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onec školní docházky je 
tady. Prvňáčci si oddych-
nou a těší se jak si užijí 

s babičkou první prázdniny. Stře-
doškoláci plánují dlouho očekáva-
ný konec roku a připravují se na 
učební obory nebo na další školu s 
jinými vyučujícími a novým systé-
mem školy. Zkrátka všichni se již 
těší, jak si odpočinou. Bude to čas 
hledání, pro mnohé čas nejistoty, 
ale zároveň také doba milostí a 
Boží pomoci. Pro mnohé je to změ-
na, která přináší do jejich života 
cosi jako odklá-
dané rozhod-
nutí, ke které 
je třeba i dar 
moudrosti. Co 
to ale zname-
ná být 
m o u d r ý ? 
Moudrost 
se vždy uvá-
děla jako 
předpoklad k 
dalším důleži-
tým ctnostem 
jako je stateč-
nost, vytrvalost a 
mírnost. Přitom se 
nám moudrost jeví jako 
schopnost obejít povinnosti, 
co tě nepálí, to nehas. Spíš ji vidí-
me jako schopnost chopit se toho , 
co je užitečné a výhodné.  

Dnes mnozí lidé přiznávají, že 
každý dobrý skutek se dá označit 
za nemoudrý a špatný skutek, jako 
je lež a zbabělost, je v očích mno-
ha lidí chytrost. A přece moudrost 
je předpokladem k ostatním ctnos-
tem, o kterou stojí za to bojovat a 
postavit na ní svůj život. Bez moud-
rosti se člověk může pachtit po 

mnoha věcech a po určitém čase 
zjistí, jak marnil svůj čas a energii. 
Bez moudrosti  je možné udělat 
mnoho těžkonapravitelných chyb, 
ať se to týká manželství, dětí či ji-
ných životních situací. Není vždy 
snadno ji najít. Rodiče musí mít 
jemný cit, aby poznali, co je dobro-
ta, která dítěti nesmí chybět, a co 
už je rozmazlování. Nerozumná 
šetrnost se stane lakomstvím. I v 
lásce musíme znát míru. Proto je 
nutné usilovat o rozvážnost, o 
zdravý úsudek. Při křtu dospělého 
člověka je patrné, že tento krok 

nemohl udělat bez daru, ja-
kým je víra, naděje 

a láska. Ale ne-
jen to, platí to 

také o daru 
moudrost i, 

spravedlnos-
ti, statečnosti 

a mírnosti. Po-
kud o tyto 

dary pečuje-
me, pak při-
nášejí plo-

dy. To, co 
je důležité 
u každé 
ctnosti, je 

vytrvalost, která souvisí s pev-
ností. A to je to hlavní co jsem vám 
chtěl napsat. Je lepší jít delší ces-
tou, pokud jsme si ji zvolili a vede k 
cíli, než se několikrát vracet. Roz-
vážný člověk se stále učí a ptá. 
Pravá moudrost hledá ve všem Bo-
ha.  

Přeji vám všem zasloužený od-
počinek, načerpání nových sil pl-
ných zážitků a dobrodružství. Ať 
vám Pán žehná.   

Jáhen Josef 

www.farnost-pardubice.cz 

K 
MILÍ PŘÁTELÉ,  

http://www.farnost-pardubice.cz
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Začali jsme se 
scházet v sobotu 
před 9 h, prezen-
tace byla u vcho-
du do kaple sv. 
V á c l a v a 
v Salesiánském 
středisku. Nahlá-
sili jsme účast, 
dostali cedulky 
se jmény a po-

tom nás (samozřejmě děti, rodiče měli přednášku 
P. Jaroslava Brože o „Osobní lásce manželů a její 
růstu podle Bible“) odvedli pralidi, abychom udělali 
pralidské zkoušky. Chviličku jsme čekali, než 
všichni dorazí. Potom jsme měli krátké kázání od 
pralidí, naštěstí nám dali překladatele, který stejně 
občas nevěděl, co to znamená. Nakonec nám 
představili šamana. Rozešli jsme se na stanoviště, 
kde jsme plnili jednotlivé disciplíny: úklid lesa, set-
ba semen, sběr pravěkých plodin (strhávání od-
padků), běh džunglí, pomoc zraněnému, rituální 
tance, lov, svlékání kůže, hod oštěpem, výroba 
korálů, jeskynní malby a šití. Za splnění jednotli-
vých disciplín, jsme dostali zářezy pro štěstí 

(barevné čáry na obličej). Když jsme splnili všech-
ny disciplíny, tak jsme dostali titul pračlověka a vy-
razili na oběd. 

Tady jsme se sešli s dospěláky a společně po-
obědvali. K obědu jsme si letos poprvé mohli vy-
brat ze dvou jídel, guláš nebo buchtičky se šódo, 
což se podle našeho názoru setkalo s velkým nad-
šením. Jedli jsme, až nám naskakovali boule za 
ušima. Po dobrém obědě jsme se s plnými bříšky 
sešli v kapli, na dvě divadelní představení. První 
představení, které připravili začínající mladí herci, 
bylo „O potrestané zvědavosti“ a druhé od zná-
mých zkušených divadelních herců „O praotci Če-
chovi“. Když skončila divadelní představení, začal 
tradiční los (losování vstupenek) a potom mše sva-
tá. Po mši svaté začalo sportovní odpoledne. Hrál 
se: fotbal, volejbal, kriket… V závěru odpoledne se 
opékali vuřty. 

Nesmíme zapomenout poděkovat všem, kdo 
přiložili ruce k dílu a pomohli s organizací celého 
dne, zejména za dopolední přednášku a program 
pro děti, malým i velkým hercům za obě divadelní 
představení a také Pánu Bohu za požehnané po-
časí. 

Kučerovi (Spojil) 

IX. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 28. 5. 2011 

UPOZORNĚNÍ PRO FARNÍKY 
 

Nedělní kavárna na faře po skončení mši svaté v 9 hodin  
se bude opět konat až po prázdninách 4. září 2011. 
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Moji farníci, 
v tomto čase, kdy se připravujeme na prázdniny 

a dovolené, bych chtěl tímto způsobem upřím-
ně poděkovat všem našim katechetkám i 
spolubratřím za spolupráci při výuce nábo-
ženství v tomto školním roce i přípravě na 
přijetí 1. svatého přijímání. 

K velké změně, jak již jistě víte, pat-
ří odchod P. Míly B. na samostatné 
místo. Od 1. 8. 2011 je ustanoven ad-
ministrátorem ve farnosti Polička. 
V naší farnosti vykonával roční jáhen-
skou praxi a jako novokněz další 3 roky po-
žehnaného působení. 

Společně s panem biskupem Josefem, P. To-
mášem i potom později s P. Radkem jsme prožili 

krásný čas jak na rovině pastorační služby v naší 
farnosti, tak i na rovině bratrského společenství. To 

mělo podobu např. pravidelné společné 
modlitby, též i prožívání společného od-

počinku.  
Moc děkuji Mílovi za jeho nasazení 
v pastorační oblasti nejen naší farnosti, 
ale i na rovině vikariátu, též poslední 
rok v pozici administrátora ve farnosti 
Holice, Ostřetín a Vysoké Chvojno. Vá-
žím si jej pro jeho cit pro kněžskou ko-

legialitu a vzájemnou spolupráci. 
Přeji mu a vyprošuji, aby na novém místě 

rychle našel své místo a dostatek ochotných spo-
lupracovníků.  

 

ŠKOLA KONČÍ, PRÁZDNINY, DOVOLENÉ A  
„ZMĚNY“ JSOU PŘED NÁMI… 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Při dětské mši svaté v klášterním kostele pro-
běhlo rozloučení s otcem Mílou Brhelem. Na boho-
službu se dostavil i jeho dvojník. Po působivé pre-
zentaci a slovech M. Demla nám bylo všem moc 
smutno. 

Odpoledne rozloučení pokračovalo zahradní 
slavnosti. Šikovné ženy nachystaly spoustu dobrot 
a v 16 hod. to vše začalo. Mládež si připravila zají-
mavý průřez působením našeho otce Míly mezi 
námi. Pak nastoupily skautky, kde jsme mohli vidět 
svatého Jiřího a děsivého draka (všichni jsme se 
báli) a nakonec nám misijní klubko zahrálo příběh 
ze života, který známe i z Bible - Potrestaná zvě-
davost.  

Program pokračoval ve Farním sále, kde se  
ještě jednou promítala prezentace pro ty, kteří ne-
byli v klášterním kostele. Příjemnou atmosféru do-
tvářela vůně jídla, neformální rozhovory, pivo, hud-
ba. Dokonce i počasí se slitovalo, podle předpově-

dí mělo pršet, ale spadlo jenom pár kapek. Děti se 
vyběhaly a nikomu se pak nechtělo jít domů.  

Všichni bychom si tu nejradši otce Mílu nechali, 
ale Bůh má s ním jiné plány a jeho misie mezi ná-
mi pomalu končí. Otec Míla působil ve farnosti od 
roku 2007. Věřím, že vztahy přátelství a lásky, kte-
ré tady v Pardubicích pomáhal vytvářet - vydrží 
navždy. Jako vzpomínku na Pardubice jsme po 
mši sv. v klášterním kostele předali Mílovi dárek: 
ornát a štoly v liturgických barvách. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a 
těm, kteří pomáhali na různých místech a starali se 
o ostatní, nebo se pokoušeli vytvářet příjemnou 
atmosféru. Děkujeme také rodině Pecnových za 
vytvoření fotografické prezentace. 

Zuzana Petrášová  

ZAHRADNÍ SLAVNOST A ROZLOUČENÍ S OTCEM MÍLOU 
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6. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI –  SOBOTA 3. ZÁŘÍ  
Milé rodiny, 
začátkem září budeme  putovat na krásné mari-

ánské poutní místo ukryté ve stínu lesů Orlických 
hor do kostela Panny Marie v Rokoli. Zde začneme 
v 9:30 hodin mší svatou jako poděkování za proži-
té prázdniny a abychom si vyprosili pomoc do dal-
šího školního roku. Po mši svaté se projdeme po 
okolí a strávíme společně pěkné odpoledne.  

Rokole - podle legendy zabloudilo ve zdejších 
hlubokých lesích (rokli) děvčátko. Ve velké tísni se 
obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívce zjevila 
a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení vy-
tryskl pramen a vznikla tu studánka (která je tu do-
dnes), později zde vystavěli dřevěnou kapli, která 
byla v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou. V roce 
1930 dal továrník Přibyl postavit kostel. Vedle kos-
tela stojí dřevěná stavba Lorety, kde můžeme vidět 
obrazy sedm bolestí Panny Marie v podání lidové-
ho umělce. Po pádu totality byla v Rokoli postave-
na a 19. 7. 1997 posvěcena první originální svaty-
ně v Čechách - kopie původní kapličky v Schön-
stattě. Je to 143. schönstattská kaplička na světě a 
nese ideál - poslání Betléma. Tři roky na to byl do-
budován v její blízkosti provinční dům, kde v sou-

časné době žije asi 20 sester, většinou už starších 
a nemocných. 

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. 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

 
ODPOČIŇ SI, ZTIŠ SE!  

 
Dám ti jednu dobrou radu.  
Odpočiň si! Nedělej někdy nic. Ztiš se!  
V tichu najdeš radosti života, které jsme ztratili ve velikém 
shonu doby.  
 
V tichu rostou ty nepatrné pozornosti, které potřebují méně 
času, než se domníváme: dobré slovo, přátelský úsměv, 
vděčný polibek, chvilka naslouchání s pochopením pro to-
ho druhého, nečekaný telefonický rozhovor, vlastnoručně 
vyrobený dárek, milý dopis, pozornost k svátku či k naroze-
ninám. 
 
Vyhoď ze svého života ono tak časté: "Nemám čas!"  
Přestaň s tím nesmyslným tempem.  
Udělej si čas na to, abys byl člověkem pro své bližní. 
 
(Podle Phila Bosmanse) 
 
 
 
 S přáním pohody a aktivního odpočinku do nastávajícího času prázdnin a dovolených i do 
všech vašich kroků vám a vašim drahým žehnají  
 

        P. Antonín, P. Míla a P. Radek 

Rokole v roce 1942 
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PRÁZDNINY 2011 - ZMĚNY PROGRAMŮ  
PO DOBU PRÁZDNIN:  

 
ó nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele.  

  ( první mše svatá bude v neděli 4. září v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb) 
ó nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele. 
ó změněna úředních hodin v kanceláři na Arciděkanství:  

 Pondělí - pátek  09:00 - 11:00     14:00 - 16:00  
ó po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele.   
  ( první mše svatá bude v pondělí 3. října v 12:00 hod.) 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

 
 

PRO VOLNÉ CHVÍLE 
OSMISMĚRKY SKRÝVAJÍ RADY PRO PŘÍŠTÍ DVA MĚSÍCE 

SLEPEC OUHA  
PROA   HARP  
LIKI   ÚČTY  
LACO   GATE  
TÚBÍ   LAKY  
UKRYTÁ ATBARA  
RUBL   ČILÁ  
YTONG  MAGMA  
OKULA  KÁČA  
VOLA   ŠKYT  
MAUD   VRCHLICE  
PONC   KOSE  
AKCE   ČETA  
KULT 

VÁZY  MLSOTA 
OVCE  SÁNĚ  
LADO  HLUŠ 
OKRY  PEJZ  
LOUŽ  COUL  
NOHY  BUSOLA 
TÁLY  OBLÍ  
BÝCI  ETIK 
ÚNIKY ELSA 
TRIK  STRÁŽE 
OCKO  MÚZY 
TELE  SVOLIT 
PICHL OCÚN 
SUPI 
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C H A R I TA 

Město Pardubice a Selb (Německo) slaví 
v tomto roce již 20leté výročí partnerství. 10leté 
jubileum slaví město Selb s francouzským městem 
Beaucouzé. K oběma těmto výročím uspořádal 
Selb v termínu 2. – 5. června setkání zástupců 
z těchto 3 měst. Za město Pardubice byli kromě 
oficiálních hostů pozváni zástupci OCHPA a stu-
denti Gymnázia Mozartova. 

Hostitelé připravili bohatý program, který měl jak 
poznávací (návštěva porcelánky Plößberg, prohlíd-
ka města Bayreuth a tamních katakomb apod.), tak 
kulturně – společenský charakter. Pro zástupce z 
Oblastní charity Pardubice mělo setkání navíc i 
informativní charakter, neboť se zúčastnili spolu se 
zástupci NNO Beaucouzé speciálního programu 
nazvaného „Solidarita mezi generacemi“, který na-
bídl 2 zajímavá setkání. První proběhlo 
v Multigeneračním domě – rodinném a vzděláva-
cím centru evangelické církve, které tvoří zázemí 

pro setkávání a společný program různých genera-
cí (kurzy, výlety, dobrovolnická služba apod.). 

Druhé setkání se konalo v prostorách interneto-
vé kavárny pro seniory nacházející se v budově 
Volkshochschule Selb. Tato internetová kavárna, 
jejímž specifikem je umožnit seniorům práci 
s počítačem, nabízí seniorům možnost pravidelné-
ho setkávání, společných výletů apod. S výukou 
práce na počítači zde pomáhají studenti – dobro-
volníci. 

Vrcholem celého setkání však bylo otevření Pla-
ce de Beaucouzé – náměstí, které město Selb po-
jmenovalo po partnerském městě, odhalení „sochy 
přátelství“, a to za přítomnosti starostů měst Selb a 
Beaucouzé a primátorky města Pardubice MUDr. 
Štěpánky Fraňkové. Celé třídenní setkání uzavřel 
slavnostní společenský večer, který se nesl ve vel-
mi přátelské atmosféře. 

H. Vostrovská 

OBLASTNÍ CHARITA NA OSLAVĚ PARTNERSTVÍ  
MĚST SELB, PARDUBICE A BEAUCOUZÉ 

PODĚKOVÁNÍ AMALTHEA O.S. ZA VEŘEJNOU SBÍRKU 
Vážení přátelé, 
Dovolte mi abychom Vám jménem občanského 
sdružení Amalthea poděkovali za vstřícnou mož-
nost pořádání veřejné sbírky v kostele Zvěstování 
Panny Marie. Tuto neděli (5. června 2011) jste Vy 
a Vaši farníci přispěli na podporu Amalthea o.s. 
celkovou částkou 1800 Kč. Tyto prostředky budou 
využity na pokrytí nákladů na služby pro děti žijící 
v pěstounských rodinách Pardubického kraje. 
Ještě jednou mockrát děkujeme. Váš dar není jen 
finanční podporou našich služeb, ale také potvrze-

ním, že naše služby mají smysl. Každého daru, ale 
i motivu k obdarování si velice vážíme. 
Dále bychom rádi poděkovali otci Forbelskému, za 
jeho velikou vstřícnost, pěkné přijetí a hlavně za 
perfektní servis. 
 

Více se o Amalthea o.s. můžete dozvědět na: 
http://www.amalthea.pardubice.cz. 

 
Tomáš Jireček, fundraiser, 

 Martina Pojmonová, výkonná ředitelka 

http://www.amalthea.pardubice.cz
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C H A R I TA 

Na jednání komunitního plánování při Magistrá-
tu města Pardubice – pracovní skupina osoby 
v obtížné sociální situaci a společensky nepřizpů-
sobení, které proběhlo 7. června 2011, byli pří-
tomní pracovníci magistrátu. Se členy pracovní 
skupiny diskutovali vedoucí odboru sociálních věcí 
paní Jana Procházková, DiS. a vedoucí oddělení 
sociálních dávek Mgr. Ondřej Morávek. Uvedení 
pracovníci byli na setkání pozváni z důvodu obav 
některých občanů, zejména těch, kteří jsou závislí 
na dávkách sociální podpory, že přijdou o dávky 
v souvislosti s uvedením nově připravované legis-
lativy do praxe. Vycházeli tak ze zkušenosti při jed-
nání s úředníky magistrátu, kteří je upozorňují na 
připravované změny při vyplácení dávek, zejména 
výplaty příspěvku na bydlení. Úředníci jim údajně 
sdělují, že se budou přezkoumávat jejich majetko-
vé poměry a případně i jejich dětí. Pokud dojde ke  
zjištění, že příjemce dávky nebo jeho blízký bude 
vlastnit určitý majetek, bude podle toho dávka re-
gulována. V současnosti sice platí vzájemná vyži-

vovací povinnost v přímé linii (rodiče ve vztahu 
k dětem i opačně), ale zatím toto není v praxi plně 
využíváno.   

Oba pracovníci magistrátu shodně potvrdili, že 
se určité změny ve vyplácení dávek na Magistrátu 
města Pardubice připravují, ale že budou uvedeny 
do praxe až po vydání metodiky, kde budou upřes-
něny postupy při vyplácení dávek. Bylo přislíbeno, 
že nám bude metodika předána k dispozici, aby-
chom mohli o změnách včas informovat své klien-
ty.  

Občanské sdružení POMOCNÍK v akci připravu-
je projekt, který bude mít za cíl pomáhat dětem 
starých rodičů (kteří jsou již mnohdy i sami senioři), 
které se chtějí starat o své rodiče, ale z důvodu 
vzdálenosti, přílišné zaměstnanosti či jiného důvo-
du to mají ztížené nebo znemožněné. O připravo-
vaných změnách a novém projektu budeme včas 
informovat. 

Karel Tajovský (pomocvakci@seznam.cz) 

RODIČE DĚTEM, DĚTI RODIČŮM 

VZPOMÍNKA NA ARCIBISKUPA KARLA 
K článku „Vzpomínka na arcibiskupa 

Karla Otčenáška!“ ve Zpravodaji 4/2011 
bych rád uvedl:  

Mons. Karel Otčenášek byl dlouhole-
tým členem Skautského oddílu Velena 
Fanderlika (SOVF). Byl členem Novo-
packé družiny. SOVF má vedení v Pra-
ze a každým rokem se členové oddílu z 
celé ČR setkávají na Sněmu k projedná-

vání oddílových záležitostí. Před pěti 
lety byl Sněm členů SOVF v Rybitví u 
Pardubic a tohoto sněmu se zúčastnil i 
bratr Mons. Karel Otčenášek. Skautské 
oddíly mají svůj pokřik. Pokřik našeho 
SOVF zní: „Před zlem nikdy neutíká 
skaut Velena Fanderlika.“  

Mgr. Karel Bláha,  
člen Novopacké družiny SOVF 

Díky zájmu solidární pomoci pardubické veřej-
nosti, Oblastní charita Pardubice s podporou Měs-
ta Pardubice a rozhodnutím Pardubického kraje 
zahajuje veřejnou sbírku, na pomoc postižených 
rodin výbuchem v pardubické továrně Explosia, 
a.s.   

Všichni dárci mohou přispět finančním darem 
od 3. 6. do 30. 6. 2011 na konto číslo účtu 
2415983319/0800 (Česká spořitelna a.s.) nebo do 
pokladniček umístěných na podatelnách pracovišť 
Magistrátu Města Pardubice. 

Při zasílání příspěvků na KONTO není nutné 
uvádět další symboly do veřejné sbírky pro účely 
odečtu hodnoty daru dle §20, odst.8 zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale do kolonky 
variabilního symbolu (VS) musí uvést právnická 
osoba své identifikační číslo a fyzická osoba 
(občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání 
platby své příjmení a jméno). V případě zasílání 
příspěvků na KONTO na základě uzavřené daro-
vací smlouvy je nutné vždy do variabilního symbo-
lu uvést IČ/RČ dárce.  

Příspěvky do veřejné sbírky je možné zasílat 
bezhotovostně nebo vkladem na účet veřejné sbír-
ky přímo v jakékoliv bance nebo prostřednictvím 
internetového bankovnictví z domova.  

Jana Zlesáková 

POMOZTE RODINÁM TRAGICKÉ NEHODY  
V AREÁLU SPOLEČNOSTI EXPLOSIA A.S. 

RŮZ N É 

mailto:(pomocvakci@seznam.cz)
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Ne 26.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 29.06 Slavnost sv. Petra a Pavla   
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
Čt 30.06. Adorace - podkování za Benedikta XVI. kostel sv. Bartoloměje   08:00 - 12:00 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 01.07. Slavnost Nejsvět.  Srdce Ježíšova   
  Poslední polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
So 02.07. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 03.07. Diecézní pouť Chlumek u Luže 10:00 hod. 
Út 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
Čt 07.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 hod. 
Čt 21.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Út 26.07. Svátek sv. Anny - Poutní pobožnost kaple sv. Anny 17:00 hod. 
St 03.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

Čt 04.08. 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 05.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 
So 06.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
St 10.08. Svatovavřinecká pouť  Sněžka 12:00 hod. 
Po 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie klášterní kostel 18:00 hod. 

  Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 hod. 
Čt 18.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 19.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
St 24.08. Svátek sv. Bartoloměje   
Ne 28.08. Poutní slavnost  kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Svatobartolomějské poutní setkání farní dvůr 16:00 hod. 
  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

So 03.09. Pouť rodin Rokole 09:30 hod. 
Ne 04.09. 1. mše pro děti - žehnání školních potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 

Vodorovně 
A. Inic. herce Soboty, Letní měsíc. B. Část chrupu, Člen angl. vyso-
ké šlechty. C. Domácky Eduard, Platidlo Macao. D. Tajenka 
(„Nemyslete na Boha jen …!“) E. Hrdinka počítačových her, Barva 
žita. F. Chemický prvek značky Nb, Pobídka. G. Jantar, Angl. nebo 
Svisle 
1. Je možno, Ovčí srst. 2. Barel, Tu máš, Inic. písničkáře Mládka.  
3. Zn. Antimonu, Opak anaeroba. 4. Inic. Lukavského, Adéla domác-
ky, Zn. Bromu. 5. Malé rybky, Spisová značka. 6. Název hlásky r, 
Římsky 49, Šachový koeficient. 7. Ostrov v šalamounových ostro-
vech, Sálavé horko. 
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