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razí farníci, 
 

prožíváme závěr období, které pro 
mnohé z nás bylo určitou změnou 
a příležitostí k zastavení a do určité 
míry – kterou mohly ovlivnit přerůz-
né vlivy – osvěžení našich vzájem-
ných vztahů.  
Nyní se můžeme 
ptát, co je před ná-
mi, na co se těší-
me? Vedle nabídek 
akcí s cílem kon-
krétnějšího prožívání 
naší víry v naší far-
nosti (5. Pouť rodin – 
4. září, příprava na 
křest dospělého – 
od 8. září, Dnů 
evropského dě-
dictví – 12. září, 
začátek výuky 
náboženství – 
13. září, 4. Sva-
tobartolomějské 
poutní setkání – 
19. září) očeká-
váme v čase 
jmenování na-
šeho nového 
diecézního bis-
kupa. Jistě je 
ještě mnohem 
více akcí a sku-
tečností, na 
které se každý 
z nás na zákla-
dě zapojení ve 
farnosti a v církvi může těšit, nebo i 
v určité nejistotě očekávat…  

Je zde však i další rovina - otázka: 
Co ode mne očekává Bůh, co ode 
mne očekává druhý, který stojí tře-
ba právě nyní vedle mne? Toto 

jsou skutečnosti, jejichž pozor-
nosti z naší strany není nikdy 
dost! Právě tento poctivý postoj 
nás udržuje ve svěžesti života a 
pravé naději, která vidí dále a stá-
vá se tím bohatstvím, které svět 
nemů- že dát, a přesto tolik po 
něm touží… 

O slavnosti Pro-
měnění Páně – 
6. srpna 2005 

jsem přijel do 
Pardubic, 
abych zde spo-
lečně s vámi 
prožíval cestu 
za Pánem a s 

Pánem. Chci Pánu 
Bohu poděkovat za 
požehnání a doprová-
zení na této vinici, 
kterou mám rád a 
jsem rád, že jsem 
právě zde! Chci též 
poděkovat svým 
kolegům i vám 
všem za vaši ote-
vřenost a shovíva-
vost vůči mně. Sa-
mozřejmě si také 
uvědomuji, že je 
stále čemu se 
učit, co rozvíjet. 

 

Kéž období, které 
je před námi, bu-
de přijímáno od 

mnohých jako příleži-
tost k udržení pozornosti a svěžesti 
s otázkou: co je ode mne očekává-
no ze strany Boha, co očekává ten 
druhý? 
K tomuto našemu společnému úsilí 
žehná  P. Antonín 

www.farnost-pardubice.cz 

D 
NOVÝ ZAČÁTEK… 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Drazí farníci, 
Chtěl bych se vám omluvit, že v minulém čísle 

Zpravodaje farnosti, konkrétně v zápise 
z Pastorační rady, byla „nekonkrétní“ informace o 
změnách v naší farnosti. 

 
Vzhledem k nemoci P. Kryštofa Tomkiewicze – 

faráře v Holicích, Ostřetíně a Vysokém Chvojně 
jsem od 1. října 2009 přijal správu těchto farností 
s tím, že v tomto dočasném řešení se zajištěním 
chodu v těchto farnostech nám – kněžím 
z Pardubic - pomohou  také kněží ze Sezemic. Bě-
hem měsíce dubna oznámil P. Tomkiewicz, že ze 
zdravotních důvodů do Holic nenastoupí. Na zákla-
dě této skutečnosti Mons. Tomáš Holub s mým 
souhlasem rozhodl, aby výše zmiňované farnosti 
od 1. srpna 2010 převzal P. Miloslav Brhel s cílem 
konkrétnější přípravy na budoucí správu vlastní 
nové farnosti.  

Konkrétně to znamená, že P. Míla zůstává 
v Pardubicích a bude zde zastávat služby v téměř 
té výši, které zastával. S bohoslužbami mu bude-
me pomáhat společně s P. Radkem, P. Vladimírem 
i kněžími ze Sezemic. Po roce tohoto provizoria 
Mons. Holub plánuje, že P. Míla odejde z Pardubic 
(i Holic) působit samostatně do vlastní nové far-
nosti.    

ÑÑÑÑÑ 

V měsíci květnu tohoto roku 
mne kontaktoval P. Karel Mo-
ravec a nabídl  mi pro naší far-
nost pastorační asistentku, 
konkrétně se jedná o paní Mgr. 
Ing. Zuzanu Petrášovou z Par-
dubic, která dosud byla za-
městnána na Katechetickém 
středisku v Hradci Králové a 
nyní v rámci změny střediska 

dostává nabídku „jiného pracoviště“. 
Tuto novou situaci, s kterou souhlasí všichni 

členové naší Pastorační rady, vítám a těším se na 
spolupráci. Paní Zuzana patří do naší farnosti, 
vedla již několik let přípravu na první svaté přijímá-
ní, spolupracuje na výuce náboženství. Její zapo-
jení v naší farnosti vidím jako potřebné a smyslupl-
né. Vyřeší to jak situaci zástupů na náboženství, 
tak službu v kanceláři v čase, kdy jáhen Karel Ky-
lar má katechezi nebo rozloučení v krematoriu (což 
v poslední době díky nemoci ostatních jáhnů bylo 
velké množství) a jiné služby v oblasti pastorace. 
V neposlední řadě počítám s její pomocí 
s agendou vikariátu. S paní Zuzanou jsem osobně 
mluvil o jejím zapojení v naší farnosti a jsem rád, 
že přijala tuto nabídku a těším se na spolupráci od 
1. 9. 2010. 

 P. Antonín 

ZMĚNY VE FARNOSTI 

Letošní svátek 
svaté Anny jsme 
již tradičně oslavili 
poutní pobožností 
v kapličce svaté 
Anny. Vedení této 
pěkné slavnosti se 
ujal náš jáhen Ka-
rel. Zazpívali jsme 
pěknou známou 
píseň „Já jsem si 
vyvolil za ochranu 
- Ježíše, Marii, 
svatou Annu!“ 
Četla se příslušná 
liturgická čtení, 
která náleží k to-

muto svátku a modlili jsme se litanie ke svaté An-
ně. Jáhen také promluvil o životě světice a jejího 
muže sv. Jáchyma. 

 
Po skončení pobožnosti jsme upřímně popřáli 

vše dobré všem přítomným Aničkám k jejich svát-
ku. Čistě uklizená a květinami vyzdobená kaplička 

- i s blízkým okolím - se opět po roce stala svěd-
kem přání pardubických občanů, aby se po stole-
tích od roku 1771, znovu obnovila a zaskvěla se v 
důstojné barokní kráse a oživila tento dosud zapo-
menutý a zasunutý kout města. To na místě přislí-
bil a stavebním plánem potvrdil současný majitel 
kaple, který také připravil pro přítomné poutníky 
malé pohoštění. Sdělil též, že navázal dobrou spo-
lupráci s Památkovým ústavem a bude se snažit, 
aby ještě letos byla opravena aspoň střecha kaple. 

 
Budeme se tedy těšit, že se naše milá světice 

svatá Anna přimluví u Pána Boha, aby se dobré 
dílo zdařilo. 

 
Svatá Anno, oroduj za nás! 

K. Z. 

SVÁTEK SVATÉ ANNY 

BLAHOPŘEJEME 
19. 9.  * Jáhen Karel Kylar 

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

Dne 23. 5. 2010 přijalo 29 
biřmovanců pečeť darů Du-
cha Svatého z rukou Mons. 
Josefa Kajneka. Na tento 
den jsme se připravovali již 
od září nejen na pravidel-
ných setkáních na faře, ale i 
na víkendu na Vesmíru 
v Orlických horách. Samot-

né svátosti také předcházela večerní vigilie, kterou 
jsme společně s našimi blízkými prožili v kostele 
sv. Jana, a která nás zároveň naladila na nadchá-
zející slavnost. 
Před nedělním obřadem byla ze všech stran cítit 
jistá nervozita a obavy, ovšem v průběhu mše bě-
hem mše se změnila na radostné očekáváni. 
Krásná atmosféra, pěkný doprovod, radostná slav-
nost - to je to, na co si vzpomeneme, když se nás 
někdo zeptá na průběh mše. Ovšem nejsilnější 
okamžik přišel ve chvíli, kdy jsme se svým kmo-
trem stáli před samotným Otcem Biskupem a on 
nám řekl: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého.“ 
Každým z nás jistě prošel zajímavý pocit, když si 
uvědomil, že jsme tímto skutkem udělali další důle-
žitý krok ve svém životě. 
K uvolněné náladě na závěr rozhodně přispěl dě-
kovný projev, při kterém (ačkoliv byl pečlivě připra-
vován) došlo k menším problémům a jelikož by-
chom také chtěli ještě jednou moc poděkovat 
Mons. Josefu Kajnekovi a P. Antonínu Forbelské-

mu, který nás na svátost připravoval, využijeme 
této možnosti: 

 
Milý otče biskupe, 
stojíme tu proto, 

neboť vám chceme poděkovat, 
že jste nám dal zlato! 

 
Nikoli však zlaté číše, 
vidličky, lžičky či nože. 

Díky Vám však máme více, 
darů plně srdce! 

 
Ještě bychom také rádi,  

za všechny poděkovat chtěli. 
Tomu, kdo nás dlouho vedl, 

učil, radil, sem přivedl. 
 

Celý rok jste vídal nás, 
postupně jak plynul čas, 

dary Boží učil nás. 
 

Rozum, síla, moudrost, rada, 
zbožnost, bázeň Boží, 

a uměním zakončujeme tuto báseň boží! 
 
Po mši jsme se ještě všichni sešli na schodech u 
severního východu ke společnému focení, na řadě 
pak byly vzájemné gratulace a sdílení společně 
radosti. A následoval čas oslav!!!! 

M a M 

OHLÉDNUTÍ ZA BIŘMOVÁNÍM 2010 

Od letošního akademického roku 2010/2011 
dochází ke změně v pastoraci vysokoškolských 
studentů v Pardubicích. V souladu se záměry pas-
toračního vedení diecéze byl tímto úkolem pověřen 
kaplan P. Radek Martinek. Se studenty budeme 
hledat novou podobu středečního společenství, ale 
i doprovodného přednáškového programu. Prosí-
me o modlitební podporu a otevřenost vůči těmto 

změnám. Bližší informace naleznete v říjnovém 
Zpravodaji. 

Otci Vladimíru Slámečkovi děkujeme za dlouho-
leté působení mezi pardubickými studenty a vypro-
šujeme mu hojnost Božího požehnání při jeho prá-
ci v Praze, ale i v Pardubicích, kde bude nadále 
vypomáhat při nedělních večerních bohoslužbách. 

PASTORACE VYSOKOŠKOLÁKŮ 

POŘAD BOHOSLUŽEB U SALESIÁNŮ (OD 1. ZÁŘÍ 2010) 
 

Po - 
Út -  
St v 18:30 hod. (s katechezí místo homilie)  
Čt v 17:00 hod. (se svátost požehnáním po mši) – nový čas 
Pá v 18:30 hod. 
So bohoslužby nejsou 
 (bude 1x měsíčně v 8:00 hod. mše sv.  a pak posezení kávy, 1. „pokus“ 18. 9.) 
Ne v 8:30 hod. a v 10:00 hod. 

S A L ES I Á NI  
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Jaký byl letošní skautský tábor? Odpovědi mo-
hou být různé – třeba perfektní, krátký, mokrý, na-
bitý programem, plný zážitků a určitě by se dalo 
pokračovat. 

Podívejme se tedy podrobně, co se na louce a 
v okolních lesích u Zemské brány dělo v druhé po-
lovině července. První týden byli na táboře samí 
mazáci, tak každý věděl, kam přiložit ruku k dílu a 
brzy byly veškeré stavení práce hotovy. Hned první 
den jsme byli uvedeni do celotáborové hry Mojžíš. 
Když jsme se odpoledne koupali v řece Nilu, mohli 
jsme být svědky scény, kdy byl Mojžíš vložen do 
ošatky a dán do Nilu a objeven faraónovou dcerou. 
Večer následovalo povolání Mojžíše Hospodinem, 
hlasem z hořícího keře. A během tábora jsme pro-
šli s izraelským lidem až do zaslíbené země. Kaž-
dé ráno nás čekala jedna egyptská rána coby roz-
cvička. 

Příprava programu byla rozdělena mezi všech-
ny vedoucí, čímž byl zajištěn velmi rozmanitý pro-
gram počínaje sportovními hrami, přes pozorování 
přírody, rukodělky, hlavolamy a různé hříčky, pří-
pravu na biblickou soutěž, zdravovědu až po peče-
ní „hadů“. Nedílnou součástí je samozřejmě po-

znávání a prožívání skautských zásad a rozvoj růz-
ných skautských dovedností. Celodenní výlet měl 
letos za cíl návštěvu tábora skautek ze Žamberka. 

Zpestřením byla i netradiční módní přehlídka. 
Jako každý rok jsme se zúčastnili olympijských 
her, letos ale zimních – takže nechybělo kraso-
bruslení, lyžování, ani lední hokej J. 

A co se líbilo našim světluškám: zpívání, přede-
vším ukazovačky a táboráky. Nechyběl ani večer-
níček Křemílek a Vochomůrka – letos v podání 
skautek. 

I letošní rok se rozhodlo několik skautek a svět-
lušek složit slib, v němž na svou čest slíbily, že se 
chtějí chovat podle skautského zákona. A skautky 
se vydaly na skautskou cestu a jako vzor si vybraly 
jednu ze světic, které se jim v nočním lese působi-
vě představily. 

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se ja-
kýmkoliv způsobem podíleli na realizaci tábora. A 
dále rodičům, kteří nám dávají zpětnou vazbu. Je 
pro nás velkým povzbuzením, když slyšíme, že 
jejich děti přijely domů spokojeny, a že rodiče si 
váží našeho volného času, který jejich dětem vě-
nujeme.    Marie Metelková 

OHLÉDNUTÍ ZA TÁBOREM BARTOŠOVICE 2010  
S TÉMATEM MOJŽÍŠ 

První schůzka světlušek: 3. 9. 2010 v 16:00 na faře 
První schůzka skautek: 8. 9. 2010 v 16:30 na faře 

 
Zveme mezi sebe nová děvčata! Bližší informace podá  

Jana Kašparová (tel.732 920 877), vedoucí oddílu světlušek (do 10ti let)  
nebo Marie Metelková (tel. 777 857 393), vedoucí oddílu skautek (od 11ti let) 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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M I N IS T R A NT I  

V neděli 8. 8. jsme 
se setkali na nádra-
ží v Pardubicích. 
Společně jsme jeli 
do Vrbatova Kostel-
ce na místní faru. 
Po ubytování nám 
byla představena 
hra „Škola,“ kterou 
pro nás připravili 
starší ministranti. 
Představil se nám 
učitelský sbor: ředi-
tel – Míla Brhel, 
učitelé – starší klu-
ci. Pak jsme hráli 
hru o místo, ve kte-
ré lavici budeme 
sedět. Po večeři a 

večerní modlitbě jsme šli spát.  
 Druhý den nás probudili písničky ze hry GTA, 
které nám pustil Vojta. Po snídani (chleba + šunka) 
byla hodina matematiky. Měli jsme vypočítat příkla-
dy, následovaly logické úlohy. Po hodině jsme si šli 
hrát hru s ringo kroužkem, ale začalo pršet, tak 
jsme se museli schovat. Naštěstí Lukáš už uvařil 
oběd. Byl „segedín“ a všichni si ho pochvalovali J. 
Polední klid jsme fakt strávili klidně, a to polštářo-
vou bitkou – všichni proti Honzovi. Pak jsme se 
rozdělili na dvě skupinky - „oranžové a zelené“ a 
vyrazili jsme na úkolový okruh podle mapy. Museli 
jsme najít cestu a na různých stanovištích plnit růz-
né úkoly. Vyhráli „zelení“ o 3 minuty! Po večeři 

jsme hráli hru Casi-
no.   
 Další den nás 
probudila písnička 
zahraná na kytaru 
Jirkou. Dopoledne 
probíhala opět 
„výuka,“ ale nebylo 
to jako ve škole. 
Hráli jsme při ní 
různé zajímavé hry 
a aktivity. Odpoled-
ne jsme šli na výlet, 
stavěli jsme v lese 
domečky, prožili 
mši v místním kos-
tele, zkusili si po-
znat některé rostli-
ny a začali připra-
vovat táborák. Já 

jsem dělal vatru, ostatní kluci nosili dřevo. Stihli 
jsme si zahrát ještě scénky, které jsme si předem 
připravili. Jedna skupinka nacvičovala romantickou 
komedii na téma vykrádání školy, druhá zase balet 
na stejné téma. Po představení jsme si opekli buř-
ty, zazpívali si a přidali hru „Městečko Palermo.“  
 Poslední den si pamatuji na výborné špagety 
s omáčkou, které opět pro nás ukuchtil Lukáš. Po 
obědě jsme měli poslední hodinu chemie. V kotlíku 
jsme vařili lektvar proti bolení břicha. Než jsme od-
jeli, každý z nás dostal vysvědčení. Ale zase bylo 
jiné, než v normální škole. Místo známek jsme do-

stali takové slovní. Jen pro přiblížení: kdo dostal 
jedničku, měl tam napsáno - mrtě hustý, dvojka 
znamenala - hustý, trojka – prořídlý, čtyřka – řídký, 
pětka – mrtě řídký. Nakonec jsme si sbalili věci, 
batohy nasadili na záda a šli na vlak. Celý výlet mi 
fakt rychle uběhl. Kdyby mi na začátku prázdnin 
někdo řekl, že si v jejich průběhu budu hrát na ško-
lu a bude mě to bavit, tak mu vůbec nevěřím. Ale 
bylo to tak. Takže všem organizátorům píšu tuto 
známku: MRTĚ HUSTÝ. 

napsal Vítek Bureš, 11 let 

MRTĚ HUSTÝ ANEB SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  
VE VRBATOVĚ KOSTELCI 8. – 11. 8. 2010 
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ROZVRH  
 

Předškoláci 

 
Školáci 

 

 
Přihlášky jsou k dispozici na stolku v kostele nebo 
na faře, je možné též využít elektronické přihlášky 

na internetových stránkách naší farnosti:  
www.farnost-pardubice.cz. 

 
Děti, které se již přihlašovaly předchozí rok, nemu-
sejí vyplňovat celou přihlášku, pokud se však ne-

změnily některé údaje. Stačí pouze jméno, příjme-
ní a skupinu, na kterou se přihlašují. 

 
Vlastní výuka na faře (Kostelní 92) začíná  

v týdnu od 13. září 2010.  
Rozvrh hodin bude možné popřípadě "ladit"  

dle dohody s vyučujícím. 
——- 

V Salesiánském středisku bude výuka náboženství 
- tak jako v loňském roce - adresována těm, kteří 
vytvářejí společenství také při nedělní bohoslužbě 
u sv. Václava a volný čas prožívají v Salesiánském 
středisku mládeže (prakticky to bude znamenat 
osobní domluvu se salesiány). 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2010/2011 

RO D I N Y  

N Á B O Ž E N ST V Í  

PROGRAMY NEJEN PRO RODINY - PŘIPOMENUTÍ TERMÍNŮ 
a) 5. pouť pardubických rodin 4. září Pustá Kamenice  09:30 hod. 
b) 1. mše svatá pro děti - žehnání školních potřeb 5. září klášterní kostel 10:00 hod. 
c) Svátost smíření pro děti a rodiče 11. září sv. Bartoloměj 17:00 hod. 
d) Začátek výuky náboženství (dle rozpisu) od 13. září fara (Kostelní 92)  
e) 4. Svatobartolomějské poutní setkání 19. září farní zahrada 16:00 hod. 

Více informací k těmto akcím najdete na www.farnost-pardubice.cz 

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 hod. 

 
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. 

1. třída  Pondělí  15:30 - 16:15  Z. Petrášová 

2. třída  Pondělí  15:30 - 16:15  Z. Čevelová 

3. třída  Pondělí  15:00 - 15:45  I. Fibichová 

4. třída  Pondělí  16:00 - 16:45  I. Fibichová 

5. třída  Čtvrtek  15:45 - 16:45  I. Zbrojová 

6. třída  Pondělí  15:45 - 16:45  A. Forbelský 

7.- 9. třída  Čtvrtek  16:00 - 17:00  R. Martinek  

Pátek  09:00 - 11:00 K. Kučerová  
(Spojil - 604 559 668) 

Čtvrtek  16:45 - 17:30 I. Zbrojová 

http://www.farnost-pardubice.cz
http://www.farnost-pardubice.cz
mailto:crhk@volny.cz
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Chceš zažít opravdovou radost z víry, potřebu-
ješ posílit naději a víru v Boží milosrdenství, vnímat 
Boží blízkost, chceš prožít úžasný večer chval, kdy 
máš příležitost Bohu děkovat a Jeho chválit, pak 
právě tobě je určena charismatická konference, 
která se konala v Brně ve dnech 7. -11. července 
už pojedenadvacáté. 

Mottem letošního setkání byl evangelijní příběh 
o milosrdném Samaritánovi, kdy se známé osob-
nosti jako P. Vojtěch Kodet, P. Bogdan Stepien, 
Mons. Tomáš Holub a Kateřina Lachmano-
vá ve svých přednáškách snažili přiblížit 
téma milosrdenství pod různým úhlem po-
hledu. 

„Bůh se stejně jako Samaritán sklání 
k našim ranám“, to jsou slova hlavního hos-
ta letošní konference, francouzského kněze 
z komunity Blahoslavenství P. Jacquese 
Philippa, který hovořil také o tom, jak nalé-
zat pokoj duše. Program byl doplněn další-
mi zajímavými přednáškami. 

Vyvrcholením každého dne byla mše 
svatá, které se účastnilo několik desítek 
kněží. Speciální program včetně mše svaté 
byl připraven i pro děti. Letošní konferenci 
zpestřila i cimbálová muzika s ochutnávkou 
vín a vystoupení Johna de Jonga, který ve 

svých písních zpívá o Boží lásce a Božím milosr-
denství. O hladký a klidný průběh celého setkání 
se postaralo na 300 dobrovolníků a patří jim za to 
velký dík. 

Konference je určena všem bez rozdílu věku. 
Pokud budeš chtít prožít společenství otevřených 
srdcí pro Boží milosrdenství, neváhej se zúčastnit 
a nebudeš litovat. Příští konference se koná opět 
za rok v Brně. 

MC 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

RŮZ N É  

Před několika lety se i naše země připojila k ce-
loevropské iniciativě připomenout si kulturní minu-
lost rozmanitých regionů Evropy i otevřením histo-
rických, technických či jiných kulturních památek 
zvláště těch méně známých či dokonce ohrože-
ných. Iniciativa je známá jako Dny evropského dě-
dictví a  koná se druhý víkend v září. Aktivitu pod-
poruje i církev a tak není divu, že se k ní připojilo 
také mnoho farností, které v tyto dny otvírají své 
kostely a kaple, často význačné dominanty měst a 
obcí, aby se s nimi seznámili nejen turisté, ale pře-
devším místní obyvatelé. 

V naší farnosti bude v tyto dny důvod k radosti - 
jubilantem totiž bude bývalý špitální kostel svatého 
Jana Křtitele, protože ke dni 28.září 1510 se k ně-
mu váže písemná zmínka v zakládací listině pánů 
z Pernštejna. 

Pro návštěvníky bude k dispozici nově vytvoře-
ný panel s informacemi o bohaté historii kostela, 
včetně reprodukcí okolí chrámu, která se za po-
sledních 100 let změnilo skutečně k nepoznání. 

K oslavám samozřejmě bude patřit i koncert du-
chovní hudby v provedení osvědčených hudební-
ků. 

P. Radek Martinek 

V neděli 26. září bude při mši svaté v 09:00 hod.  
u sv. Bartoloměje v Pardubicích  

hlavním celebrantem  
P. Leoš Ryška SDB, ředitel TV NOE.  

 
Následně na farním sále proběhne beseda  

na téma TV NOE. Všichni jste srdečně zváni. 
 

Během besedy zazní odpovědi i na tyto otázky: 
 
s Od kterého roku pro vás vysílá samostatný 

TV program jménem Noe?   
s Proč se televize jmenuje Noe? 
s Co je a čím je televize Noe? 
s Kolik hodin denně TV Noe vysílá? 
s Kdo tvoří tým TV Noe? 
s Jak můžete TV NOE podpořit? 
s Jak mohu přijímat TV NOE?  

KATOLICKÁ CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ 

BESEDA O TV NOE 
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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.) - OD 7. 9. kostel sv. Jana 18:30 – 19:30 
Středa Cvičení rodičů s dětmi - OD 15. 9. Pardubičky, Revoluční ul. 09:30 hod. 
 Středeční večery - OD ŘÍJNA fara 18:45 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil - OD 1. 10. p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara  

D A L Š Í  A K C E  

Ne  29.08. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 
St 01.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 02.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 03.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 04.09. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  5. pouť pardubických rodin Pustá Kamenice,  
Devět skal 09:30 hod. 

Ne 05.09. 1. mše svatá pro děti - žehnání potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 
St 08.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
  1. setkání žadatelů o křest dospělého fara 19:00 hod. 

So 11.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 12.09. Poutní slavnost Kokešov 15:00 hod. 

  Dny evropského dědictví   
Po 13.09. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu)  
St 15.09. Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod. 
Čt 16.09. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 17.09. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 19.09. 4. Svatobartolomějské poutní setkání farní dvůr 16:00 hod. 

  Sbírka na Církevní školství   
Čt 23.09. Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 
Ne 26.09. Beseda s ředitelem TV NOE - P. Ryškou farní sál 10:15 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Út 28.09. 
Pá 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 

Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa  

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA V PARDUBICÍCH – ÚTERÝ 28. ZÁŘÍ 2010 
 
07:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje  
08:00 hod. - kostel sv. Václava v Rosicích – POUTNÍ SLAVNOST  
08:30 hod. - kostel sv. Václava v Salesiánském středisku - POUTNÍ SLAVNOST  
18:00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele  


