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řesně před rokem prožívala 
naše země období horečna-
tých příprav na návštěvu 

papeže Benedikta XVI. ve Staré 
Boleslavi a v Brně. Rád na tyto dny 
završené slavnou bohoslužbou ke 
cti svatého Václava vzpomínám. 
Velmi mile mě po-
těšilo vlídné 
přijetí ze stra-
ny vládních 
představitelů, 
ale především 
neopakova-
telná at-
mosféra 
oněch dní. Ne-
potvrd i ly 
se kata-
strofické pro-
gnózy mé-
dií, žádné 
d e mo n s t r a ce 
apod., kterými 
jsme byly done-
konečna ohlu-
pováni. Cha-
risma svatého 
Otce se projevi-
lo i při návštěvě 
Anglie a Skot-
ska, která před 
několika dny 
skončila. I 
tady vstou-
pil papež na 
„nepřátelskou“ půdu, 
země nepoznamenané jen ateis-
mem, ale i dlouhou reformační a 
tudíž protipapežskou tradicí. Opět 
mediální kampaň nevyšla. Papež 
předal radostné poselství osobním 
svědectvím své víry, otevřeností 
vůči modernímu člověku a pocho-
pením vůči bolestem dnešního svě-
ta. Církev nadto získala velký dar 

nového blahoslaveného – kardiná-
la Johna Henryho Newmana, vel-
kého teologa 19.století, ale přede-
vším muže hluboké modlitby. Prá-
vě intenzivní spojení s Kristem 
v modlitbě je jádrem nadčasovosti 
osobního poselství kardinála New-

mana, stej-
ně jako ra-
d o s t n é h o 
charismatu 
Benedikta 
XVI. My 
Češi jsme 
b o h u ž e l 

příliš rychle 
po papežské 
návštěvě za-

bředli do 
starých ko-

lejí a strnu-
losti du-

c h o v n í h o 
života, jakoby 

nás svatý Otec nepovzbu-
dil ve víře dostatečně (!). 

Radujme se z daru jedno-
ty, který v římském 

biskupovi máme, 
a nemylme se: 

jeho posel-
ství pro-
n e s e n á 

v těchto dnech 
v Anglii a Skot-
sku, platí neje-

nom Britům, ale i nám všem: 
„Potřebujeme v církvi i ve společ-
nosti svědky krásy svatosti, svědky 
záře pravdy, svědky radosti a svo-
body, jež se rodí z živého vztahu 
ke Kristu!“ Kéž se tedy toto posel-
ství šíří „od srdce k srdci...“ (motto 
papežské návštěvy) 

P. Radek Martinek 

www.farnost-pardubice.cz 

P 
POTŘEBUJEME SVĚDKY KRÁSY SVATOSTI! 

http://www.farnost-pardubice.cz
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V neděli 29.srpna 2010 slavnostně vyzvánějící 
zvony vítaly věřící, kteří přicházeli na poutní slav-
nost do kostela svatého Jiljí v Pardubičkách. Na 
kůru nás čekaly zrestaurované var-
hany, aby po letech odmlky se opět 
rozezvučely a svými tóny důstojně 
doprovázely zpěv věřících a tak při-
spívaly k větší slávě Boží. 

Na úvod bohoslužby požehnal 
P.Vladimír varhany i věřící a pronesl 
příslušné modlitby. Nato se po dlou-
hé době mlčení varhany pod rukama varhaníka 
Martina Berana rozezněly, aby doprovodily staro-
dávný chvalozpěv svatého Ambrože „Bože, chválí-
me tebe, moc tvou velebíme.“ Zcela zaplněný kos-
tel se nadšeně svým zpěvem připojil. Varhany před 
108 lety věnovali do tehdy stavebně upraveného 

kostela štědří farníci z Nemošic a Drozdic. Poutní 
mše svatá, která byla obětována za tyto dárce, po-
kračovala homilií ze života svatého Jiljí. Na závěr 

slavné bohoslužby přednesl varhaník 
Martin slavnostní koncert na zrestau-
rovaný nástroj. 
A další neděli, o týden později, se 
varhany opět rozezvučely, a to pod 
rukama mladé nadějné varhanice 
Marušky. Hrála poprvé při bohosluž-
bě a tak si ji přišla poslechnout a po-

vzbudit i její paní učitelka hudby. A byla spolu 
s námi velmi spokojená. Také mladý zpěvák Martin 
si zaslouží pochvalu. Svým pěkným a zvučným 
hlasem vedl zpěv věřících. Všechna tato krása při-
spěla k větší slávě Boží. Deo gratias! 

K. Z. 

LETOŠNÍ POUTNÍ SLAVNOST V PARDUBIČKÁCH 

V neděli dne 12. září 2010 se v kapli 
v Kokešově konala poutní slavnost ke 
svátku Bolestné Panny Marie. Hlavním 
celebrantem byl P. Hroznata P. Ada-
mec (vikář z Havlíčkova Brodu), který 
přijal pozvání administrátora farnosti 
Mons. Antonína Dudy ke slavení mše 
svaté. 

Teplé sluneční počasí nám poutní-
kům, kteří jsme přišli s prosbami či po-
děkováním k Panně Marii přálo a pro-
mítalo se do radostného zpěvu mariánské písně. 
Milé překvapení nás čekalo, když jsme si vyslechli 
krásnou děkovnou píseň Panně Marii, zazpívanou 
zvučným hlasem P. Adamce. V homilii pak hovořil 

o P.Marii a poukazoval na to, že ve 
všech událostech, ve kterých se píše 
v Písmu svatém o Panně Marii, se vždy 
projevuje její starost o blízké a přátele a 
výsledkem je vždy klid a pokoj. Jsme 
vděčni jejímu Synu Ježíši Kristu, že ješ-
tě na kříži nám svou matku daroval jako 
naši Matku, která se nám již provždy 
stala vzorem pro náš pozemský život. 
Po závěrečném požehnání jsme si za-
zpívali lurdskou mariánskou píseň Ave 

Maria a děkovali tak za krásnou prožitou slavnost 
s Pannou Marií. 

Jana Č. 

POUTNÍ SLAVNOST V KOKEŠOVĚ 

Měsíc říjen nám připomíná Pannu Marii Růžen-
covou a modlitbu růžence. V naší farnosti a okolí je 
v našem společenství „živého růžence“ 32 členů. 
Dlouhá léta je v Pardubicích krásným zvykem 
modlit se růženec přede mší svatou. Do této mod-
litby zahrnujeme nejen své prosby osobní, ale i 
prosby za naše rodiny, farnost, kněze, kněžský a 
řeholní dorost, za nemocné, za náš národ a za mi-
sie. 

Paní Elena Bartošková se pravidelně předmod-
lívala, ale ze zdravotních důvodů už nemůže tuto 
službu vykonávat. Všichni ji za tuto službu děkují. 

Prosila bych zájemce, kteří mají odvahu, chuť a 
čas vést modlitbu růžence, vždy půl hodiny přede 
mší svatou, aby se ujali této služby. Zvlášť nyní – 
v nadcházejícím měsíci říjnu. Uvádím rozpis dnů, 
který růženec se právě modlí (tajemství radostná 
v pondělí a v sobotu; světla ve čtvrtek, bolestná 
v úterý a v pátek a slavná tajemství ve středu a 
v neděli). Děkuji předem všem odvážným, kteří se 
s radostí ujmou této služby. Vždyť  nezapomínej-
me, že modlitba růžence už v minulosti přinesla 
tolik pomoci, obrácení i uzdravení. 

Za živý růženec B.Dařbujánová 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

MODLITBY RŮŽENCE 
Během měsíce října -  měsíce modlitby svatého růžence -  se můžeme každý pátek v 17:30 hod. 

v kostele sv. Bartoloměje společně sejít k této modlitbě pod vedením různých skupin naší farnosti. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
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Dne 11. září 2010 se na arciděkanství 
s laskavým svolením P.Antonína Forbelského 
uskutečnilo setkání laických členů Konferencí sv. 
Vincence z Pauly z naší diecéze, a to u příležitosti 
350. výročí smrti sv. Vincence. 

Připomeňme si historii vzniku těchto organizací. 
Sv. Vincenc z Pauly se narodil 24.4.1581 neda-

leko Daxu v jižní Francii. Po vysvěcení na kněze 
pokračoval ve studiu teologie a církevního práva, 
později působil v Paříží, dokonce u královského 
dvora, kde měl významné postavení. Od r. 1617 
působil jako farář ve venkovské farnosti v lyonské 
diecézi. Tady začal organizovat svépomocnou péči 
o chudé zakládáním charitativních bratrstev a 
s několika horlivými kněžími konat lidové misie. 
V r. 1625 založil misionářskou kongregaci lazaris-
tů, jejímž hlavním posláním bylo vzdělávání kandi-
dátů kněžství. 

K zajištění trvalé péče o chudé a nemocné, věz-
ně a opuštěné děti, založil spolu se sv.Luisou de 
Marillac základy kongregace Dcer křesťanské lás-
ky – v i n c e n t e k  (1633). 

Sv. Vincenc proniknutý duchem živé víry viděl 
ve všech trpících Ježíše Krista a své kněžské po-
slání konal po celý život s opravdovou vroucností 
srdce a duše. Zemřel 27.9.1660. 

O vznik dnešních „Konferencí sv.Vincence 
z Pauly“ se zasloužil Fréderik Ozanam (1813-
1853). Studoval na univerzitě v Paříži a byl nesmír-
ně vzdělaný (získal titul doktora práv a filozofie a 
profesuru obchodního práva) a v konkurzu získal 
profesuru na téže univerzitě. Ozanam učil, publiko-
val a burcoval společnost poukazováním na velko-
městskou bídu a vyzýval bohaté, aby pomáhali. 

Podporoval dělnické spolky, od státu požadoval 
sociální zákony na zlepšení životních podmínek, 
ale zdůrazňoval též nutnost duchovního a mravní-
ho růstu a pokračoval v činnosti pro lidi trpící nou-
zí. 

Oficiálně byla Konference sv. Vincence ustave-
na v r. 1833. Ozanam získával pro Konferenci stá-
le více lidí a snažil se o rozšíření spolků v dalších 
zemích. Byla to první větší laická charitativní orga-
nizace, která uskutečňovala ideje laického apošto-
látu. Její zásady dodnes zachovávají všechny vin-
centinské Konference na celém světě. V r. 1997 
prohlásil papež Jan Pavel II. Fréderika Ozanama 
za blahoslaveného. 

V současné době tato celosvětová organizace 
prokazuje dobrodiní ve 144 zemích světa. 
V Čechách začaly vznikat Konference sv. Vincen-
ce koncem 19 stol. A po vzniku Československa i 
na Slovensku, a to zásluhou Kongregací Vincentek 
(dnes Společnost dcer křesťanské lásky 
sv.Vincenta de Paul (DKL)). Je samozřejmé, že 
náplň činnosti Konferencí se mění a odvíjí 
v návaznosti na sociální podmínky a vývoj společ-
nosti. Dnes je v každé diecézi několik Konferencí a 
členky si ze svého středu volí (zpravidla na 2-3 leté 
období) vedoucí z některé Konference, která koor-
dinuje jejich činnost a působení. Činnost všech 
Konferencí řídí prezidentka v Praze a podléhá 
ústředí ve Francii. 

Významné výročí bylo tedy důvodem k malé 
oslavě setkáním několika Konferencí z naší diecé-
ze. Úvodem jsme vyslechli zprávu od naší prezi-
dentky nejen o činnosti, ale také o iniciativách a 
potřebách Společnosti. Poté jsme se společně po-

modlili svatý růženec za jed-
notlivé prosby a též na úmysly 
Svatého Otce. Po modlitbě 
nás ledova la  p řednáška 
P.Zdeňka Nováka z Hradce 
Králové , ve které připomněl 
odkaz sv. Vincence a objasnil 
jednotlivé pojmy pomoci 
v duchu křesťanské lásky a 
posilování toho, co lidi spoju-
je. 
Po agapé jsme naše setkání 
zakončili mší svatou v kostele 
sv. Bartoloměje, kterou ce-
lebroval P.Antonín Sokol. Dí-
ky všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na zdaři-
lém průběhu setkání. 
 

Jana Č. 

SETKÁNÍ LAICKÝCH VINCENTINŮ NA PARDUBICKÉ FAŘE. 
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SVÁTOST NEMOCNÝCH 

ROZVRH  
Předškoláci 

Školáci 

 
Výuka probíhá na faře: Kostelní 92, Pardubice, 

Kontakt: 466 769 260, 731 598 842,  
email: farpar@volny.cz.  

——- 
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 

N Á B O Ž E N ST V Í  

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

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

3. třída  Pondělí  15:30 - 16:15  I. Fibichová 

4. třída  Pondělí  16:30 - 17:15  I. Fibichová 

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

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

7.- 8. třída  Středa  15:30 - 16:30  R. Martinek  

8.- 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 

V sobotu 06. listopadu 2010 v 09:00 hod. se 
bude při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje udí-
let svátost nemocných. Před mší svatou bude od 
08:30 hod. příležitost ke svátosti smíření. Zá-
jemci se mohou přihlásit v sakristii v kostele sv. 
Jana i u sv. Bartoloměje. Následně po této slav-
nosti bude malé pohoštění v prostorách fary 
(můžete-li přispět něčím upečeným na společný 
stůl, předem děkujeme). 

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

P. Antonín 

Na základě diskuse při poslední pastorační radě 
ve snaze oživení osvědčených středečních večerů 
hledáme jejich novou podobu. Hlavním obsahem 
nadále zůstanou katecheze o důležitých otázkách 
víry, ale je snaha oslovit vetší část farnosti, aby i 
pro ně byly středeční večery přínosem.  

Vzhledem k tomu, že jsem byl pověřen organi-
zací aktivit vysokoškolských studentů, a že ve far-
nosti se již jeden obdobný cyklus vzdělávacích ka-
techezí koná (známé Pondělní večery u svatého 
Jana), bude konání středečních večerů obnoveno 
až počátkem adventu. Podněty k obsahu, četnos-
ti setkávání apod. i jakékoliv další nápady adresuj-
te prosím na farní kancelář. Děkujeme za pocho-
pení. 

P. Radek Martinek 

STŘEDEČNÍ VEČERY 

4. SVATOBARTOLOMĚJSKÉ POUTNÍ SETKÁNÍ 
V neděli 19. září v 16:00 hod. se uskutečnilo na naší farní zahradě již 4. Svatobartolomějské poutní 
setkání. Díky ochotným mužům se podařilo připravit sezení i zajistit obsluhu u grilu i pípy. Ochotné že-
ny přinesly i připravily bohaté pohoštění. Též naše mládež zodpovědně zajišťovala službu u vchodu, 
svatý Petr nám žehnal. 
Velký dík patří též všem aktérům programu na našem zahradním jevišti. Myslím, že jsme všichni prožili 
pěkné poutní setkání. Děkuji všem za vaši obětavou pomoc i společné posezení. 

  P. Antonín 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
mailto:farpar@volny.cz
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SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE SKM 
ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 

Vážení mladí přátelé, rodiče a děti. 
V tomto školním roce nabízíme tyto aktivity: 
 
Sportovní kroužky: Sportovní kroužky jsou rozděleny podle věkových kategorií 
Malá kopaná 12 – 15 let,     Pátek 17.30 – 19.00  
Florbal 12 – 15 let,      Středa 15.00 – 16.30;  

15 let a výše      Pátek 15.30 – 17.30 
Volejbal pro začátečníky 12 let a výše   Čtvrtek 17.00 – 18.45 
Lezecká stěna 12 let a výše    Úterý 17.00 – 18.30 
Badminton 12 let a výše     Čtvrtek 15.00 – 17.00 
Stolní tenis (začátečníci a mírně pokročilí)  Čtvrtek 16.30 – 17.30 
 
Zájmové kroužky: Pro děti od 10 let. Po osobní domluvě mohou být i děti 
mladší. 
Modelářský – plastikové modelářství  Úterý 15.00 – 17.00 
Výtvarný a rukodělný     Čtvrtek 14.30 – 17.00 
Taneční pro děvčata      Pátek 16.00 – 17.00 
Kytara (základy hry)     Pátek 15.30 – 16.30 
Flétnička (pro předškolní děti a školáčky)  Pátek 15.15 – 16.00 
Náboženství (prostarší i mladší)    Pátek 14.30 – 15.15 
 
Klub maminek:      Čtvrtek 9.30 – 12.00 
 
Časy kroužků jsou předběžné, mohou se měnit (ne však zásadně). 
Cena všech kroužků je 150,-Kč za rok. V případě, že dítě navštěvu-
je více kroužků, cena zůstává na 150,-Kč (registrace ve středisku). 
 
Otevírací doba střediska 

Úterý   15.00 – 19.00 
Středa  15.00 – 18.00 
Čtvrtek  15.00 – 19.00 
Pátek  15.00 – 19.00 
Neděle  15.00 – 19.00 

 
Neděle pro rodiny 
Také v tomto školním roce pokračujeme s nedělním programem pro rodiny, kdy nabízíme prostor jak 
pro aktivní sportovní vyžití všech členů rodiny, tak různé rukodělné a zájmové aktivity. Podrobnější har-
monogram jednotlivých programů bude průběžně zveřejňován. 

PONDĚLNÍ VEČERY 
U SV. JANA V PARDUBICÍCH 

 

PROGRAM NA PODZIM 2010: 
 

Pondělí 18.10.2010 v 18 hodin Václav Vacek: Ježíš Kristus, náš služebník (výklad Lk 12, 32-48) 
ÑÑÑ 

Pondělí 22.11.2010 v 18 hodin Petr Stejskal: Biblické téma 
ÑÑÑ 

Pondělí 6.12.2010 v 18 hodin Václav Malý: Diskusní večer 
ÑÑÑ 

Bližší informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://vecery.misto.cz. 

http://www.FARNOST-PARDUBICE.CZ
http://vecery.misto.cz
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C H A R I TA -  M I S I E  
I během teplých prázdninových dnů vládl 
v Oblastní charitě Pardubice čilý ruch a přes střída-
vý zasloužený odpočinek zaměstnanců byla připra-
vována a uskutečňována řada (nových) věcí:  
 

MATEŘSKÉ CENTRUM V LUŽI  

10. července otevřela v Luži Oblastní charita Par-
dubice mateřské centrum DaR (Děti a rodiče). 
Slavnostního otevření se zúčastnili i prezident 
DCH Mons. Josef Suchár a ředitel DCH RNDr. Jiří 
Stejskal. Nápad založit mateřské centrum v Luži 
vzešel jak ze strany OCHPA, tak ze strany rodin. 
OCHPA chce pomoci maminkám na mateřské do-
volené vytvořit prostor pro společné setkávání a 
zapojení se do různých aktivit. Dalším důvodem, 
proč došlo k založení mateřského centra právě 
v Luži, je každoroční velká angažovanost rodin 
s dětmi při Tříkrálové sbírce, jejíž výnos z této i 
okolních obcí dostává OCHPA. Maminky přišly se 
spoustou nápadů a vlastních aktivit a samy se svý-
mi dětmi upravily a vyzdobily prostory MC.  

 
Během letních prázdnin probíhaly v mateřském 
centru jednotlivé akce pro děti a rodiče, jichž se 
rády účastnily i maminky s dětmi, které jsou paci-
enty Hamzovy léčebny. Zároveň se dokončuje 
úprava zahrady centra. Od září již bude DaR nabí-
zet pravidelný program doplněný jednorázovými 
akcemi.  
 

STATISÍCE ZNÁMEK PRO MISIE 

V 2. polovině srpna odeslala OCHPA statisíce 
zpracovaných a roztříděných starých poštovních 
známek do kláštera benediktýnů v německém 
Münsterschwarzachu, kam je ochotně zavezl P. 
Josef Matras.  
 
Benediktýni v tomto klášteře se mimo svých dal-
ších mnoha činností věnují i zahraniční pomoci ve 
svých misijních stanicích. V komunitě bratří bene-
diktýnů v Münsterschwarzachu žije br. Anselm 

Grün, jehož duchovní knihy jsou díky Karmelitán-
skému nakladatelství známy i českým čtenářům. 
Benediktýni získávají finanční prostředky pro misij-
ní činnost mimo jiné prodejem starých poštovních 
známek na burzách a aukcích sběratelů. Dle slov 
opata kláštera br. Stephana Veitla OSB, který se 
převzetí zásilky účastnil, jde výtěžek z jejich prode-
je především na zaplacení školného dětem 
z nemajetných rodin a na provoz misijních zdravot-
nických zařízení. Přesnou hodnotu výtěžku 
z prodeje známek, které poslala OCHPA lze jen 
těžko odhadnout, jisté však je, že nebude zane-
dbatelný. Pomineme-li již samotné množství dove-
zených známek, jistě stojí za zmínku, že byly ode-
slány cenné známky např. z doby Rakousko-
uherské monarchie, první republiky, doby protekto-
rátu apod.   
 
Poslední zásilka takto sesbíraných známek byla, 
dle slov P. Matrase, odvezena v roce 2006. Během 
dalších 4 let se podařily sesbírat další statisíce 
poštovních známek, které přicházely od žáků ZŠ 
Npor. Eliáše v Pardubicích-Polabinách, farností, 
charit i jednotlivců. Díky obětavé, usilovné a nezišt-
né práci dobrovolníků, kteří pod vedením paní Kar-
ly Jiroutové známky upravily a roztřídily, se podaři-
lo připravit známky k odeslání. Tímto OCHPA jmé-
nem svým i bratří benediktýnů z Münster-
schwarzachu srdečně děkuje všem zúčastně-
ným za podporu a pomoc!  
 
Počátkem září OCHPA obdržela poděkování P. 
Bernarda Makadani Zulu, ředitele Národního úřadu 
Papežských misijních děl v Zambii, který potvrdil 
přijetí brýlí zaslaných OCHPou na jaře tohoto roku. 
P. Zulu ve svém dopise vyjádřil velký dík za zájem 
o chudé lidi v Zambii a poprosil o modlitby za tuto 
zemi a její obyvatele. 
 
Brýle je možné sbírat a zasílat i nadále, OCHPA již 
registruje další zájemce. Naléhavě však prosíme 
všechny dárce, aby u odevzdaných brýlí vždy 
uváděly počet dioptrií!!! 
 
PUTOVNÍ VÝSTAVA „BAREVNÉ DOTEKY“ 

Během měsíce října pořádá OCHPA ve foyer Vý-
chodočeského divadla v Pardubicích mezinárodní 
výstavu s názvem „Barevné doteky“. Vystave-
ny  budou obrázky osob s mentálním postižením z 
Diecézní charity Würzburg-Eisingen (Německo) a z 
Oblastní charity Polička. Během příštího roku pak 
výstava vystřídá dalších 10 měst Pardubického 
kraje. Po roce v České republice se Barevné do-
teky přestěhují do Německa, kde absolvují stejně 
dlouhou cestu po městech německých. 
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4. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ  
PLZEŇ, SOBOTA 2. 10. 2010 

C H A R I TA -  M I S I E  

Misijní kongresy dětí se pořá-
dají každé 3 roky. Může se jich 
účastnit každý. Zveme děti, 
rodiče,kněze, katechety a další 
dospělé, aby přijeli do Plzně, 
kde je (od 9.00 do 17.00) při-
praven bohatý program modli-
teb, her, soutěží, písní a dal-

ších překvapení nejen pro děti. Vystoupí i hudební 
skupina z Estonska. Možná se Plzeň bude někomu 
zdát hodně daleko, ale právě „daleké“ misijní ces-
tování může poutníky velmi úzce spojit. Účast 
(kromě jiných) přislíbil otec biskup František Rad-
kovský a apoštolský nuncius Diego Causero. Věří-
me, že tato akce přinese požehnání a radost. 
Z Pardubic jede vlak 5.32hod, s přestupem v Pra-
ze 7.04 a v Plzní je 8.50hod. 
 
Co nás čeká: 
9.00  Předprogram: Pestré pásmo modliteb, písní, 

promítání obrázku z misií 
10.00 Slavnostní mše svatá v katedrále svatého 

Bartoloměje 
12.00 Misijní olympiáda - Dobrodružné poznávání 

světadílu, zajímavé putování po všech        
kontinentech, tvůrčí dílní, koncert a další 
překvapení 

17.00 Rozeslání malých misionářů 
 
Doprovodný program – před katedrálou sv. Barto-
loměje: 

� Misijní jarmark: nabídka krásných dárků, šperků 
a jiných drobností. 

� Misijní koláč: občerstvení z kuchyně šikovných 
maminek a babiček. 

Doprovodný program pro starší a dospělé v čase 
12.00 - 16.45: 
� Katedrála sv. Bartoloměje – Asie: Jana Šve-

cová – povídání o Indii, o dobrovolnictví, ochut-
návka čaje. 

� Biskupství plzeňské – Evropa: tvořivá dílna 
Mateřského centra Plzeňské panenky. 

� Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františ-
kánské ulici – Afrika: vystoupení hudební sku-
piny Quo vadis, prezentace výrobků Fair trade. 

� Kostel sv. Jana Nepomuckého na Chodském 
náměstí – Amerika: divadelní představení stu-
dentek DAMU „Učiňme člověka“ – zvesela na 
biblické motivy. 

� Kostel církve metodistické Maranatha na Hu-
sově ulici – Austrálie a Oceánie: interaktivní 
zapojení diváků do kultury tamních národů – 
domažlická farnost.  

 
Občerstvení z vlastních zásob, pití zajištěno  
Nazpět jede vlak 18.11 hod, s přestupem v Praze 
20.11 a v Pardubicích je 21.19 hod. 
Na misijním kongrese se dá zažít hodně radosti, 
protože soutěžení a zkoušení nových věcí je pro 
děti vlastní, tak kdo máte chuť nenechte se odradit 
dalekou cestou. 

Zuzana Petrášová 

MISIJNÍ TVOŘENÍ 
Dovolujeme si pozvat všechny zkušené i nové 

zájemce o tvoření drobných dárečků na misijní jar-
mark, které se bude konat v neděli 10. 10. 2010 
odpoledne v 15,30 na faře. 

Vítán je kdokoliv, kdo má chuť vyrábět, 
takže děti, vezměte s sebou své rodiče 
nebo prarodiče a třeba i nějaké nápady, 
co by se dalo vyrábět. 

Pokud máte nějaké nápady, co by-
chom společně měli tvořit, vezměte je 
s sebou spolu s materiálem na ně i pro 
ostatní. Pokud žádný nápad nemáte, pře-
neste si alespoň nějaké čtvrtky, popřípa-
dě barevné papíry a k tomu barvičky - 
pastelky, fixy,…- třeba vytvoříte nějaká pěk-
ná přáníčka,…) 

 
Následující neděli, 17. 10. 2010  by se všechny 

výrobky požehnaly během dětské mše svaté. Po-
kud nechcete nebo nemůžete tvořit na faře, může-
te donést i Vaše domácí výrobky do klášterního 

kostela tuto neděli. 
 
A konečně, další neděle, 24. 10. 2010 je 
neděle misijní. Ta se týká už opravdu 
všech, kdo chtějí přímo finančně podpo-
řit misie a třeba si udělat radost nějakou 
malou pozorností. Tuto neděli se budou 
výrobky po mších svatých prodávat. 

 
Odpoledne 24. 10. 2010 se na faře také 
uskuteční tradiční Misijní most dětí a be-

seda za účasti diecézní ředitelky PMD Mgr. 
Bronislavy Halbrštátové. 

 
Takže díky předem za Vaši ochotu a štědrost. 
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RO D I N Y  

V sobotu 4. září 
se konala již 5. 
pouť rodin pardu-
bické farnosti, 
tentokrát na Vyso-
činu do oblasti 
Žďárských vrchů. 
Začínali jsme spo-
lečnou mší svatou 
v kostele sv. Anny 
v Pusté Kamenici. 
Když se sem sjeli 
všichni účastníci 
poutě, rozhodně 
„pustá“ nebyla – 
bylo nás celkem 
kolem 80 a místní 

kostelík jsme zaplnili do posledního místa. Svatý 
Petr již ráno vyzkoušel naši víru, protože cestou 
z Pardubic průběžně vydatně pršelo a počasí vů-
bec nenasvědčovalo tomu, že se chystáme prožít 
krásný den. Po mši ( již za solidního počasí ) jsme 
se přemístili do přírody a společně pěšky vyrazili 
na 2 etapu poutě. 
Trasa byla dobře 
vybrána tak, aby ji 
zvládl a užil si ji 
každý – dospělí, 
mládež, malé děti 
i naši duchovní 
otcové :-). Závě-
rečný výstup na 
Devět skal už sice 
vede po kameni-
tých schodech, 
ale silní mužové si 
poradili s kočárky i 
inv. vozíkem, tak-
že nahoru jsme 
došli do poslední-

ho muže ( i ženy ). Většina z nás pak vystoupala i 
na okolní skály, kde by se nám při dobré viditel-
nosti naskytl nádherný výhled  na okolní krajinu. 
Někteří odvážlivci ( z mladší generace ) za pomoci 
zkušeného instruktora  prováděli i horolezecké sla-
ňování. 
Popovídali jsme, posvačili, děti si pohrály a vyrazili 
jsme na zpáteční cestu. Cestou děti provedly šiš-
kový útok, na který obratem zareagoval P. Míla a 
načas odlákal útočníky hlouběji do lesa, čímž 
s nasazením vlastního života ochránil zbylé poutní-
ky. Pak jsme se přesunuli do Herálce na faru, kde 
jsme na připraveném ohni opekli špekáčky a po-
obědvali. Ve chvíli kdy jsme kolem 15,30 odjížděli 
domů ... začalo opět pršet. 
 
Myslím, že za všechny mohu říci, že jsme ve spo-
lečenství prožili pěkný den, kdy v sobě program 
spojil duchovní i rekreační aspekt. Velký dík patří 
všem, kteří tuto akci pro ostatní připravili a také sv. 
Petrovi za dobře načasované počasí. 
 

Za účastníky, Marek Deml 

5. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 
4. ZÁŘÍ 2010 – PUSTÁ KAMENICE / DEVĚT SKAL 

VÝZVA 
V současné době je aktuální snaha zavést do mateřských a základních škol  

tzv. sexuální výchovu způsobem, který je v rozporu s křesťanskými hodnotami.  
Nositeli výchovy dětí jsou však rodiče, škola výchovné působení odvozuje od rodičů.  

Upozorňujeme rodiče, že mají právo na to, aby je ředitel školy informoval,  
jakým způsobem tato výuka na jejich škole probíhá.  

Ministerstvo školství ředitelům doporučilo,  
aby plně respektovali přání rodičů. 

Vyzýváme rodiče, aby tomuto citlivému problému věnovali pozornost  
a využívali svého práva křesťansky vychovávat vlastní děti.  
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M L ÁD E Ž  

Jak již bylo avizováno v minulém Zpravodaji, 
dostane setkávání vysokoškoláků v Pardubicích od 
počátku akademického roku novou podobu. 
Z podnětu vedení diecéze se novým vysokoškol-
ským kaplanem v Pardubicích stane P. PhDr. Ra-
dek Martinek. 

Po diskusích se studenty – ve snaze vyjít jim co 
nejvíce vstříc – bude od středy 6. října 2010 stu-
dentská mše svatá konána během akademického 
roku (výjma zkouškového období) v novém čase, a 
to v 19.30 hodin v kostele sv.Bartoloměje. Spo-
lečenství bude otevřeno především studentům 
místních vysokých škol, ale i ostatním 
(středoškolákům, mladým manželským párům, no-
vě pokřtěným apod.). Po mši svaté bude následo-
vat setkání na faře s besedami na aktuální témata. 
Předpokládaný konec programu je kolem 22. hodi-
ny. 
Nejbližší akce: 
6. října – zahájení nového akademického roku mší 

svatou s prosbami k Duchu svatému za studen-

ty a pedagogy (Veni sancte) 
13. října – mše svatá, celebruje P.ThLic David 

Bouma (KTF UK, Praha), poté na faře beseda 
na téma „Islám v Evropě“ 

20. října – mše svatá, celebruje Mons. Josef Kaj-
nek (biskup, administrátor diecéze), poté bese-
da na faře „biblický impulz“ (aktivity na začátku 
akademického roku s cílem seznámit věřící stu-
denty na stejné škole, koleji či internátu) 

27. října - promítání film (téma bude upřesněno) 
s následnou diskusí 

3. listopadu – mše svatá, celebruje P.Radek Marti-
nek, poté beseda s promítáním obrázků 
z vykonané pouti do Jeruzaléma a Svaté země. 

 
Obvyklá farní mše svatá konaná ve středu 
v kostele svatého Bartoloměje bude samozřejmě 
zachována. 
 

P.Radek Martinek 

NOVÁ PODOBA SETKÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLÁKŮ V PARDUBICÍCH 

Pardubické spolčo pod vedením P. Míly letos vyra-
zilo na svůj pobyt na Pustinu (ves mezi Luží a Vy-
sokým Mýtem). Někteří šlapali na kolech, vzdále-
nost činila cca 40 km, přičemž se nejelo zrovna 
s kopce. Jiní se vezli autem, někteří i vlakem nebo 
autobusem, zkrátka jsme se nakonec všichni sešli 
na oběd, který každý ocenil, v hojném počtu 25 
výletníků. 
O program se staral takzvaný TEAM, jenž všechny 
své nápady konzultoval s Mílou. Budíčky povětši-
nou zajišťovala kapela Budíček. Zážitky máme 
nejen z všemožných aktivit zaměřených na Písmo 
(například hra s biblickými postavami nebo zajíma-

vá přednáška P. Prokopa Tobka), ale také z mše 
svaté sloužené v lese, jakéhosi „letního“ biatlonu či 
oslavy osmnáctin Terky Demlové a velkého závě-
rečného táborového ohně.Velmi zajímavý byl též 
promítaný film nazvaný Vzepřít se obrům. Potěšila 
nás též vzácná návštěva otce Radka. Užili jsme si 
mnoho zábavy a určitě budeme rádi vzpomínat. 
Zpět do svých domovů jsme jeli opět každý různě, 
cyklisté jinou cestou než prve a tato již byla 
s kopce, takže dorazili bez potíží. 
Moc děkujeme všem, co se na organizaci podíleli a 
těšíme se na příští rok. 

Jan Kučera 

SUPERPRÁZDNINY – PUSTINA 2010 
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RŮZ N É  
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

RŮZ N É  

V neděli 12.září se naše farnost 
zapojila do aktivit v rámci Dnů ev-
ropského kulturního dědictví. Širo-
ké veřejnosti byly otevřeny tři na-
še kostely – farní kostel 
sv.Bartoloměje, klášterní kostel 

Zvěstování Panny Marie a také letošní jubilant bý-
valý špitální kostel svatého Jana Křtitele. Všechny 
kostely byly hojně navštíveny. Všem, kteří se podí-
leli na organizačním zajištění a zdárném průběhu 
srdečně děkujeme! 

P.Radek Martinek 
——- 

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se účastnili 
přípravy i vlastního průběhu Dne evropského dě-
dictví v našich kostelích.  
 
Přikládám malou statistiku:  
 
KOSTEL 2008 2009 2010 
 
SV. BARTOLOMĚJ 450  550  600 
SV. JAN KŘTITEL 130  280 190 
ZVĚSTOVÁNÍ P. MARIE 140  300 100 
 
ÚČAST CELKEM  
(ORIENTAČNĚ) 930 1130 890 
 

P. Antonín 

Po výsledku jarních voleb určitě nehýříme radostí, 
ale někdy i léčba šokem má svůj význam. A proto-
že jsme křesťané, tak se křesťansky nadechneme 
a uděláme, co se dá. 
Především se nebudeme bát jizlivých poznámek 
ani obviňování kohokoli z čehokoli. To bylo a bude 
vždycky, protože papír snese všecko, a pokud se 
dá před větu „slyšeli jsme, že …“, pak se dá napsat 
cokoli a nikdo za nic neručí. A ani se neomlouvá. 
Dále budeme hlasovat s rozmyslem. Současný 
trend v dávání preferenčních hlasů lidem na konci 
kandidátky sice může dostat do zastupitelstva ně-
koho, kdo je vám sympatický a o kom víte, že je 
čestný, ale ten nemusí být na práci v zastupitelstvu 
připraven. 
A do třetice získávejte ty, kterým se nechce 
k volebním urnám, protože si myslí, že nemohou 
nic ovlivnit. Přinejmenším dají svůj hlas navíc proti 
komunistům, kteří dovedou své členy nelítostně 
dohnat k volbám za každou cenu. 
A navíc si všímejte ve svém okolí lidí, kteří nemo-
hou dojít do volební místnosti, domluvte se s nimi  
a zajistěte jim návštěvu volební komise 
s přenosnou urnou. Nebo nahlaste včas našim zá-
stupcům v okrskových volebních komisích jméno, 
adresu a volební okrsek (je na obálce s volebními 
lístky, kterou dostane každý domů), aby mohli do-
nášku zařídit. Uvědomte si, že každý hlas má svou 
cenu a jistě nebudete zprostředkovávat tuto službu 
někomu, kdo by hlasoval proti  našim zásadám. 
Šťastnou ruku při volbách všem přeje 

Věra Novotná 

TAK TU ZASE MÁME VOLBY. 

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. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara  

D A L Š Í  A K C E  

Ne 26.09. Modlitební truduum kostel sv. Bartoloměje 16:00 hod. 
Út 28.09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa  
St 29.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 30.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 
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BLAHOPŘEJEME 

K A L E N D ÁŘ  

Pá 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

So 02.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 06.10. Studentská mše - Veni Sancte kostel sv. Bartoloměje 19:30 hod. 
Pá 08.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
So 09.10. Vikariátní výlet mládeže   
  1. ročník turnaje v malé kopané salesiánské středisko 13:30 hod. 
Ne 10.10. Misijní dílna farní sál 15:30 hod. 
St 13.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 14.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 15.10. Přijímání intencí na měsíc listopad fara od 08:00 hod. 

  Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
Ne 17.10. Sbírka na misie   
Po 18.10. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 
Pá 22.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
So 23.10. Modlitební misijní most kostel sv. Bartoloměje 20:00 hod. 
Ne 24.10. Misijní neděle   
  Misijní modlitební most dětí, beseda farní sál 16:00 hod. 
Čt 28.10. Státní svátek   
Pá 29.10. Modlitba růžence kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 
Ne 31.10. Změna času   
Po 01.11. Slavnost Všech svatých   
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 18:00 
Út 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   
  Dušičková pobožnost Hl. hřbitov - boční vchod 16:30 hod. 

  Dušičková pobožnost Pardubičky - hřbitov 16:30 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Pá 05.11. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 06.11. Udílení svátosti nemocných kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

Pá 12.11. Večer mladých Přelouč  
Ne 14.11. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

ŘÍJEN 

St 10.11. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Pokračování z předcházející strany 

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,  
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz 

4.11. svátek sv. Karla Boromejského  
(Mons. Otčenášek, jáhen Karel) 

INZERÁT 
 

Pronajmu pracujícímu nebo studentovi 
(studentům) byt. 

Tel: 466 264 601, nebo 776178844"  

mailto:farpar@volny.cz
http://www.farnost-pardubice.cz

