nás vedou , abychom žily a rost-
ly v lásce a uvědomování si Boží přítomnosti ve 
všem kolem nás. Zpívaly jsme píseň TOBĚ PATŘÍ 
CHVÁLA, ČEST a SLÁVA a při refrénu jsme přistu-
povaly k zářícím paprskům a vedle nich pokládaly 
bílé růže do tvaru překřížených břeven. Jak to bylo 
symbolické – růže jsou krásné, ale mají také trny! 
Na závěr celého Tridua MM jsme za doprovodu 
varhan  zpívaly  TE  DEUM  a  dojetím  nám 
„přeskakoval“ hlas. Aby naše radost byla úplná, 
dostalo se nám díky P. Antonínovi Forbelskému 
požehnání Nejsvětější svátostí oltářní. Díky! Ve 
chvíli ticha jsme v duchu děkovaly za Boží vedení 
při uskutečňování tohoto společného modlitebního 
setkání a uvědomily si, jaká velká síla je v modlit-
bách za naše společenství, děti a vnoučata a že je 
třeba této možnosti více využívat. 

Jana Č. 
 
(Omlouvám se pisatelce článku za neuveřejněné 
v předchozím ZF. P. Antonín) 

TRIDUUM MODLITEB MATEK. 

KAŽDÝ DEN JE TVŮJ DEN...  
 
Práce - volný čas, klid, rekreace. 
Nemám-li ve svém životě čas pro tebe, 
čas, abych tě miloval, 
čas pro lidi, 
pak byl všechen můj spěch nadarmo. 
Všechen čas je tvůj čas. 
 
 S přáním pohody a aktivního odpočinku do nastávajících dvou 
měsíců a pevnou naději na šťastné setkání na jejich konci se těší a 
do všech vašich kroků vám a vašim drahým žehná  

     P. Antonín, P. Míla a P. Radek 
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V sobotu ráno 29.května 2010 jsme se vydali do 
Selesiánského střediska v Pardubicích. 

Hned u vchodu jsme byli zapsáni a označeni 
jmenovkami. Děti se oddělily a šly se podívat na 
hřiště, kde pro ně byl připraven zajímavý program 
plný netradičních úkolů, děti si např. zkusily podojit 
krávu.  

Po úspěšném splnění jednotlivých úkolů byly 
odměněny diplomy a dobrotami. Rádi bychom po-
děkovali všem, kdo tuto část zajišťovali a o děti se 
skvěle postarali. 

My ostatní, co jsme si nešli „hrát“, jsme usedli v 
kapli a rádi se zaposlouchali do slov Kateřiny 
Lachmanové v přednášce na téma „Hranice v me-
zilidských vztazích“. Myslím, že nejeden z nás po-
znával sebe a lidi jemu blízké. Dozvěděli jsme se o 
důležitosti „přiměřené“ hranice, toleranci hranic 
druhých a rozdílné potřebě tyto hranice tvořit. Bě-
hem přestávky, kdy jsme vedle povzbuzující kávy a 
čaje ochutnali sladké výrobky šikovných kuchařek, 
jsme toto téma dále vzájemně rozvíjeli. Po druhé 
polovině přednášky následovala diskuse plná otá-
zek a odpovědí. 

Následně představila Markéta Chmelová nově 
vznikající křesťanskou základní školu Noe. Mo-
mentálně probíhá její akreditace a jednání o bu-
doucích prostorách pro školu. Své dvě první třídy 
plánují otevřít ve školním roce 2011/2012. 

Na hřišti jsme našli spokojené děti a odebrali se 
společně na oběd. Pochutnali jsme si na gulášku 
s chlebem a pospíchali do kaple na příběh „O Jo-
nášovi“, který jen pro nás nastudovali věhlasní 
umělci Zdeněk Nejezchleb & Jiří Petráš a spol. 
Krom jiného nás naučili novou píseň a poučili o 
skutečném Jonášovi. 

Netrpělivě očekávaným bodem programu bylo 
losování přihlášek. Výherci obdrželi hodnotné ceny 
z rukou Marka Demla. 

Za vše jsme Bohu poděkovali a mší svatou 
oslavili tento slavný den. 

Odpoledne se neslo v duchu sportovních klání 
(fotbal, volejbal, pétanque, kriket), opékání buřtů, 
neformálních rozhovorů, hlídání dětí. Přesně tak, 
jak to na setkání rodin má být. Po návratu domů 
nás čekalo ještě ukládání znavených ratolestí zna-
venými rodiči do postýlek a pak už jen zasloužená 
klidná noc. 

Poděkování patři všem organizátorům, účastní-
kům a přihlížejícím. Zvláštní dík patří sv. Petrovi za 
krásné počasí bez deště a tropických veder. 

Kučerovi (Spojil) 

8. DEN RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI A DĚTSKÝ DEN 

Děkujeme firmě TRIDES, s.r.o. - prodej hadic a příslušenství (www.trides.cz)  
za sponzorské dary pro 8. Den rodin pardubické farnosti. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://www.trides.cz)
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Milé rodiny, 
chcete si i letos na začátku nového školního udělat 
hezký výlet s dalšími rodinami farnosti ? 
Zveme Vás v sobotu 4. 9. na 

 
5. POUŤ RODIN  

PARDUBICKÉ FARNOSTI  
A VÝLET DO DEVÍTI SKAL 

 
Pouť začneme mší svatou v kostele svaté Anny 
v Pusté Kamenici v 9:30 hodin, jako poděkování za 
prožité prázdniny a abychom si vyprosili pomoc do 
dalšího školního roku. 
Po mši svaté pojedeme do oblasti Žďárských vrchů 
a to konkrétně k místu, které se nazývá Devět skal. 
Zde se projdeme mezi skalní útvary a pak 
v přilehlém okolí strávíme společně pěkné odpo-
ledne. 
 
Kostel sv. Anny v Pusté Kamenici 
První dřevěný kostelík v Pusté Kamenici se poprvé 
připomíná již v roce 1350, byl založen a postaven 
zdejšími havíři a uhlíři. V roce 1677 byl v tak zpust-
lém stavu, že musel být zbořen. Současný kostel 
byl vystavěn v roce 1680 za přispění Františka An-
tonína Berky z Dubé, pána na Rychmburku. Je 
zděný z kamene a cihel, postavený v raně barok-
ním slohu. Půdorys kostela má tvar řeckého kříže. 
Nad kněžištěm je vyklenuta 12 metrů vysoká kopu-
le. 
Lidově je též nazýván "červená kaple" a údajně 
existují tři v Evropě. Půdorys je miniaturní kopií 
chrámu Sv. Petra v Římě. 
Kostel Sv. Anny je v seznamu kulturních památek. 

Devět skal (836 m) 
- je nejvyšší vrchol Žďárských vrchů a druhým nej-
vyšším vrcholem celé Českomoravské vrchoviny. 
Název je odvozen od skalního labyrintu, který tvoří 
tři dlouhé hřebeny s devíti věžemi a tři malé věžič-
ky. Jednotlivé skalní hřebeny, vysoké 12 až 20 me-
trů, mají místy charakter skalního města a předsta-
vují nejrozsáhlejší komplex vrcholových skal na 
Českomoravské vrchovině. Z návrší mohutného 
skalního bloku, na nějž je pohodlný výstup, se ote-
vírá velkolepý výhled na šíravu vysočinských lesů 
a na dalekou krajinu se spoustou okolních vesni-
ček. Při dobré viditelnosti lze spatřit i Králický 
Sněžník nebo Krkonoše. 
V roce 1976 byl vyhlášen přírodní památkou 
 
Těšíme se na rodiny, na prarodiče s vnoučaty i na 
ty, kterým již děti odrostly … 
 
Podrobnější informace budou ve druhé polovině 
srpna na internetových stránkách naší farnosti a 
na letáčcích v kostelech. 

Pavla P. 

POUŤ RODIN 

CHODÍTE SPOLU, UVAŽUJETE O MANŽELSTVÍ? 
 

Máte zájem, aby vaše manželství mělo dobrou perspektivu? Víte, na čem všem to záleží? 
Chcete si ujasnit svou volbu partnera? Centrum pro rodinu Hradec Králové vám nabízí 

 
KURZ PŘÍPRAVY NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

 
Setkání budou probíhat ve skupině partnerských dvojic ve dvoutýdenních intervalech od října 
do května u Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359, Pardubice - Pardubičky (asi 400 m od 

nemocnice). Poprvé se sejdeme v pátek 8. října 2010 v 19:30  
 

Přihlaste se do 19. září 2010 na výše uvedenou adresu Traxlerových nebo na email: 
crhk@volny.cz, či telefonicky na č. 466 652 332, 608 449 866. Uveďte přitom jména, věk,  

profesi, telefon, e-mail a které dny v týdnu by vám pro setkávání nejlépe vyhovovaly. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:crhk@volny.cz
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Milí přátelé misií, 
 
zdravím Vás a chtěl bych Vám upřímně poděkovat 
za Vaši pomoc, kterou jste v uplynulém roce 2009 
prostřednictvím Papežských misijních děl poskytli 
misiím. Právě díky Vašemu nasazení se podařilo i 
přes nejistou ekonomickou situaci udržet již řadu 
let rostoucí trend zvyšujících se finančních darů na 
misie. Mám radost, že součet všech příjmů byl 
téměř 30 milionů korun. Za to patří dík mnoha dob-
rovolníkům, pomocníkům a štědrým dárcům. 
 
Minulý rok jsme přispěli na více než 840 boho-
slovců ve 14 seminářích do Ugandy, Malawi, Zam-
bie, Bangladéše a Papuy-Nové Guineje. Podpořili 
jsme též 37 projektů Díla šíření víry a tím nutné 
opravy katedrály, dvou kostelů, třech far, formační-
ho domu pro kněze, obnovení elektrické a vodo-
vodní sítě i solárních panelů ve čtyřech farních 
komplexech. Přispěli jsme na výstavbu sedmi kos-
telů, čtyř kaplí, pěti far, diecézního centra pro mlá-

dež, formaci malých křesťanských komunit včetně 
výstavby deseti domů apod. V rámci 50 projektů 
Papežského misijního díla dětí jsme poslali do 
Ugandy, Malawi, Zambie, Jamajky, Bangladéše, 
Surinamu, Guyany, Indie a Papuy-Nové Guineje 
životně nutnou pomoc pro téměř 133 tisíc chudých 
dětí. 
 
Velikou hodnotu mají Vaše modlitby, oběti a láska 
k misiím. Tímto se podílíte na systematické a 
dobře využívané pomoci nejpotřebnějším, šíříte 
radost evangelia a lidé z misií se za Vás denně 
modlí. Protože neustále přibývá žádostí o pomoc z 
misií, kde se chudým nedostávají ani základní pro-
středky k životu, spoléhám na další tolik potřebnou 
spolupráci s Vámi. Ať na přímluvu Panny Marie 
Vás sám Pán, kterého se v chudých dotýkáte, na-
plní svým pokojem a požehnáním. 
 

P. Jiří Šlégr 
národní ředitel PMD 

9. PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA – NABÍDKA A POZVÁNÍ 
PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC MISIÍM SKRZE  
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA V ROCE 2009 

BRÝLE PRO MISIE 
 
17. 5. 2010 odeslala Oblastní charita Pardubice 
zásilku starších brýlí, které sesbírali žáci ZŠ Nad-
por. Eliáše nebo darovali jednotlivci. Charita brýle 
poslala organizaci The Pontifical Mission Socie-
ties (Papežské misijní dílo) do Zambie, která za-
jistí jejich předání potřebným. Všem dárcům velmi 
děkujeme. Další „nepotřebné“ brýle, u kterých jsou 
označeny dioptrie, je možné odevzdat na Farním 
úřadě v Pardubicích paní Jiroutové nebo přímo v 
OCHP, která sídlí v ulici V Ráji 732. 

PŘÍSPĚVEK NA MISIE  
OD DĚTÍ Z 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 

Dne 6. června 2010 přijalo 16 dětí poprvé do 
svého srdce Ježíše z rukou otce Antonína Forbel-
ského, a to ve farním kostele sv. Bartoloměje v 
Pardubicích. Celkem se na první sv. přijímání při-
pravovalo 23 dětí, 7 dětí přijalo slavnostně Ježíše 
o týden dříve v Třebosicích. 

Děti v obětním průvodu nesly mj. peníze pro 
chudé děti v misijních oblastech. Tyto peníze si 
děti samy našetřily. Celkem se takto nasbíralo 
1728 Kč.  

Děkujeme dětem i jejich rodičům za tyto dary. 

OZNÁMENÍ 
 

Prvního dne po sobotě, když ještě byla tma...,  
v časných ranních hodinách,  

v neděli 13. června 2010 o svátku sv. Antonína Paduánského,  
odešla ke svému Pánu paní  
EVA SLÁMEČKOVÁ  

maminka P. Vladimíra Slámečky 
 

Mše svatá za spásu její duše bude v Pardubicích sloužena  
v neděli 20. června v 19:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. 
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Charity Pardubického kraje ve spolupráci 
s Pardubickým krajem uspořádaly 8. 6. 2010, 
v rámci týdne hospicové péče, odbornou konferen-
ci k tomuto tématu. O konferenci byl z řad odborné 
i laické veřejnosti předem velký zájem; sál zastupi-
telstva kraje, kde konference probíhala, se zaplnil 
do posledního místa. Pozornost zájemců vzbudili 
bezesporu přednášející odborníci v oblasti hospi-
cové a paliativní péče, kteří přijali pozvání organi-
zátorů a rozhodli se přispět k větší informovanosti 
o tak citlivém tématu. Na následujících řádcích při-
blížíme průběh konference. 
 
Po zahájení konference radním Pardubického kra-
je PhDr. Miloslavem Macelou vystoupit primář hos-
pice v Červeném Kostelci MUDr. Jan Král a 
v rámci své přednášky nazvané Paliativní 
hospicová péče v hospicích, uvedl 
posluchače do problematiky dané pé-
če a charakterizoval její podmínky 
v ČR. 
 
Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD. 
přednášející na Karlově Univerzitě, 
ředitelka gerontologického centra, se 
následně zaměřila na péči o pacienty 
v těžkých stádiích demence. Doc. 
Holmerová se dlouhodobě zabývá paliativ-
ní péčí u pacientů s Alzheimrovou nemocí, u 
nichž je velmi ztížena komunikace. 
 
Možnostem a mezím psychoterapie 
v hospicové péči se věnovala zakladatelka chru-
dimského hospice MUDr. Marie Blažková. Díky své 
dlouholeté práci v oboru psychiatrie i zkušenostem 
s doprovázením umírajících v hospici seznámila 
přítomné s psychickými projevy a psychiatrickými 
onemocněními, které se mohou u umírajících obje-
vit. Zároveň poukázala na to, jak je možné jim čelit. 
 
Dopolední cyklus přednášek uzavřela primářka 
Brněnského hospicu MUDr. Viola Svobodová, kte-
rá se zaměřila na komunikaci s terminálně ne-
mocnými. Paní primářka vyzdvihla důležitost ko-
munikace s umírajícím i to, jak je důležité s ním 
mluvit o smrti. Pacienti, kteří se bojí především sa-
moty, utrpení (bolesti) a umírání, potřebují ujistit, 
že nezůstanou sami a bude jim poskytnuta co nej-
lepší možná péče. Toto může být prvním krokem 
člověka ke smíření se, se smrtí. Dále MUDr. Svo-
bodová zdůraznila právo člověka být informován o 
svém skutečném zdravotním stavu, což pro mnoho 
lékařů v případě nevyléčitelně nemocných mnohdy 

znamená velké dilema. Neméně důležitá byla i 
zmíňka o agresivitě u některých umírajících paci-
entů, která může být projevem vnitřní bolesti člově-
ka a jejímž původcem jsou nevyřešené problémy 
umírajícího. Tuto agresi je třeba vidět jako něco 
„pozitivního“, z křesťanského hlediska jako milost, 
která má dovést člověka ke smíření se sebou sa-
mým (svým životem, skutky), s druhými (rodina) i k 
vyřešení problémů v dalších oblastech. 
 
Odpolední program zahájil doc. MUDr. ThDr. Mgr. 
Max Kašparů, PhD., kterého mnozí znají z pořadů 
Českého rozhlasu nebo díky jeho knihám. Doc. 
Kašparů zahrnul do své přednášky Rodina – po-
rodnice i hospic sui generis kromě umírajících i 
rodinu, jejíž roli označil za „porodnici pro věčnost“. 

Díky své dlouholeté praxi psychiatra, která 
mu umožnila nahlédnout do mnohých zá-

koutí lidské duše i do mnoha mezilid-
ských vztahů, upozornil M. Kašparů na 
stav dnešní společnosti, ve které pře-
vládá tzv. mravní relativismus. Žijeme 
v době, kdy nelze spoléhat na to, že 
hodnoty dětem předá škola, ale rodi-
na. Dítě dnes potřebuje vzorce chová-

ní, které se mimo fungující rodinu nikde 
nenaučí! To, že je rodina schopna a 

ochotna se postarat o svého umírajícího 
člena, je projevem, že uznává určité morální 

hodnoty. Jak doc. Kašparů dále řekl, etika se opírá 
o vinu a lítost. Když je lidé „necítí“, není divu, že 
existuje ve společnosti věková diskriminace 
(ageismus). V jejím důsledku jsou staří lidé vnímá-
ni mladými jako ekonomická zátěž. Svou přednáš-
ku doc. Kašparů zakončil citátem: „Milujme zásady, 
milujme člověka, a pak poznáme, co jsou zázraky.“ 
 
V následující přednášce Ambulance léčby bolesti 
zdůraznila MUDr. Jana Svobodová mimo jiné důle-
žitou zkutečnost a sice, že v dnešní době člověk 
nemusí umírat v nesnesitelných bolestech, ale 
že se dá každá bolest přinejmenším eliminovat, či 
úplně odstranit. Toto je silným argumentem proti 
příznivcům eutanázie, kteří velké bolesti uvádí jako 
důvod „milosrdné smrti“. 
 
Závěrečnými tématy byly rozbor legislativní stránky 
domácí hospicové péče, který zazněl z úst ředitel-
ky Oblastní charity Pardubice Mgr. Marie Hubálko-
vé a kazuistika hospicového pacienta v podání Ivy 
Valerové pracující v domácí hospicové péče 
v Červeném Kostelci. 

(-vos-) 

KONFERENCE O DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČI  
V PARDUBICKÉM KRAJI 
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Pracovnice úseku sociálních věcí Magistrátu 
města Pardubic informovala členy pracovní skupi-
ny komunitního plánování sociálních služeb 
„senioři“, kterého se účastníme, o příspěvcích na 
péči (dále jen PNP). 

V roce 2009 bylo podáno 1.378 nových žádostí. 
PNP má přiznáno kolem 3 000 občanů Pardubic a 
okolních obcí. Úkony, na které je dávka poskytová-
na, jsou součástí Rozhodnutí o přiznání PNP. 

 
V roce 2009 bylo vyplaceno celkem 3.016 
dávek PNP: 

 
stupeň (2.000,- Kč) - 1.104  
stupeň (4.000,- Kč) -    950 
stupeň (8.000,- Kč) -    640  
stupeň (12.000,- Kč) -  322 

 
Celkové finanční náklady na tyto dávky činily 

210.000.000,- Kč. Měsíčně se jedná o cca 18 - 19 
milionů Kč. 

 
Podle internetového portálu Novinky.cz 

(citujeme): „Čtvrtina mla-
dých lidí ve věku 15–29 let 
si myslí, že senioři žijí na 
úkor mladší generace. Pro 
řadu mladých lidí předsta-
vují senioři spíše ekono-
mickou zátěž a zdroj pro-
blémů, který jim odčerpá-
vá peníze, které jim podle jejich názoru patří. Vy-
plývá to z jediného reprezentativního výzkumu Vě-
ková diskriminace – ageismus Lucie Vidovičové. 
Nezůstává ale jen u názorů. Čtvrtina občanů se 
setkává s tím, že se k nim někdo choval jinak je-
nom kvůli jejich věku. Za seniory přitom považuje 
mladá generace už lidi po čtyřicítce.“ 

Na Pardubicku je téměř 20 000 občanů starších 
65 let. Je to téměř 20 % obyvatel. O tom, že popu-
lace stárne, se všeobecně ví a rovněž to, že po-
skytování sociálních služeb nebude tomuto ná-
růstu starší populace stačit. Je dobrá zpráva, že se 
lidský věk prodlužuje. Je to však i výzva. Výzva pro 
všechny, kteří mají úctu ke stáří nebo svůj postoj 
teprve hledají. Možnost vyvážit předsudky někte-
rých mladších lidí o tom, že na stáří doplácí, a to 
poukázáním na to, že staří lidé mohou ostatní obo-
hacovat. Například svými zkušenostmi. Nebo třeba 
tím, co se někdy v danou chvíli zdá být paradoxní - 
šancí pomáhat. Tím v důsledku dávat příklad těm, 
kteří žijí na blízku nebo svým potomkům. A k tomu 
budeme mít dost příležitostí.  

 

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci realizuje 
od března tohoto roku projekt Pomoc je v blízkosti, 
na který navazuje od dubna 2010 registrovaná so-
ciální služba Patronátní pečovatelská služba PO-
MOCNÍK. Projekt byl dlouhodobě připravován a 
v březnu zahájen ve spolupráci s SBD Družba Par-
dubice.  

Projekty „POMOCNÍK“ vycházejí z dlouholeté 
zkušenosti pracovníků sdružení v sociálním půso-
bení a řeší problematiku osob, které se nacházejí 
v situaci, kdy z důvodu stáří, zdravotního postižení, 
osamění nebo jiného sociálního hendikepu nemají 
sílu, možnost nebo schopnost si zajistit sami po-
třebnou pomoc. Systém sociální pomoci vycházejí-
cí ze zákonů předpokládá, že si o tuto pomoc do-
tyčná osoba buď sama požádá, nebo že o ni požá-
dá někdo z blízkého okolí, popř. osoba blízká, pří-
padně ji zajistí pověření pracovníci příslušné obce 
nebo obecního úřadu. Ze zkušenosti vyplývá, že 
toto plně nefunguje, a že mnohdy zůstávají občané 
bez pomoci po dlouhou dobu a upadají tak do 
zhoršující se životní situace. Toto se děje zejména 
v městských aglomeracích, kde se v panelových 

domech s větším množ-
stvím bytů lidé téměř ne-
znají, a i když mají k sobě 
fyzicky blízko, tak komuni-
kace a zájem občanů o 
sebe navzájem prakticky 
neexistují. To vede 
k tomu, že v některých 

případech delší čas v nedůstojných podmínkách a 
izolovaně žijí lidé, kteří by potřebovali sociální, 
zdravotní nebo jinou odbornou pomoc. Nikdo však 
o nich neví nebo o ně neprojevuje zájem.  

Hlavním cílem je vyhledání osob ohrožených 
sociálním vyloučením a následné zprostředkování 
pomoci. Projekt řeší danou problematiku podchy-
cením kontaktních osob sociální pomoci (dále jen 
KOSP) – dobrovolníků a zřizováním kontaktních 
míst přímo v dané lokalitě, kde je předpoklad, že 
lidé uvedených cílových skupin žijí. KOSP a infor-
mace na kontaktních místech dopomohou 
k vyhledání občanů cílových skupin. V praxi to 
znamená v panelových domech, v příměstských 
čtvrtích apod. (dále jen v zájmových oblastech). 
V těchto zájmových oblastech jsou ve spolupráci 
s vedením bytových samospráv vytipováni občané, 
kteří mají sociální cítění, a mají zájem o to, napo-
máhat v případech, že se v jejich blízkosti ocitne 
někdo v uváděném nepříznivém stavu. Tito po-
mocníci (KOSP) mají na nástěnkách nebo na ji-
ných vhodných místech umístěné letáčky 

(Pokračování na stránce 10) 

BUDEME MÍT DOST PŘÍLEŽITOSTÍ 
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V letošním roce je filiální kostel svatého Jana 
Křtitele významným jubilantem. V den sv. Václava 
roku 1510 totiž předal Vilém z Pernštejna obyvate-
lům města nově dostavěný kostel zasvěcený 
sv.Janu Křtiteli a určil 
ho jako kostel hřbitov-
ní a k užívání i nově 
zřízenému městské-
mu špitálu. Pán 
z Pernštejna kladl 
měšťanům na srdce, 
aby se o kostel dobře 
starali „kdež je co po-
třebí v něm opraviti 
neb dodělati, to aby 
opravili“, a aby ho 
často o bohoslužbách 
n a v š t ě v o v a l i 
„pomnějíc na to, že tu 
jejich mrtvá těla ležeti 
mají“. 

Kostel byl zpočát-
ku vlastně jen malič-
kou kaplí, protože už v roce 1563 k němu byla 
místním stavitelem dostavěna loď. Vnitřní zařízení 
se proměňovalo: nejprve tu byla renesanční oltářní 
archa z roku 1572, která byla nahrazena v 18. sto-
letí současným hlavním oltářem a dvěma oltáři po-
stranními, současné boční oltáře pochází patrně 

z kostelíčka. 
Ke kostelu patřil rozsáhlý hřbitov, kam se po-

hřbívalo až do poloviny 19. století. Z nejstaršího 
hřbitova se dodnes zachovalo nebývalé množství 

renesančních náhrob-
níků, které jsou dnes 
osazeny do stěn kos-
tela. Z podnětu Viléma 
z  P e r n š t e j n a 
k předměstskému 
kostelu patřil také špi-
tál, vícekrát přestavo-
vaný a zbouraný až 
v roce 1892. Hřbitov 
byl zrušen a prostran-
ství bylo v letech 
1905-1913 přeměně-
no na městský sad. 
Komplexem špitálu a 
kostela se hřbitovem 
končilo zelenobranské 
předměstí, časem pro-
měněné v Třídu Míru 

a ukončené Horskou bránou. 
Oslavy jubilea si farnost připomene bohoslužba-

mi a kulturními aktivitami, které se stanou součástí 
Dnů evropského dědictví koncem měsíce září. 

 
P.Radek Martinek 

PĚTISETLETÉ JUBILEUM KOSTELA SV. JANA KŘTITELE 

C H A R I TA  

s informací, že v případě potřeby se na ně mohou 
lidé obracet. Posláním KOSP je také oslovování 
občanů, u kterých je podezření, že se nacházejí 
v tíživé situaci s nabídkou pomoci. Ta spočívá 
zejména ve zkontaktování občana se sociálním 
pracovníkem Občanského sdružení POMOCNÍK 
v akci. Co se týká jednodušších záležitostí, může 
KOSP přímo kontaktovat některého z posky-
tovatelů sociálních nebo zdravotních služeb. Po-
třebné kontakty a informace budou mít k dispozici 
od pracovníků POMOCNÍKA. Situace, které vyža-
dují běžnou lidskou pomoc, na kterou není třeba 
žádné kvalifikace, mohou tito pomocníci poskyt-
nout sami. 

Projekt má také nezanedbatelný aspekt spočí-
vající v posilování zájmu občanů ke svému okolí. 
Lidé si jsou schopni všimnout např. rozbitých chod-
níků a upozornit na problém příslušné instituce, ale 
často nevidí potřeby občanů žijících v jejich blíz-
kosti. Toto se mnohdy považuje za jakési tabu, kdy 

(Pokračování ze stránky 9) se lidé nechtějí vměšovat do soukromí cizích osob. 
To je jistě na místě, ale v případě, kdy z určitých 
indicií je patrné, že se někdo necítí dobře, jistě do-
tyčného člověka neurazí, když ho někdo osloví a 
projeví o něj zájem. Bude-li se jednat o kontaktní 
osobu občanského sdružení „POMOCNÍK v akci“, 
kterého znají např. jako souseda, si na to lidé 
zvyknou, a přijmou to s pochopením a po čase s 
uznáním. V době, kdy neúměrně narůstají pseudo-
přátelské, virtuální vztahy po internetu, je osobní 
kontakt mezi lidmi ve svém okolí velmi potřebný.  

V současnosti má naše sdružení cca 50 spolu-
pracovníků – KOSP. Vítáme každého nového PO-
MOCNÍKA, který se s námi zapojí do činnosti ve 
prospěch starých nebo zdravotně postižených ob-
čanů. Více se o naší činnosti dozvíte na interneto-
vých stránkách: www.pomocnikvakci.estranky.cz 

 

Za občanské sdružení POMOCNÍK v akci  
K. Tajovský – e-mail: pomocvakci@seznam.cz  

RŮZ N É  

http://www.pomocnikvakci.estranky.cz
mailto:pomocvakci@seznam.cz
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RŮZ N É  

ARCHA 
Sbor Církve bratrské v Pardubicích 

Lonkova 512, 53009 Pardubice, www.cb.cz/pardubice 
 
 

NOE 
KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V PARDUBICÍCH 

 
1. Co je projekt NOE – křesťanské základní školy? 

a) Projekt NOE – křesťanské základní školy (dále NOE) je iniciativou skupiny křesťanů 
z různých pardubických církví, kteří jsou dlouhodobě angažováni v práci s mladou 
generací (učitelé, psycholog, kazatel, vedoucí volnočasových aktivit pro děti). Tuto 
skupinu zastřešuje ARCHA – Sbor Církve bratrské v Pardubicích. 

b) NOE je pojata jako plně organizovaný církevní základní škola s devíti ročníky. Jejím 
zřizovatelem je Sbor Církve bratrské v Pardubicích (www.cb.cz/pardubice). NOE bu-
de první církevní základní školou v Pardubickém kraji. 

c) Standardní základní vzdělání v devíti ročnících NOE nabídne v prostředí charakteri-
zovaném následujícími hodnotami: 

� Respekt ke křesťanským duchovním, etickým a kulturním hodnotám. 

� Cílevědomé vytváření atmosféry bezpečí, spolupráce a přátelství. 
� Systematické úsilí o rozvoj charakteru žáků s cílem vyslat do dalšího života osob-

nosti projevující se vyváženými duchovními i morálními postoji. 

� Úzká spolupráce školy a rodiny. Podpora rodinného života psychologicko-
pastorační pomoci. 

d) NOE bude přispívat k vzájemnému porozumění v současné multikulturní a pluralitní 
společnosti. Bude integrovat žáky z rodin s křesťanským vyznáním různých tradic i 
žáky z rodin bez vyznání. Počítá také s integrací žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků různých etnik. 

e) Na projektu NOE se systematicky pracuje od jara 2009. V současné době se připra-
vují podklady pro registraci školské právnické osoby (ŠPO), hledání vhodných prostor 
pro provoz školy, budování vztahů se zainteresovanými subjekty. V září 2010 bude 
podána žádost o registraci ŠPO tak, aby od září 2011 mohl provoz školy začít. 

 
2.. NOE z hlediska křesťanského pohledu na svět. 

a) Chceme, aby se škola stala dílem, k němuž se mohou hlásit místní křesťané a far-
nosti či sbory různých tradic. 

b) Děti budou vedeny v duchu křesťanské etiky. Chceme, aby se škola prostřednictvím 
svých učitelů, způsobu vedení výuky a atmosféry ve škole hlásila ke křesťanskému 
vyznání. 

c) Vyučování bude probíhat v souladu s učením Písma a s respektem ke křesťanským 
tradicím. Zároveň chceme, aby škola byla dostupná pro žáky z rodin, které se hlásí 
k jakémukoliv křesťanskému vyznání, i pro žáky z rodin bez vyznání. 

d) Vyučování bude v přiměřeném rozsahu a vhodnou formou doplněno o bohoslužebný 
rozměr. 

http://www.cb.cz/pardubice
http://www.cb.cz/pardubice
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K A L E N D ÁŘ  
A K C E  O  P R Á Z D N I N Á C H  

Ne 20.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Zahradní slavnost farní zahrada 16:00 hod. 
Čt 24.06. Slavnost Narození Jana Křtitele kostel sv. Jana 18:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Út 29.06 Slavnost sv. Petra a Pavla   
St 30.06. Poslední polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

Čt 01.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

Pá 02.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
So 03.07. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
Čt 08.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 16.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 hod. 
Čt 22.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Po 26.07. Svátek sv. Anny   
St 04.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   16:00 - 18:00 

Čt 05.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje  
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 06.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
So 07.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie   
Po 16.08. Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 hod. 
Čt 19.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 20.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Út 24.08. Poutní slavnost  kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 
Ne 29.08. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00. hod. 
So 04.09. Pouť rodin Pustá Kamenice  (Hlinsko) 09:30 hod. 
Ne 05.09. 1. mše pro děti - žehnání školních potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

ZMĚNY PROGRAMŮ 
V měsících červenec a srpen 

- NEBUDOU bohoslužby pro děti v kostele Zvěstování Panny Marie  
 (první mše svatá bude v neděli 5. září v 10:00 hod.) (žehnání školních potřeb)  
- NEBUDOU úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele  
- ZMĚNA úředních hodin ve farní kanceláři:  
 Pondělí až pátek (mimo čtvrtka) 09:00 - 11:00  *  14:00 - 16:00  

 
V měsících červenec, srpen a září :  

- NEBUDOU polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele  
 (první mše svatá bude v pátek 1. října ve 12:00 hod.) 

FARNÍ KAVÁRNA 
Po dohodě s paní Jiroutovou a Doležalovou  

vynecháme Farní kavárnu v měsíci červenci.  
Tedy poslední bude 27. června a první 8. srpna.  


