
1 

 

Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích 

OBSAH 

pardubické farnosti sv. Bartoloměje 

ZE ŽIVOTA  
FARNOSTI  str.2 

• Slavnost 1. svatého  
přijímání 

• EXIT Tour v Pardubicích 

MLÁDEŽ str. 3 
• Večer mládeže 

MINISTRANTI str. 3 
• Ministrantské setkání 

v Červeném Kostelci 

ZPRÁVY  
Z DIECÉZE str. 4 

• Zemřel arcibiskup Karel 
Otčenášek 

CHARITA str. 5-6 
• Cokoliv teď hned 
• Dobrovolníci OCHPA 

chystají další překvapení 
pro děti 

• Slavnostní vzlet  
Holoubka v Holicích 

• Postní almužna 

RŮZNÉ str. 6 
• Zapište si do kalendáře 
• Poděkování 
• Inzerát 

SALESIÁNSKÉ 
STŘEDISKO str. 7 

• Salesiánská neziskovka 
z Pardubic míří na  
Velehrad 

• Projekty 12. ročníku Dnů 
lidí dobré vůle podpořené  
kontem Velehrad 

KALENDÁŘ  str. 8 

Náklady: 4,- Kč 

e chvíli, kdy píšu těchto 
pár řádků, máme za se-
bou několik velkých udá-

lostí. Máme nového biskupa. 
V Pardubicích  byl Exit 316 Tour a 
v pondělí 23.5 odešel k našemu 
Pánu  otec arcibiskup Karel. Určitě 
vás napadnou i další, ale u těchto 
se zastavím. Protože je v nich ně-
co, co je (i když nepřímo) spojuje. 

Spisovatel Francois 
Mauriac napsal: „ 
Lidé jsou příliš 
často podvede-
ni. Co na ně 
ještě dnes 
může udělat 
jakýs takýs 
dojem, je pří-
klad. Slepý 
od narození 
se nevrhl na 
zem před Bo-
žím slovem 
p ř i způso b e -
ným vkusu do-
by, nýbrž před 
Synem Božím, Slo-
vem života, oním Slovem, na něž 
patřili a jehož se dotýkali chudí lidé 
s které mezi chudými žilo, jim po-
dobné, a v němž bylo přítomno ně-
co neobyčejného a zářivého. „Ježíš 
ho vyhledal a řekl: Věříš v syna 
člověka? Odpověděl: A kdo je to, 
Pane, abych v něho uvěřil? Ježíš 
mu řekl: Viděls ho. Je to ten, kdo 
s tebou mluví. On na to řekl: Věřím, 
Pane! A padl před ním na kolena. 
(J 9,35-38)“. Ne síla slova nás při-
vede k tomu, abychom padli na 
zem. Co sráží na kolena, je čin a 
utrpení, na něž člověk odpoví přije-
tím a souhlasem. Člověk, který 
uprostřed lidí žije v Kristu.“ 

Oba biskupové mě (obrazně řeče-
no) „posadili na zadek“. Otec bis-
kup Jan byl pro mě osobně napros-
to neznámý. Když jsem si ale četl 
jeho životopis, tak jsem se opravdu 
posadil. A to ve svém úřadě teprve 
začíná! A před otcem arcibiskupem 
Karlem – to je hluboké a uctivé po-
kleknutí. Poslední z těch, kteří nesli 
křesťanství v tomto státě navzdory 

komunistické mašinerii. Jeho 
životopis – to je kniha 

k rozjímání. Oba jsou 
pro mě velkým pří-

k l a d e m 
k následování. 

A Exit 316? 
Jen souhrnně: 
3 střední ško-
ly, cca 600 
studentů, cca 
90 členů uči-
telského sbo-
ru (technický 
personál ne-
počítám). Ti 

všichni se se-
tkali s hlásáním 

Evangelia. Poutavou for-
mou, hudbou, osobním svědectvím 
realizačního týmu. A nás „pár“ or-
ganizátorů – katolíků. Co mě bole-
lo, byl nezájem – většinou formou 
„nemám čas“. Těch 600 mladých 
studentů bylo „osloveno“. Dál je to 
na nás. Jenže.…. nemám je s kým 
seznámit….Vím, ten čas… 

Nejdou-li dnes lidé do kostela, aby 
slyšeli Boží slovo, pak to slovo mu-
síme zvěstovat mimo kostel. Nevě-
ří-li už slovům, musíme kázat činy. 
A nečekejme, že to za nás bude 
všechno dělat biskup. I když je 
svatý.  

P. J. Trávníček SDB 

www.farnost-pardubice.cz 

V 
ČAS KÁZAT VLASTNÍM ŽIVOTEM 

http://www.farnost-pardubice.cz
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V Pardubicích proběhla ve dnech 4. – 7. 5. 2011 
evangelizační akce zvaná Exit tour. Byla to akce, 
kdy skupinka lidí z Česka, Maďarska a Ameriky 
přijela k nám do Pardubic, kde 
s kapelou navštívi l i  tř i  školy 
s „Primárně preventivním programem 
pro střední školy“. Program na školách 
probíhal zhruba takto: 6:20 – 7:45 pří-
prava pódia, aparatury, ozvučení; 8:00 
– 8:45 zahájení v tělocvičně, zahrála 
kapela; 9:00 – 11:45 dvě série předná-
šek o přátelství, lásce, sexu, AIDS, 
šikaně, atd.; 12:00 – 13:00 zpětná vazba studentů 
v tělocvičně (co se jim líbilo, nelíbilo,…). Odpoled-
ne po programu na školách byly různorodé akce a 
workshopy pořádané pardubickými církvemi ve 

vlastním zázemí (Archa CB, Centrum SDB,…), na 
kterých byly vítáni všichni Pardubáci. V pátek ve-
čer byl koncert pořádaný kapelou ve složení dvou 

Čechů a tří Američanů. Celý program 
byl zakončen v sobotu v Centru SDB, 
kde byla Afterparty, na které byl pro-
gram opravdu různorodý a bohatý 
(např. opékání, kriket, fotbal, volejbal a 
další hry, rozloučení s kapelou a ce-
lým Exit tour Teamem a mnoho další-
ho). Po odjezdu Exit tour Teamu byly, 
jsou - a já doufám že i budou - pořádá-

ny Follow Upy, což jsou akce s různou tematikou, 
které volně navazují na Exit tour a evangelizaci. 

Tomáš Sirůček 

EXIT TOUR V PARDUBICÍCH 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Dne 22.5.2011 prožila naše farnost v kostele sva-
tého Bartoloměje velikou radost. 12 dětí přijalo po-
prvé Ježíše v Eucharistii. Bylo to 7 děvčat a 5 
chlapců. Děti byly krásně nastrojené - děvčata jak 
nevěsty, kluci jak ženichové - bylo se na co dívat.  
Mši celebroval pater Antonín Forbelský společně s 
Radkem Martinkem a paterem Antonínem Soko-
lem. Celou slavnost doprovázely písničky scholy a 
scholičky. V obětním průvodu děti přinesly i peníze 
které samy našetřily pro chudé děti. Podařilo se jim 
našetřit 843 Kč a jsou zaslané na účet Papežských 
misijních děl. Dětem patří veliké díky! 
Po skončení slavnosti jsme společně prožili na faře 
agapé (díky zákuskům a občerstvení). 

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na slavnostním prožití téhle události, zvláště rodi-
čům prvopřijímajících dětí. 
Děti a rodiče se připravovali na tuto krásnou udá-
lost již od února. Společně s nimi se připravovaly i 
čtyři děti z Holic. Snažili jsme se vytvořit společen-
ství a myslím, že se to za tu krátkou chvíli alespoň 
částečně podařilo.  
Den před slavností mohly děti také poprvé zažít 
„odložení“ svých hříchů u Ježíše při slavení svátos-
ti smíření 

Zuzana Petrášová 
 

SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 
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VEČER MLADÝCH 
Měsíc se s měsícem sešel a byl tu další večer mla-
dých a to druhý pátek v květnu 10. 5. Tentokrát 
jsme večer mladých hostovali u nás v Pardubicích. 
Jako samozřejmý začátek takového setkaní je urči-
tě mše svatá a taky proto jsme nezačali jinak.  Při 
mši hrála pardubická schola v trochu slavnostněj-
ším duchu, takže nechyběl doprovod na bicí. Po 
mši už celé shromáždění nečekalo nic jiného než 
večeře na faře, kde bylo jídla, že se stoly prohýba-
ly. Za to moc děkujeme hodným ženám, které nám 
tyto skvělé pokrmy dodaly. Nikdo neotálel a najedl 
se dosytnosti, aby zbytek dne ve zdraví přežil. Te-
dy dále po hostině následovala krátká seznamova-
cí hra, kde jsme zjistili, jak velký máme vikariát a 
kdo vše ve vikariátu je. Po chvíli zkoumání jsme 
zjistili , že na pomyslné mapě vikariátu, jež tvořil 
farní sál, tvoří přeci jen Pardubice většinu rozlohy. 
Když jsme si tedy zopakovali zeměpis, mohli jsme 
konečně přivítat našeho hosta P. Tomáše Petráč-

ka, který nám přednášel na téma Černé dějiny 
církve. On tedy sídlí v Hradci Králové, takže se di-
vil jakým způsobem je možno sklidit potlesk od 
Pardubáků. Přednáška probíhala velice zajímavě. 
Prošlo se mnoho témat od křížových výprav přes 
inkvizice, upalování, husitské války až po konec 
světa v roce 2012. Byly chvíle na dotazy jak přímé 
či anonymní. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavos-
tí i jak mluvit s nevěřícími o těchto tématech. Nevy-
nechali jsme ani pár přestávek pro protáhnutí kostí 
a doplnění zásob v žaludku. Po skončení přednáš-
ky jsme se s panem doktorem Petráčkem rozloučili 
darem a nechali jsme ho v klidu a míru odejít. My 
jsme pak dokončili všechny možné konverzace a 
všechny jiné činnosti. Pak už nám nezbývalo než 
se rozloučit s ostatními a těšit se na další večer 
mladých, který už bude zase jinde. 

Za pardubické spolčo P.N. 

M L ÁD E Ž 

MINISTRANSKÉ SETKÁNÍ V ČERVENÉM KOSTELCI, 6-8. 5. 2011 
Setkání začalo v pátek, ale my jsme přijeli 

v sobotu. Když jsme dojeli, nevynášeli jsme nic 
z auta. Hned jsme nastoupili do autobusu. Autobu-
sy nás zavezly do obce Bušín. Než jsme se vydali 
na pouť, měli jsme přednášku a přečetli jsme si 
jeden verš z Nového a jeden ze Starého zákona. 
Pak jsme šli do kostela v obci Bušín, naučili jsme 
se latinskou píseň a dostali jsme poutnické požeh-
nání.  

Vydali jsme se na pouť. Ušli jsme sotva 300 m a 
najednou se objevila kaplička. Ke kapličce se váže 
zajímavá pověst, ale my jsme museli jít dál. Šli 
jsme, šli jsme, až jsme došli k  Bošínské lávce. 
Tam jsme si mohli vybrat odpolední aktivitu. Když 
jsme si ji vybrali, nahlásili jsme to. Potom jsme če-
kali, ale díky strejdovi Petrovi jsme se nenudili. Po-
kračovali jsme dál. Jdeme a jdeme, až jsme došli 
k prvnímu brodu. A tu najednou uslyšíme:!!! 
„PENÍZE NEBO ŽIVOT“!!! Otočíme se a vtom na 
nás vyskočí loupeživí rytíři. Rozpoutá se veliká 
bitva. Nejdřív ustupujme my, pak se konečně cho-
píme klacků. Postupně propichujeme jednoho za 
druhým. Pak se ozve žblunknutí. To jsme dva sva-
lili do vody. Potom bylo slyšet rupat klacky, protože 
jsme jim pomáhali ven. Poděkovali jsme a šli dál. U 
čtvrtého brodu jsme se modlili zajímavým způso-
bem. Na loďku jsme napsali modlitbu, kterou jsme 
posílali po vodě a museli jsme dojet do cíle. U dal-
šího zastavení jsme si ulovili buď medvěda, jelena, 

zajíčka a nebo jsme šli vybrat hadí vajíčka. Z med-
věda, jelena, zajíčka či hadích vajíček jsme si udě-
lali velikou hostinu. Šli jsme dál. Dorazili jsme ke 
kapličce, uvnitř stáli dva mniši. Ti dva mniši nám 
rozdali papírky, na které jsme měli napsat prosby 
k Pánu Bohu. Papírky jsme si schovali. Šli jsme 
chvilku a najednou jsme spatřili hřiště. Na hřišti 
jsme pomohli opravit mnichům kostel. Ušli jsme asi 
1 km a přišli jsme do parku. Zkoušeli jsme, jak 
poutníci chodili po tmě a poznávali jsme zvuky zví-
řat. Potom jsme šli jenom městem. Donesli jsme si 
věci do 9.A, my jsme totiž měli pokoje ve škole. Ale 
to není zdaleka všechno, protože u nás byla jedna 
z odpoledních aktivit: „koncert“. Potom byl oběd. 
Naobědvali jsme se, chvilku byla pauza. Po obědě 
byla sloužena mše svatá. Po mši byla odpolední 
aktivita. Nakonec jsme všichni šli na večeři. Od 
16:30 byla preface. Ještě před prefací jsme se 
shromáždili na hřbitově před kaplí sv. Cyrila a Me-
toděje. Každý si zapálil jednu svíčku a v kostele sv. 
Jakuba, kde probíhala preface ji každý zapíchl do 
květináče. Potom jsme šli spát. 

Druhý den jsme se nasnídali. Potom jsme šli na 
mši svatou. Začátek byl v kostele sv. Jakuba, pak 
jsme šli průvodem do Smetanových sadů, tam byla 
sloužena mše. Po mši byl oběd a  odjezd.          

 Chtěl bych poděkovat strejdům Zdeňkovi a Pe-
trovi za to, že s námi byli v Červeném Kostelci.  

Petr Kučera 

M I N IS T R A NT I  
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Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

ÏÏÏ 
 

VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA  
KARLA OTČENÁŠKA 

slovo diecézního biskupa 
  

Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane v 
paměti nejen jako výjimečný pastýř naší diecéze, 
ale také jako mimořádná osobnost dějin církve v 
Evropě. A konečně i můj osobní vzor na cestě ke 
kněžství. 

Za jeden z nejhlubších rozměrů tohoto velkého 
Božího služebníka považuji skutečnost, že od 

svých 30 let, kdy byl tajně vysvěcen na biskupa, až 
do pokročilého věku nesl na svých bedrech celou 
tíži biskupského úřadu jako odpovědnost, kterou 
mu svěřil Kristus. I přesto, že mu bylo většinu živo-
ta násilně bráněno, aby svůj úřad veřejně zastával. 
Na jeho odvaze a nasazení nic nezměnila ani dlou-
há léta vězení a internace. Tuto jeho službu pro 
královéhradeckou diecézi považuji za srovnatelnou 
s mučednictvím. 

O Karlu Otčenáškovi jsem slyšel už jako dítě. 
Osobně jsem ho poznal během svých středoškol-
ských studií, kdy působil jako správce farnosti v 
Trmicích, okrajové části Ústí nad Labem. Pan bis-
kup se tam velmi svědomitě staral o opravu mnoha 
kostelů, k čemuž od státu nedostával téměř žádné 
prostředky. A především tam za ním jezdili věřící z 
celé republiky, hlavně mládež o prázdninách. I já 
jsem býval mezi nimi. Na osobě pana arcibiskupa 
Karla mě od prvního momentu nesmírně zaujala 
jeho mimořádná láska k Eucharistii, oddanost Mat-
ce Boží, pokora a nadšení pro šíření Božího krá-
lovství. Jeho kázání nebyla strojená, vyjadřoval se 
srozumitelně, v krátkých a upřímných větách, které 
nenechaly posluchače lhostejnými a skrze něž sil-
ně působil Duch Boží – asi právě pro jeho výji-
mečně silnou víru a pokoru. 

Nás studenty biskup Karel inspiroval i k tomu, 
abychom mu pomáhali s opravami kostelů a kaplí. 
Já jsem například jezdíval s vypůjčeným náklad-
ním autem pro písek, někdy jsem měl také tu čest 
vozit ve škodovce pana biskupa. Často jezdil slavit 
eucharistii do odlehlých kaplí, kde se v neděli shro-
máždilo jen několik málo věřících. To však pana 
biskupa neodradilo, do liturgie se vždy ponořil se 
stejnou vroucností, jako by šlo o slavnou pontifikál-
ní mši svatou. 

Pan arcibiskup Karel měl velikou úctu ke vzne-
šenosti kněžského a apoštolského povolání. Věřil v 
mimořádnou sílu kněžského požehnání. Velmi rád 
všem žehnal a sám také kněžské požehnání často 
vyhledával. Pamatuji si, že jsem se později jako 
kněz ostýchal svému biskupovi žehnat, ale on na 
tom trval. 

Blahoslavený Jan Pavel II. jej při své návštěvě 
Hradce Králové v roce 1997 veřejně nazval svým 
dlouholetým osobním přítelem. Když později Jan 
Pavel II. zemřel, mnozí nepochybovali, že odešel 
přímo do Boží náruče. Stejné pocity ve mně vyvo-
lává i odchod jeho královéhradeckého přítele. 

Doprovázejme jej svou modlitbou a hlavně zů-
staňme věrni jeho vzácnému duchovnímu odkazu, 
jímž se naše diecéze a vlast má právo už navždy 
pyšnit. 

+ Jan Vokál, biskup královéhradecký 

ZEMŘEL ARCIBISKUP KAREL OTČENÁŠEK 

V pondělí 23. května 2011 byl Pánem  
z tohoto světa povolán jeho věrný služebník  

 
MONS. KAREL OTČENÁŠEK,  

 
arcibiskup a emeritní biskup  

královéhradecký. 
 

Zemřel tiše zaopatřen svátostmi ve 21:45 hodin 
v biskupské rezidenci v Hradci Králové, kde  
v posledním čase statečně nesl kříž stáří.  

R. I. P. 
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C H A R I TA 

„Potřebujete rychle peníze? Půjčky i pro klienty 
v registrech dlužníků, nezaměstnané, osoby samo-
statně výdělečně činné a ženy na mateřské dovo-
lené. Bez poplatků předem.  Rychle až do domu. 
Je jenom na Vás, co s penězi uděláte.“ 

Stačí otevřít denní tisk. Nahlédnout do letáků, 
které  denně vypadávají z našich schránek. Výše 
jmenované a desítky dalších, podobných nabídek, 
se na nás hrnou ze všech stran. Je to tak jednodu-
ché…. stačí vytočit číslo a teď hned do domu při-
vezou peníze. A je na dárky, na dovolenou, na no-
vý, lepší televizor. Nebo později – na splacení 
předcházející půjčky.  

Ale  jsou i jiná lákadla – na první pohled výhod-
ná nabídka něčeho. Atraktivního mobilu za předra-
ženou a nepotřebnou službu stvrzenou podpisem 
na několik let. Lacinějšího dodavatele téměř čeho-
koliv.  Zkrátka na to, o čem zjistíme, většinou až je 
„ruka v rukávě“, že žádnou výhodou není. Naopak.  

Peníze na ruku, lákavé smlouvy s miniaturními 
dodatky pod čarou. A také někdy noví známí, přá-
telé… I oni potřebují – půjčit, ručit – co by ne? O 
nic nejde, všechno včas  vrátí, drží přece slovo. 
Někdy nevrátí. Neplatí. Zaplatili jste vy. 

Je to příběh jako z románu se špatným kon-
cem. Vyprávěla nám ho hezká, milá  žena 
s dospívajícím synem, kterého od narození vycho-
vávala sama. Její život se rozzářil, když jí do života 
vstoupil atraktivní muž. Tatam byla tíživá samota, i 
finanční problémy byly zažehnány – už na vše ne-

bude sama. Děkovala osudu za to, že se na ni ko-
nečně usmál. Ten muž nebyl  žádný troškař, do-
konce ji dal 50 tisíc pro syna, aby mu mohla zapla-
tit výdaje spojené se studiem na vysoké škole. A 
když jednou pomohl on jí a jejímu synovi, proč  by 
ona nepomohla jemu, když  se mu naskytla neče-
kaná možnost koupit byt za jedinečnou cenu? Ta-
ková výhodná šance chodí jednou za život. Dala 
vše, co měla. Ale bylo toho málo. Vzala si půjčku, 
největší, jakou mohla dostat,  však si  větším by-
tem polepší oba. A její garsonka přece jednou zů-
stane synovi. Zůstal jí jen  dluh a zlomené srdce. 

Je to jeden příběh z mnoha, se kterými se čím 
dál častěji v praxi setkáváme. S nešťastnými lidmi, 
kteří na počátku chtěli něco teď hned. Nebo těmi, 
kteří měli smůlu na podvodníky, jejichž jedinou 
profesí, kterou dobře ovládají, je lež a manipulace. 
Lidé bez svědomí dokáží „velké“ věci. Nemají totiž 
zábrany.  

Opatrnosti není nikdy dost. Mnohdy až 
s odstupem času zjistíme, že jsme něco nemuseli 
mít  teď hned. A někdy ani  vůbec. Nebo že přítel 
či někdo „příjemný“ nás poškodil a finančně zatížil 
na dlouhá léta nebo někdy do konce života. Dvě 
slova „dluhová past“ se totiž čím dál tím více stáva-
jí pro mnohé realitou. V těchto případech je obtíž-
né  poradit, jak se  ní dostat ven, obzvlášť proto, že 
legislativa, instituce a exekutoři jsou neúprosní 

Za Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 
Bc. Karel Tajovský 

COKOLIV TEĎ HNED 

S blížícím se Dnem dětí připravila rodinná centra 
Oblastní charity Pardubice společně s dobro-
volníky odpoledne pro děti plné her, soutěží a ma-
lých dárečků. 
První pozvánka putuje na Dětský den s Krtečkem 
do Rodinného centra DaR v Luži, kdy 31. 5. 2011 
od 14:00 do 18:00 hodin vás kromě her a soutěží 
čekají hrátky s padákem, projížďka na živém koni, 
divadlo o Krtečkovi a další. Více informací na 
www.materskecentrum.estranky.cz . 
Druhá pozvánka letí na Dětský den do Rodinného 
a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích, kde 
vás 17. června od 15:00 do 18:00 hodin čeká vy-
stoupení Junioraerobicu TK Apel, ukázky hasičské 
výzbroje, zajímavé předměty z muzea Dr. Emila 
Holuba, skákací hrad, zvířátka ze záchranné stani-
ce Pasíčka a domácí mazlíčci z útulku při Veteri-
nární klinice MVDr. Tlučhoře a další.  Dětský den 
pro Vás připravilo RVC Holoubek ve spolupráci 
s Pardubickým krajem a neziskovými organizace-
mi. Generálním sponzorem akce je Strana sou-

kromníků České Republiky, záštitu nad Dnem dětí 
převzala senátorka Miluše Horská a radní Pardu-
bického kraje Pavel Šotola. 
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomá-
hají zajistit a připravit programy na dětských dnech 
a kteří nám stále pomáhají. Díky této pomoci získal 
tým dobrovolníků z RVC Holoubek OCHPA 
v dubnu 2011 dvě ocenění dobrovolníků ve vý-
chodních Čechách v rámci 7. ročníku „Dne D“ cenu 
sponzora ČRo Pardubice a cenu veřejnosti. Gala-
večer v pardubické Sukově síni se konal pod zášti-
tou hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, 
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra Fran-
ce a primátorky Statutárního města Pardubice Ště-
pánky Fraňkové. Z pětatřiceti nominovaných dob-
rovolníků z Pardubického a Královéhradeckého 
kraje si cenu v podobě keramické sochy odneslo 
sedmnáct oceněných, mezi nimi i tým dobrovolníků 
RVC Holoubek. 

Jana Zlesáková 

DOBROVOLNÍCI OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE  
CHYSTAJÍ DALŠÍ PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI 

http://www.materskecentrum.estranky.cz
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C H A R I TA 

Ve středu 13. dubna 2011 bylo slavnostně ote-
vřeno Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek 
v Holicích. Holoubek je novým samostatným stře-
diskem Oblastní charity Pardubice a jeho název je 
odvozen od významného holického rodáka Dr. 
Emila Holuba. 

Pozvání na slavnostní otevření přijali radní Par-
dubického kraje P. Šotola, starosta města Holice L. 
Effenberk, starostové okolních obcí i zástupci 
sponzorů. Po slavnostním přestřižení pásky a 
úvodních slovech čestných hostů a ředitelky 
OCHPA M. Hubálkové centrum požehnal P. M. 
Brhel. 

Rodinné a vzdělávací centrum (RVC) vzniklo na 
základě spolupráce OCHPA a 5 maminek z Holic a 
okolí. Díky této spolupráci, velkému nasazení ma-
minek samých, jejich rodinných příslušníků a přá-
tel, mnoha dobrovolníků a rovněž díky přispění ce-
lé řady sponzorů mohlo být RVC po přibližně půl 
roce příprav slavnostně otevřeno pro veřejnost. 

I přes nepřízeň počasí se k radosti organizátorů 

sešlo v Holoubku mnoho rodin s dětmi, které si no-
vé centrum přišly prohlédnout. K velmi příjemné 
atmosféře přispěl bohatý program – tvořivá dílna, 
hraná pohádka O perníkové chaloupce, vypouštění 
balónků s přáníčky i živých holubů a vystoupení 
Chlapeckého dětského sboru Bonifantes.  

V následujících 2 dnech otevřených dveří na-
vštívilo centrum více než 300 malých i velkých ná-
vštěvníků. Od pondělí 18. 4. již v Holoubku probíhá 
pravidelný program, a to Montessori program, an-
gličtina pro děti, tvořivá dílna či hudebně pohybový 
program.   

Specifikem tohoto centra je nabídka programů 
práce s dětmi dle mezinárodně uznávané vzdělá-
vací metody Marie Montessori podle hesla: 
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“, která plně re-
spektuje přirozený vývoj dítěte.  

Bližší informace o RVC Holoubek získáte na 
www.pardubice.charita.cz/holoubek/. 

Hana Vostrovská 

SLAVNOSTNÍ VZLET HOLOUBKA V HOLICÍCH 

INZERÁT 
Nabízím své služby pracovníka v sociálních služ-
bách s osvědčením jako osobní asistentka nebo 
pečovatelka pro děti zdravotně postižené i senio-
ry. Cena dohodou. Telefonní kontakt: 
605 288 291. 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Oblastní charita Pardubice velmi děkuje všem, kteří se zúčastnili postní almužny a jakoukoli částkou 

přispěli. Výtěžek ve výši 8 557,- Kč, který jsme obdrželi, bude věnován na rozvoj sociální služby Sana-
ce rodiny, při které poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsled-

ku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat. 
Hana Vostrovská 

RŮZ N É 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE …. 
 
Milé rodiny.  
Také letos, na začátku nového školního roku, 

se bude konat Pouť rodin pardubické farnosti, a to 
v pořadí již 6. V tomto roce budeme putovat první 
zářijovou sobotu 3. září do kostela Panny Marie v 
Rokoli, kde spo-
lečně začneme 
naši pouť mší 
svatou. Následo-
vat bude společ-
ný výlet do oko-
lí…. 

Po d ro b ně j š í 
informace budou 
v červnovém 
Zpravodaji. 

Pavla P 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Děkujeme za Váš dar, který jste zaslali ve pro-
spěch NOE - Křesťanské základní školy v Pardu-
bicích. Částku 10.000 Kč použijeme na nákup 
žákovských židlí L-Flex. 
S vděčností 

Markéta Chmelová 
www.skola-noe.cz 

http://www.pardubice.charita.cz/holoubek/
http://www.skola-noe.cz
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S A L ES I Á NS K É  S TŘE D I S KO 

Občanské sdružení, které pomáhá mladým li-
dem z ústavní výchovy vykročit do života, sale-
siánské CENTRUM DON BOSCO SKM z Pardu-
bic, je jednou ze čtyř organizací, které lidé mo-
hou podpořit v rámci Dnů lidí dobré vůle na Ve-
lehradě 

Jedinečná příležitost se naskytla pardubickému 
občanskému sdružení, které se věnuje mladým 
lidem z ústavní výchovy. Salesiánské Centrum 
Don Bosco SKM je mezi čtyřmi organizacemi, jež 
se podělí o výtěžek letos dvanáctého ročníku Dnů 
lidí dobré vůle. Ty se vždy začátkem července 
odehrávají ve východomoravském poutním místě – 
na Velehradě. Lidé přitom svoji podporu mohou 
poskytnout prostřednictvím dárcovských SMS už 
od 1. června. 

Letos každou korunu opravdu několikrát obrací-
me v ruce. To, že jsme byli mezi desítkami nezis-
kovek vybráni právě my k tomu, abychom se na 
Velehradě ucházeli o podoru lidí dobré vůle 
z celého Česka, je pro nás velká pocta i nedoceni-
telná pomoc,“ uvedl předseda občanského sdruže-
ní Martin Poláček.  

Salesiánské Centrum Don Bosco SKM je jed-
nou z mála organizací v Česku, která se zabývá 
pomocí mladým lidem na odchodu z dětských do-
movů do běžného života. „Navíc naše služba Do-
provázení – tedy to, že jsme mladým lidem připra-
veni podat pomocnou ruku už za jejich pobytu v 
ústavní výchově a hlavně po odchodu z ní - je v 

tuzemsku unikátní,“ připomněl Poláček. 
Lidé mohou podpořit Centrum Don Bosco SKM 

a další tři organizace od 1. června odesláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo 
87777. Cena jedné DMS je 30 korun, z toho 27 
korun bude pomáhat. Peníze z Konta Velehrad si 
pardubická neziskovka rozdělí spolu s Hospicem 
sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, Konzerva-
toří Jana Deyla a Střední školou pro zrakově posti-
žené v Praze a Nadačním fondem ADIUVARE, 
který přispívá k rozvoji duchovních a mravních 
hodnot při výchově mládeže. 

Hlavní velehradský koncert Večer lidí dobré vů-
le, který čtyři významné charitativní projekty před-
staví, odvysílají Česká televize i Český rozhlas v 
přímém přenosu v pondělí 4. července od 
20 hodin, tedy v předvečer Dne slovanských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje. 

Centrum Don Bosco SKM působí pod pardubic-
kými salesiány od roku 2005, spolupracuje 
s dětskými domovy, úřady i dobrovolníky a je sou-
částí salesiánského díla v Česku. Ve své práci vy-
chází z principů pedagogiky italského kněze 19. 
století Jana Boska, zakladatele salesiánů. Lidé 
mohou svoji pomoc směrovat také přímo pardubic-
kému občanskému sdružení. Více informací o něm 
i o možnosti, jak pomoc dětem podporovat napří-
klad prostřednictvím veřejné sbírky, najdou zájemci 
na www.dozivota.cz. 

SALESIÁNSKÁ NEZISKOVKA Z PARDUBIC MÍŘÍ NA VELEHRAD 

Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích 
Jedná se o zařízení, které poskytuje specializova-
nou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umí-
rajícím pacientům. Cílem paliativní péče je dosaže-
ní nejlepší možné kvality života pacientů a jejich 
rodin. Od listopadu 2010 poskytuje péči nejen po-
třebným v lůžkovém hospici, ale také formou do-
mácí hospicové péče. Na tuto péči navazují tzv. 
terénní odlehčovací služby a také půjčovna pomů-
cek a odborné sociální poradenství. 
 
Centrum Don Bosco SKM v Pardubicích 
Občanské sdružení působí v Pardubicích od roku 
2005 a je součástí salesiánského díla. Jeho poslá-
ním je pomáhat mladým lidem z ústavní výchovy 
připravit se na běžný život a zapojit se do něj. Ne-
nabízí materiální pomoc, ale stabilní vztah založe-
ný na důvěře. Systém aktivit stojí na dlouhodobé 
individuální a terapeutické práci s dětmi. Centrum 
spolupracuje s dětskými domovy, úřady 
i dobrovolníky. 

Konzervatoř Jana Deyla a SŠ pro zrakově posti-
žené v Praze 
Škola je určena přednostně zrakově postiženým 
studentům, kterým nabízí studium v oborech hud-
ba, zpěv a ladění klavíru. Osudy absolventů školy, 
učitelů hudby, hudebníků i ladičů klavíru ukazují, 
že hudba je nevidomému i slabozrakému člověku 
beze zbytku přístupná a dává mu možnost životní-
ho naplnění a důstojné profese. Partnerem projek-
tu je nezisková organizace SVĚTLO PRO SVĚT - 
Light for the World, o. s. 
 
Nadační fond ADIUVARE 
Nadační fond přispívá k rozvoji duchovních a 
mravních hodnot při výchově mládeže, 
k modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, 
k motivaci studentů pro odborné studium a rozvoj 
dovedností a v neposlední řadě také k získání 
vzdělání studentů z početných a sociálně slabších 
rodin.  

PROJEKTY 12. ROČNÍKU DNŮ LIDÍ DOBRÉ VŮLE  
PODPOŘENÉ KONTEM VELEHRAD 

http://www.dozivota.cz
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13.06. P. Antonín Sokol 
 P. Antonín Forbelský  

K A L E N D ÁŘ  

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 

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kafe farní kavárna po mši sv. v 9:00 

 Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní  
mši sv. 

Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 - 19:30 

Středa Cvičení rodičů s dětmi Pardubičky, Revoluční ul. 
M. Michová (777 022 882) 09:30 hod. 

 Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
 Mše s biblickou katechezí Salesiánské středisko 18:30 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara 16:00 - 17:45 

D A L Š Í  A K C E  
Ne 29.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Út 31.05. Poslední májová pobožnost klášterní kostel 17:30 hod. 
  mše sv. (mše sv. u sv. Jana NEBUDE) klášterní kostel 18:00 hod. 

St 01.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 02.06. Slavnost Nanebevstoupení Páně   

  Zpovědní den 
kostel sv. Bartoloměje 

klášterní kostel 
kostel sv. Bartoloměje 

08:00 - 18:00 
16:00 hod. 
18:00 hod. 

Pá 03.06. Rozloučení - Mons. Karel Otčenášek Hradec Králové¨- katedrála 10:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 04.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Po 06.06. Kněžský den - setkání s biskupem Janem Hradec Králové - katedrála 9:30 hod. 
St 08.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 09.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 12.06. Slavnost Seslání Ducha svatého   
  Sbírka na potřeby diecéze   
  Mše svatá Spojil - kaple 15:30 hod. 
St 15.06. Přijímání intencí na měsíc červenec fara od 08:00 hod. 
Pá 17.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
Ne 19.06. Slavnost Nejsvětější Trojice   
  Zahradní slavnost farní dvůr 16:00 hod. 
Čt 23.06. Slavnost Těla a Krve Páně kostel sv. Bartoloměje   18:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
  Mšs sv. klášterní kostel 16:00 hod. 

Ne 26.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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

