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ndělé jsou lidé, kteří vyza-
řují světlo. Kde oni jsou, 
tam je světlo a jasno. An-
dělé jsou 

lidé, kteří dostali 
něco z původní 
rajské radosti. 
Věř mi, andělé 
jsou bytosti z ma-
sa a krve, kteří 
jakýmsi neviditel-
ným způsobem 
udržují svět v rovno-
váze. Skrze ně poci-
ťujeme ono tajuplné 
dobro, které lidí chtějí do-
sáhnout. je v nich postižitelná 
láska, s kterou by tě chtěli obe-
jmout. 

 
Máš problém. Nemůžeš dál. Ne-

jde to. Už jsi hotov. Tu někdo, dík 
neviditelné anténě, dostane vnuk-
nutí, jakýsi tichý a naléhavý příkaz 
jít za tebou, pomoci ti, potěšit tě, 
ukázat řešení, dát ti radu, udělat 
rozhodný krok. Potom řekneš: "Ty 
jsi anděl!" Tma se prosvětlila, sta-
rost zmizela, život je zase plný  
jasu. 

 
Potkal jsem již spoustu andělů. 

Často na ulici, v lidském hemžení. 
Najednou tu byli, podali mi ruku, 
rozřešili problém a zase zmizeli, 
aniž by čekali na poděkování. Ano, 
na světě jsou ještě andělé. Ale 
přesto by jich mělo být ještě víc, 
když se tolik lidí potýká s problémy 
všeho druhu. Ale oni nepřicházejí 
ani za peníze ani na objednávku. 

 
Phil Bosmans  

„Štěstí je v tobě“  
Karmelitánské nakladatelství 

www.farnost-pardubice.cz 

A 
BŮH TI POSÍLÁ ANDĚLY, ALE I TY SÁM  

MŮŽEŠ BÝT ANDĚLEM!  

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

Vážení čtenáři, 
dovolte využít první poprázdninové vydání 

Zpravodaje k připomenutí významného církevního 
jubilea Mons. Antonína Dudy, současného správ-
ce rosické farnosti. 

25. června uplynulo 50 let od jeho kněžského 
svěcení. K této příležitosti se poslední červnovou 
neděli v kostele sv. Václava v Rosicích nad Labem 
sešli v hojném počtu místní farníci, známí a přátelé 
pana faráře na slavnostní bohoslužbě. Nechyběli 
dokonce ani zástupci věřících z Kutné Hory-
Sedlec, kde Mons. Duda prožil dlouhá léta jako 
tamní duchovní správce při farním kostele-
katedrále Nanebevzetí Panny Marie. Poblahopřát 
svému dlouholetému příteli přijel i P. Václav John, 
nyní již ve výslužbě. Právě on byl předchůdcem a 
prvním rádcem na začátku 
praktické kněžské dráhy 
Mons. Dudy ve zmíněném 
Sedlci.  

Mši svatou celebrovali   
Mons. Josef Kajnek, gene-
rální vikář a pomocný biskup 
královéhradecký, P. Václav 
John, Mons. Antonín Duda a 
jáhen Karel Kylar. 

Varhanní hudba a zpěv 
během bohoslužby zazněly 
v podání manželů Kuchvál-
kových (hostujících) a pana  
Švandrlíka, stálého varhaní-
ka v Rosicích. 

Po úvodní písni a přícho-
du kněžích, jáhna a minis-
trantů proběhly před vlast-
ním začátkem bohoslužby 
gratulace jubilantovi. Jako 
první poblahopřál diecézní 
biskup Mons. Jan Vokál. Ve svém projevu ocenil 
dlouholetou práci Mons. Dudy pro církev a osobní 
gratulaci zakončil vřelým objetím a předáním kyti-
ce. 

Tato  krátká návštěva Mons. Vokála byla vel-
kou poctou pro celou farnost a nečekaným a zcela 
jistě příjemným překvapením pro všechny přítomné 
i samotného oslavence. Snad jediný Mons. Kajnek 
o chystaném příjezdu vzácného představitele krá-
lovéhradecké diecéze věděl a vše do poslední 
chvíle tajil. Jménem všech farníků a s dovolením i 
jménem Mons. Dudy oběma biskupům ještě jed-
nou za tento výjimečný zážitek děkujeme. 

Gratulaci za přítomné věřící a za věrné farníky 
přednesla paní Marie Lukůvková. Poděkovala na-
šemu milému otci Antonínovi za duchovní služby, 

které nám již 17 let v rosické farnosti poskytuje, a 
to nejen při pravidelných bohoslužbách, ale také 
v důležitých osobních chvílích v pozemském životě 
každého z nás. Oba gratulanti vyjádřili za všechny 
přání pevného zdraví, hojnosti věrných farníků, 
spokojenosti a Božího požehnání a ochrany do 
dalších let. 

Poté již probíhala mše svatá obvyklým způso-
bem. V kázání Mons. Kajnek mimo jiné připomněl 
průběh kněžské dráhy Mons. Dudy od jeho vysvě-
cení (25. 6. 1961) přes krátkou kaplanskou službu 
v Čáslavi, farní správu v Kutné Hoře-Sedlec a v 
Havlíčkově Brodě až po současné působení 
v Rosicích nad Labem. 

Po bohoslužbě nechyběla řada upřímných sou-
kromých gratulací, vzpomínání a také skromné po-

děkování sestře Zdeně Kote-
nové, která se prakticky od 
počátku stará o domácnost a 
pohodlí našeho pana faráře. 
Na závěr všichni ochutnali 
vynikající koláčky paní Švan-
drlíkové. Popřejme ještě jed-
nou panu faráři a nám všem 
navzájem mnoho krásných 
požehnaných dnů a co nejví-
ce podobných setkání. Příle-
žitostí může být i zářijová 
slavnostní mše k oslavě sv. 
Václava - patrona kostela 
v Rosicích nad Labem. 
Pár poznámek na úplný zá-
věr: 
Den konání bohoslužby - 26. 
červen - připadl zároveň na 
35leté výročí kněžského vy-
svěcení biskupa Kajneka a 
28. 6. uběhlo již 64 let od 

kněžského vysvěcení P. Johna. Kolikrát se nám 
v našem malém kostelíčku poštěstí být v jeden den 
při setkání tří duchovních oslavenců?  

Jáhen Karel Kylar výborně zastoupil našeho 
rosického jáhna Františka Šimáčka, jehož dočas-
ným domovem je po opětovné operaci kyčelního 
kloubu již třetím měsícem LDN v Rybitví. Přejeme 
brzké uzdravení. 

Oslava v naší farnosti nebyla pro Mons. Dudu 
jedinou. Počátkem prázdnin se setkal s věřícími ze 
své rodné farnosti v kraji pod Blaníkem, kteří mu 
na památku věnovali nádherný zelený ornát. A 
moc mu sluší. 

 Za rosické farníky Lenka a Ondřej Hr. 
ÏÏÏÏÏ 

MONS. ANTONÍN DUDA - 50 LET KNĚŽSTVÍ 
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6. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 
Milé rodiny, zveme Vás na 

6. Pouť rodin pardubické farnosti 
do poutního místa ROKOLE  
u Nového Města nad Metují  

a malý výlet do okolí  
v sobotu 3. září 2011. 

Naši pouť začneme mší svatou v 10:00 hod. v 
kostele sv. Panny Marie v Rokoli,  
při které chceme společně děkovat za prožité 
prázdniny a zároveň prosit o pomoc do dalšího 
školního roku.  
Po mši svaté půjdeme na malý výlet do okolí. Ces-
ta – okruh (celkem asi 4 km) je po asfaltové silnici, 
vhodná ve své polovině pro kočárek i vozík. Pro 
zdatnější je možné ještě navštívit nedalekou zříce-
ninu hradu Frymburk. Po návratu na parkoviště u 

kostela bude následovat tradiční opékání. U ohniš-
tě je pěkná louka s možností využití ke hrám. Při 
cestě domů je možné se zastavit:  
ve Slavoňově (3 km od Rokole) ve dřevěném kos-
tele sv. Jana Křtitele v 17:30 hod. (po mši sv.) 
na krásné vyhlídce na Nové Město nad Metují – 
hrad Výrov. (6 km od Rokole) 
 
Parkování:  U kostela a Poutního domu, nebo též 

„nahoře“ u kláštera Schönstattských sester. 
 
S sebou:  Chuť strávit den s dalšími rodinami z 

farnosti i našimi duchovními, dobrou náladu a 
něco dobrého na opečení si na ohýnku. 

 
Trasa: PARDUBICE - Sezemice - Třebechovi-

ce p. O. - Opočno - Dobruška – ROKOLE  
(54 km, 56 min) 

 
Informace: P. Antonín Forbelský,  

tel.: 731 598 842,  
e-mail: forbelsky@centrum.cz. 

Těšíme se na společně prožitý den ☺ 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

mailto:forbelsky@centrum.cz
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NÁVŠTĚVA MONS. JANA VOKÁLA  
V NAŠÍ FARNOSTI 

 
Po první plánované návštěvě našeho nového biskupa Jana (28. 8.) – jež se 

ale neuskutečnila - přichází 2. termín: neděle 6. listopadu.  
Po mši sv. v 09:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje by následovala beseda 

s biskupem Janem, po níž se při obědě sejde s duchovními Pardubic. 

K AT E C HE Z E 

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/12 

PROGRAMY NEJEN PRO RODINY - PŘIPOMENUTÍ TERMÍNŮ 
 
a) 6. Pouť pardubických rodin     03. září Rokole   10:00 hod. 
b) 1. mše svatá pro děti - žehnání školních potřeb 04. září klášterní kostel 10:00 hod. 
c) Svátost smíření pro děti a rodiče    10. září sv. Bartoloměj 17:00 hod. 
d) Začátek výuky náboženství (dle rozpisu)          od 12. září fara (Kostelní 92)  
e) Předškoláci – Spojil      30. září Kučerovi  09:00 hod. 
 
Více informací k těmto akcím najdete na www.farnost-pardubice.cz 

Předškoláci: 
Čtvrtek 09:00 – 11:00 M. Traxlerová (Salesiáni) 
Čtvrtek 16:30  – 17:15 I. Zbrojová 
Pátek 09:00 – 11:00 K. Kučerová  (Spojil -  604 559 668) 

Školáci:  
1. třída  Čtvrtek 15:30 - 16:15 I. Zbrojová 
1. - 4. třída Pátek 14:30 - 15:15 M. Traxlerová (Salesiáni – 608 530 593) 
1. - 4. třída Středa 15:30 - 16:30 A. Forbelský   (Mikulovice - škola) 
2. třída  Pondělí  15:30 - 16:15  Z. Petrášová 
3. třída  Pondělí  15:30 - 15:15 Z. Čevelová  
4. třída  Pondělí  16:30 - 17:15  Z. Petrášová 
5. třída  Čtvrtek  15:45 - 16:30 nový kaplan 
6. třída  Čtvrtek  15:30 - 17:15 nový kaplan 
6. - 9. třída Pátek 14:30 - 15:15 (Salesiáni) 
7. třída  Úterý 15:30 - 16:30 A. Forbelský 
8.- 9. třída  Středa  15:30 - 16:30  R. Martinek  
 
Adresa na farní úřad: Kostelní 92, Pardubice 530 02, e-mail: farpar@volny.cz 

Příprava dětí k  1. svatému přijímání bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, 
formou specielní katecheze, a to v období leden – květen 2012. Podrobnosti budou uvedeny ve farním 
Zpravodaji v prosinci 2011. Rodiny, které projeví zájem o přípravu na této přihlášce, dostanou informa-
ce osobně,  e-mailem nebo poštou. 

Vlastní výuka na faře (Kostelní 92) začíná v týdnu od 12. září 2011.  
Rozvrh hodin bude možné popřípadě "ladit" dle dohody s vyučujícím. 

Přihlášky naleznete na webových stránkách farnosti (www.farnost-pardubice.cz) 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

http://www.farnost-pardubice.cz
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V sobotu 17. září 2011 od 9.00 hod. se bude 
v Novém Adalbertinum v Hradci Králové konat 

Sympozium o přátelství – in memoriam  
arcibiskupa Karla Otčenáška.  

Cílem sympozia je poukázat na některé teologické 
a filozofické aspekty tématu přátelství, které patřilo 
ke stěžejním bodům apoštolátu zesnulého arcibis-
kupa Mons. ThLic. Karla Otčenáška, PaeDr.h.c. K 
účasti na sympoziu, které má především populari-
zační ráz, jsou srdečně zváni všichni zájemci z řad 
duchovních i široké veřejnosti, vstup je volný. 
 
Program sympozia: 
·9.00 – 9.15  zahájení 
·9.15 – 10.00 Mgr. Filip Čapek, Th.D.: Biblické 

pojetí přátelství 
10.15 – 11.00 PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.: Podoby 

přátelství v antické tradici 
11.15 – 12.00 Mgr. Jan Poříz, OCD: Přátelství s 

člověkem a s Bohem: pojetí přátelství u sv. 
Augustina a sv. Terezie Veliké 

12.15 – 13.00 Láska a přátelství v pojetí Jacquesa 
a Raisy Maritainových – bude upřesněno 

 
Sympoziem o přátelství zahajuje Diecézní teologic-
ký institut osmý semestr přednáškového cyklu Do-
ctrina christiana. Cílem celého kurzu určeného 
široké veřejnosti je základní úvod do křesťanské 
nauky. Setkání programu se budou konat pravidel-

ně jednu sobotu v měsíci od 9.00 hod. v Novém 
Adalbertinu v Hradci Králové (Velké nám. 32).  
 
Celý program je veřejně přístupný, otevřený i pro 
zájemce o jednotlivá vybraná témata. 

 „SYMPOZIUM O PŘÁTELSTVÍ – IN MEMORIAM  
ARCIBISKUPA KARLA OTČENÁŠKA“ 

A ZAHÁJENÍ VIII. SEMESTRU PROGRAMU  
VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNOSTI „DOCTRINA CHRISTIANA“; 

Z P R Á V Y Z  D IE C É ZE  

Dne 25. září 2011 přijede do naší diecé-
ze poutní Vlak Jana Pavla II. Je to mo-
derní vlak, postavený v Polsku na jeho 
počest, který slouží k dopravě poutní-
ků i jako pojízdná audiovizuální ex-
pozice, připomínající život a dílo 
prvního slovanského papeže.  

 
Vlak přijede z Maďarska do 

Starého Města u Uherského Hra-
diště (21. – 22. 9.) a po dvoudenní 
zastávce v Olomouci (23. – 24. 9.) 
bude pokračovat do Hradce Králové, 
kde bude veřejnosti přístupný dne 25. 

září od 9.00 do 17.00 hodin. Odtud vlak po-
jede dále do Prahy a Staré Boleslavi. 
 
Tato cesta papežského vlaku je první 
svého druhu v naší zemi a je mimořád-
nou událostí. Prosíme farnosti celé 
diecéze, především ty, pro které je to 

dostupné, aby využily této příležitos-
ti, přijely si prohlédnout vlak a jeho 
expozice a daly tak najevo zájem a 
podporu odkazu blahoslaveného 
papeže Jana Pavla II. 
 

Mons. Josef Socha 
generální vikář 

VLAK JANA PAVLA II. V HRADCI KRÁLOVÉ 
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M L ÁD E Ž 

Drazí přátelé, 
Nyní se vrátíte do svých domovů. 
Až budou chtít vaši přátelé vědět, 
co se ve vás změnilo po návštěvě 
tohoto ušlechtilého města a po se-
tkání s papežem a se stovkami tisí-
ců mladých celého světa, co jim 
řeknete? Zvu vás, abyste před dru-
hými odvážně svědčili o křesťan-

ském životě. Tak budete kvasem nových křesťanů 
a přičíníte se tak o to, aby se církev opět vynořila v 
mnoha lidských srdcích. Hodně jsem přemýšlel v 
těchto dnech o mladých, kteří čekají na váš návrat. 
Tlumočte jim moje sympatie, zejména těm, kteří 
jsou v nesnázích, a také vašim rodinám a spole-

čenstvím křesťanského života, ke 
kterým patříte.  

Přiznávám, že jsem skutečně 
zasažen tak obrovským počtem 
biskupů a kněží, přítomných na 
těchto Světových dnech. Děkuji 
všem z hloubi duše a zároveň 
povzbuzuji, aby se nadále s nad-
šením a zanícením věnovali pas-
toraci mládeže. 

Nyní všechny mladé lidi světa, zejména vás, 
drazí přátelé, svěřuji laskavé přímluvě Nejsvětější 
Panny Marie, Hvězdy nové evangelizace a Matky 
mladých. 

(Benedikt XVI.) 

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE - MADRID 2011 

JMJ 2011 V MADRIDU OČIMA JEDNOHO Z MNOHA 
Na datum 2011/08/08 čekalo mnoho mladých 

z pardubického vikariátu – přesně jich bylo 32 – 
s větším či menším nadšením. Každopádně to mě-
lo být datum našeho společného odjezdu z Hradce 
Králové. A směr? Španělsko.  

Ano, rok čekání uběhl jako voda a my jsme nyní 
v sedm hodin večer se všemi zavazadly, spacáky a 
karimatkami čekali před Novým Adalbertinem na 
svůj autobus, který nás poveze tři dny tam i tři dny 
zpět. 

Nyní bych přeskočil přímo na první zastávku; 
konala se v Annecy, malebném středověkém měs-
tečku, kde jsme ještě plni energie měli možnost 
prohlédnout si úzké a krkolomné uličky starého 
města. Stálo to za to, u města je navíc velké hor-
ské jezero, jehož čirá voda okouzlila několik z nás, 
kteří si potom najmuli loďky a krátkou projížďkou si 
zpestřili tuto štaci. Je také na místě poděkovat 
místním farníkům, kteří pro celou českou výpravu  
v tuto chvíli nás bylo kolem dvou tisíc) připravili 
chutné a lahodné francouzské přivítání. 

Dalším skokem se přesuneme již do našeho cí-
le, nebo spíš do Předprogramu v diecézích. Tento 
předprogram probíhal po celém Španělsku, účast-
nili se ho mladí, kteří se touto cestou chtěli připra-
vit na finální setkání se Svatým otcem v Madridu. 
Čeští poutníci byli ubytováni v Tarragoně. 

Město se mi velmi líbilo. Jeho historie je velmi 
bohatá, zvláště v antické době. Vůbec jsem netu-
šil, že v této době bylo Tarraco hlavním městem 
hispánské provincie a nebýt arabského plenění, 
kdoví, jak obrovské by město bylo nyní. No ale 
zpět k současnosti. 

Jelikož jsme my Češi dorazili o něco dřív než 
ostatní národy, které měly do Tarragony přijet, měli 
jsme dva dny volna, ve kterém jsme mohli využít 

pláže na koupání, městské bulváry na nakupování 
a staré město na poznávání. Poté nám španělé 
připravili zajímavý program, který vyvrcholil nedělní 
mší svatou v místní býčí aréně. Sešlo se zde na 
dvanáct tisíc mladých poutníků z různých částí 
světa. Atmosféra byla opravdu krásná. Ještě jsem 
zapomněl dodat, že den předtím byl na programu 
výlet do Barcelony, kde se sešli mladí lidé, kteří se 
účastnili předprogramu v celém Katalánsku. Bylo 
nás tu na padesát tisíc a celý den vyvrcholil kon-
certem kapely Clones of U2, která si svůj název 
zasloužila. Několik názorů, které jsem slyšel se 
k nim vyjadřovalo velmi kladně, hrála totiž opravdu 
k nerozeznání od svých slavnějších bratrů. 

Tímto komplikovaným přeskakováním jsme se 
dostali až na pondělí 15. srpna, kdy se všechny 
národy začali přesouvat do středu Španělska, do 
třímilionového hlavního města. 

Obrovská akce! Po celý týden člověk na každé 
ulici potkával alespoň dva poutníky a neexistovalo 
v celém městě místo, kde by nebylo poznat, že se 
děje něco tak velkého… 

Každé dopoledne se program konal odděleně 
pro národy; katecheze, promluvy, zábava, písně, 
chvály a mše svaté, to vše mohli diváci zhlédnout 
prostřednictvím televize Noe i v našem mírném 
pásu. Odpoledne bylo ve znamení hledání jídla. 
Ne že by byl nedostatek restaurací, které nám za 
stravenky, které jsme obdrželi v centru, vydali své 
připravené menu, ale přece jenom… Když se do 
města se třemi miliony obyvatel narvou další dva 
miliony mladých, kteří mají pochopitelně každý den 
hlad, existuje jen málo podniků, kde by nikdo ne-
byl… 

(Pokračování na stránce 7) 
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M L ÁD E Ž 

Ve čtvrtek dorazil k nám i papež Benedikt XVI. a 
přivítal se s námi na Plaza de la Cibeles, kde den 
poté probíhala křížová cesta. 

A tak vše absolutně vyvrcholilo na Cuatro Vien-
tos. Madridské letiště praskalo ve švech. Milíony 
poutníku celé odpoledne čekalo v zničujícím vedru 
na večer. Na vigilií s Benediktem XVI. A právě 
v tento večer se ukázala to, že nikdo nemůže ve-
dět, co nám Pán připraví. Neuvěřitelně silná bouře 
s větrem nepřinesla strach a obavy, nikoliv! Nao-
pak celý zástup lidí podnítil ještě k větší radosti 
z toho, že se zde můžeme z celého světa sejít a jít 
společně cestou Kristovou. Že víra není něco, co 
se do dnešní doby již nehodí, ale je to někdo, kdo 
žije v každém z nás, jen je potřeba jej v sobě najít. 
Večerní bouře a zkrácená vigílie, kdy nás papež 
podpořil hřejivými slovy, byla jedním z nejsilnějších 
zážitků, které jsem si já odnesl… 

A následující den nás Svatý otec vyslal do svě-
ta… Světové dny mládeže v Madridu byly slavnost-
ně ukončeny a nyní je na nás, abychom tyto zážit-
ky byly schopni přenést na lidi ve svém okolí. 

Společné sprchy, davy, čekání v řadách na 
cokoliv, spalující vedro, nedostatek vody, málo 
spánku i typické a fungující španělské „maňana“ to 
vše bylo něco, co patřilo k pouti, ale ten duchovní 

(Pokračování ze stránky 6) „zážitek“, který si odnášíme domů, je s tím vším 
nesrovnatelný. 

Dovolil bych si v této chvíli trochu glosovat to, co 
jsem měl možnost ne/číst v českých médiích po 
návratu domů… Na nejčtenějších zpravodajských 
serverech se tématu, kde se na jednom místě se-
šlo ve finále dva a půl milionů mladých lidí z celého 
světa a společně se radovali, věnovali jen v tak 
důležitých zprávách, jako že se setkání nelíbilo 
třem tisícům místních demonstrantů a že papežovi 
při silném větru odlétla z hlavy „čepice.“  

Díky, česká média, díky! Hlavně nenapsat nic, 
co by vypadalo jako chvála katolické církve, vypa-
dala byste příliš zpátečnicky. 

Omluvám se, ale někde jsem to musel ze sebe 
dostat ☺.  

Na závěr svého nekonečného a jistě ne komplet-
ního popisu WYD v Madridu bych chtěl ještě moc 
poděkovat těm, kteří přispěli na toto setkání ať už 
v rámci „Postní almužny“ nebo svou modlitbou, 
opravdu nám pomohla. Také bych chtěl moc podě-
kovat paní Karabové, která několik z nás celý tý-
den před odjezdem vyučovala základy španělštiny. 
Opravdu se hodila, poněvadž Španělé angličtinu 
opravdu neznají, a tak pro nás bylo mnohem jed-
nodušší objednat si to, co jsme vážně chtěli ☺. 

Díky      Marek P. 
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M I SI E  

PROGRAM AKCÍ V  PARDUBICÍCH 
V RÁMCI MISIJNÍ NEDĚLE  

L. P.  2011 

Dovolujeme si pozvat všechny zkušené i nové 
zájemce o tvoření drobných dárečků na misijní jar-
mark, které se bude konat v neděli 2. 10. 2011 od-
poledne v 15:30 na faře.  

Vítán je kdokoliv, kdo má chuť vyrábět. Děti, 
vezměte s sebou své rodiče nebo prarodiče a tře-
ba i nějaké nápady, co by se dalo vyrábět, co by-
chom mohli společně tvořit, Vezmě-
te se sebou materiál na ně i pro 
ostatní. Pokud žádný nápad nemá-
te, přeneste si alespoň nějaké čtvrt-
ky, popřípadě barevné papíry a 
k tomu barvičky - pastelky, fixy,…- 
třeba vytvoříte nějaká pěkná přáníč-
ka,…) 

V neděli 16. 10. 2011  by se všechny výrobky 
požehnaly během dětské mše svaté. Pokud ne-
chcete nebo nemůžete tvořit na faře, můžete 
donést i Vaše domácí výrobky do klášterního kos-
tela tuto neděli. V tuhle neděli odpoledne by pro-
běhla na faře beseda a promítání o životě v Bolí-
vii s paní Karabovou, v 15 hod. 

V sobotu večer v kostele sv.Bartoloměje, 
22.10.2011 by se uskutečni Misijní modlitební 

most ve 20:00 hod., je to modlitba růžence s 
prosbou za jednotlivé kontinenty. 

A konečně, další neděle, 23. 10. 2011 je neděle 
misijní. Ta se týká už opravdu všech, kdo chtějí 
přímo finančně podpořit misie a třeba si udělat ra-
dost nějakou malou pozorností. Tuto neděli se bu-
dou výrobky po mších svatých prodávat na 

„Misijním jarmarku“. 
Na mši svaté v 9hod. v Bartolo-
mějském kostele bude přítomen 
národní ředitel Papežských misij-
ních děl P. Jiří Šlégr. Mše svatá 
bude přenášená i rozhlasovou 
stanici Proglas. Po mši svaté v 
10.15 hod se uskuteční s P. 

Šlégrem beseda o životě v misiích. 
Odpoledne 23. 10. 2011 bude na faře tradiční 

Misijní most dětí v 16:00 hod. - pásmo písniček, 
povídání a modliteb za děti v jednotlivých kontinen-
tech. Na tomto Misijním modlitebním moste bude 
přítomná i paní Karabová 

Takže díky předem za Vaši ochotu a štědrost. 
Janka Nejezchlebová  

CHCEME DĚLAT JEN NEPATRNÉ VĚCI, 
ALE S OBROVSKOU LÁSKOU 

PROSBA O POMOC. 
Oblastní charita v Pardubicích získala větší množství známek pro misie a proto prosí o pomoc při jejich 
třídění. Jedná se o roztřídění neodlepených známek, tedy nenáročnou práci,  kterou je možné dělat 
kdykoli doma nebo při společném hovoru.   
Dobrovolníci se hlaste na charitě, tel. 466 335 026. 
Děkujeme za pomoc.           Hana Vostrovská 

Neděle:  2. října Misijní dílna 15:30 hod. - farní sál 
Neděle: 16. října Žehnání výrobků dětí 10:00 hod. - klášterní kostel 

 Beseda o životě v Bolívii 15:30 hod.  farní sál 
Sobota: 22. října Misijní modlitební most 21:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje 
————————————————————————————————————————— 

MISIJNÍ NEDĚLE 23. října 
a) Možnost zakoupit výrobky dětí  (po mši svaté) - „Misijní jarmark“ 

 - na Papežské misijní dílo dětí  
b) Mše svatá v 9:00 hod. - sv. Bartoloměj (P. Jiří Šlégr) - rozhlasový přenos 
c) Beseda o papež. misijních dílech - 10:15 hod. s P. Jiřím Šlégrem  
d) Misijní modlitební most pro děti - 16:00 hod. (fara) 
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Nové pobytové odlehčovací zařízení pro seniory 
„Červánky“ slavnostně otevřela Oblastní charita 
Pardubice ve středu 29. 6. 2011 v obci Třebosice u 
Pardubic, kde také již několik let provozuje denní 
stacionář pro seniory. Zařízení, které se nachází 
v budově třebosické fary, kterou dala Charitě 
k dispozici farnost Třebosice, se podařilo otevřít 
ještě před prázdninami, kdy je poptávka o služby 
tohoto typu největší.  
Jak uvedla ředitelka 
OCHPA Marie Hubálková, 
snaží se Charita pomoci 
především rodinám, které 
se běžně doma starají o 
blízkou osobu, která nemů-
že z důvodu věku či zdra-
votního stavu zůstat sama 
bez dozoru. Právě v době 
prázdnin a dovolených totiž 
takové rodiny hledají pro 
své blízké krátkodobé uby-
tování spojené s péčí, aby 
si mohly odpočinout a na-
čerpat nové síly. Míst 
v zařízeních, která celo-
denní péči nabízejí, je však 
stále nedostatek, proto se 
OCHPA, která se péčí o 
seniory zabývá téměř 20 
let, rozhodla podobné zaří-
zení otevřít. Zařízení se 
nachází v klidném venkov-

ském prostředí a klientům je kromě celodenní péče 
zajištěn i přiměřený program a kontakt s lidmi. 
Součástí služby jsou i sociálně-terapeutické čin-
nosti a aktivizační činnosti. 
Velkou pomocí stálého personálu jsou dobrovolní-
ci, kteří se jak ve stacionáři, tak novém pobytovém 
zařízení snaží přímou činností s klienty i údržbou 
vnitřních a venkovních prostor, vytvořit co nejhezčí 
atmosféru... 

NOVÉ POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY  

C H A R I TA 

RŮZ N É 

Mojžíši, mohl bys s tím 
laskavě přestat!? 

INZERÁT 
NABÍZÍM 

VÝUKU ŠPANĚLŠTINY 
ó pro  všechny úrovně 

(začátečník, pokročilý,  
konverzace) 

ó rodilá mluvčí – zkušenost 
s výukou více než 10 let 

ó individuálně nebo v malé  
skupině 

ó možné dohodnout i přípravu  
na mezinárodní zkoušku 

 
Kontakt:  Ing. Zaida Karaba, 
    mobil: 603 186 998 
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RŮZ N É 

Milí spolubratři kněží a jáhnové, milé řeholnice a 
řeholníci, bratři a sestry, 
 
rád bych vás všechny, spolu s vašimi farníky, 
pozval na Národní svatováclavskou pouť do Staré 
Boleslavi. Jak se již stalo dobrým zvykem, i letos 
se bude konat 28. září o slavnosti svatého Václa-
va, mučedníka a hlavního pa-
trona české země o desáté 
hodině dopolední. Spolu s 
českými biskupy mu vzdají 
poctu při mši svaté i biskupové 
moravští a věřím, že i někteří 
zahraniční účastníci. 
 
Při této příležitosti budeme 
jistě vzpomínat na památnou 
pouť, které se účastnil Svatý 
otec Benedikt XVI. Společné 
slavení liturgie při jeho ná-
vštěvě naší země jej oslovilo a 
spolu s dalšími setkáními mu 
jistě dalo impuls k názoru, že 
nejsme zemí ateistů, ale zemí 
otevřenou víře. Jde o národní 
pouť a právě proto se chceme 
mimořádně obracet na celý 
náš národ, který má svatého 
Václava ve velké úctě. Jeho 
jméno je spojeno i s mnoha 
velkými událostmi našich no-
vodobých dějin. Není jistě ná-
hodou, že mu zvláštní poctu 
prokazuje i Hradní stráž, která doprovází převoz 
jeho relikvie z katedrály svatovítské do Staré Bole-
slavi. 
 
U této relikvie se budeme modlit za nás za všech-
ny, za náš národ, za zdar, pokoj a dobro pro tuto 
zem. Své modlitby svěříme v té chvíli i Paladiu ze-

mě české, Matce Boží, která je zde tradičně uctívá-
na. 
 
Drazí, přijměte také mé pozvání ke Společné 
modlitbě českého národa, v úterý 27. září 
v 19.00 hodin. Letos poprvé se v předvečer Ná-
rodní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Praž-

ského hradu jsou do Staré Bo-
leslavi se všemi poctami veze-
ny ostatky svatého knížete 
Václava, spojí věřící celé země 
ve společné modlitbě. Toto 
pozvání je výzvou: sejděme 
všichni tam, kde jsme doma, 
zvláště na místech svatého 
Václava připomínajících, ro-
diny, sousedé, staří s těmi 
nejmladšími, ale i věřící s ne-
věřícími – za vyzvánění zvo-
nů vytvořme modlitební most 
s prosbami za národ, za jeho 
příznivou budoucnost, za 
překonání nebezpečí, které 
dnes spočívají především 
v nás samých. Věřím, že se k 
oslavě našeho národního pa-
trona sejdeme v podobně hoj-
ném počtu, jako při návštěvě 
Svatého otce a že poneseme 
tuto krásnou tradici do nových 
desetiletí. Putování dnes opět 
přichází do módy a tak se tě-
ším na setkání zvláště s rodi-

nami a mladými, kteří mnohdy připutují z velké dál-
ky i za cenu nepohodlí a obětí.  
 
Na tuto cestu vám všem žehnám a jsem s vámi v 
modlitbách. 

+ Mons. Dominik Duka, OP 
arcibiskup metropolita pražský, primas české země 

POZVÁNKA NA SVATOVÁCLAVSKOU POUŤ 

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA V PARDUBICÍCH – 28. ZÁŘÍ 2011 
 

06:30 hod. - kostel sv. Jana Křtitele  

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. Bartoloměje  
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Nedělní sbírka ve všech kostelích naší diecéze 
dne 18. září 2011 je určena na podporu církevního 
školství.  
 

Drazí věřící, bratři a sestry, 
v novém školním roce, stejně jako v předcho-

zích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církev-
ního školství v naší diecézi. Biskupství královéhra-
decké je zřizovatelem Biskupského gymnázia Bo-
huslava Balbína a Základní školy a mateřské školy 
škola Jana Pavla II. v Hradci Králové a Církevní 
základní školy v Borohrádku. 

Kromě toho v diecézi působí školská zařízení 
dalších zřizovatelů, a to: gymnázium v Kutné Hoře 
(zřizované sestrami voršilkami), gymnázium ve 
Skutči (zřizované Suverénním řádem maltézských 
rytířů) a dívčí internát v Hradci Králové (zřizovaný 
82 ACRG 7-8/2011 sestrami salesiánkami). Tato 
církevní školská zařízení navštěvovalo v uplynulém 
školním roce více než 1300 žáků. Církevní školy 
jsou založeny na křesťanských principech, ve 
svém působení zdůrazňují propojení vzdělávací a 
výchovné složky, usilují o rozvoj studentů nejen po 
stránce intelektuální, ale i duchovní. Velmi dobrou 
úroveň církevních škol potvrdily červnové výsledky 
státních maturit. V celorepublikovém žebříčku se v 
první desítce umístily hned 3 církevní školy, Bis-
kupské gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci 
Králové se umístilo mezi všemi gymnázii Králové-

hradeckého kraje na 3. místě. Děkujeme za to ve-
dení škol, pedagogům i studentům. 

Církevní školy v České republice jsou sice fi-
nancovány příspěvkem ze státního rozpočtu, ale 
ne všechny jejich potřeby mohou být touto dotací 
plně pokryty. Proto se obracíme na věřící celé 
diecéze, aby pomohli podpořit fungování církev-
ních škol. V loňském roce činil výnos sbírky celkem 
780.000,- Kč. Z této částky bylo na základě předlo-
žených projektů přímo mezi jednotlivé školy rozdě-
leno 452.400,- Kč a 327.600,- Kč bylo použito na 
nezbytné opravy a rekonstrukce školních budov. 
Podrobné informace o rozdělení sbírky z roku 
2010 najdete na webových stránkách diecéze, kde 
bude také zveřejněno rozdělení letošní sbírky, kte-
ré najdete rovněž v lednovém čísle časopisu IKD. 

Podporu církevnímu školství můžete vyjádřit 
nejen finančním příspěvkem, ale i propagací na-
šich škol ve svém okolí a v neposlední řadě modlit-
bou, aby se církevním školám dařilo naplňovat je-
jich poslání ve společnosti.  

 
S upřímným poděkováním 

 
P. Karel Moravec  + Mons. Jan Vokál 
biskupský vikář  biskup královéhradecký 
pro pastoraci  
a církevní školství 

DOPIS VĚŘÍCÍM 

RŮZ N É 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011 

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE (otevřeno: 12:00 – 17:00 hod.) 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“ 
PROHLÍDKA: Historie a její duchovní odkaz  (13:00, 15:00) 
KONCERT: Chrámová hudba (16:00) 
 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE (otevřeno: 12:00 – 17:00 hod.) 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“, Z historie kostela  
VLASTNÍ PROGRAM:  Pondělní večery - info o setkávání, reprodukovaná hudba, zpěv 

živě, ukázka krátkých výkladů bibl. Textů, literatura k nahlédnutí, 
dotazy - odpovědi - informace - diskuze, propagační letáčky, pro-
gram nejbližších večerů 

 
KOSTEL BOLESTNÉ P. MARIE - KOSTELÍČEK (otevřeno: 12:00 – 17:00 hod.) 
FOTOGALERIE: Z historie kostela 
VLASTNÍ PROGRAM: historie kostela (každou celou hodinu), reproduk. hudba - řeckokato-

lické zpěvy 
 

S LOVO B I SK U PA 
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19.09. * Jáhen Karel Kylar  

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 

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. 

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kafe (od. 4.9.) farní kavárna po mši sv. v 9:00 

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

Úterý Adorace (po večerní mši sv.) (od 6.9.) kostel sv. Jana 18:30 - 19:30 
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil (od 30.9.) p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka  fara bude upřesněno 

D A L Š Í  A K C E  
Ne  28.08. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
St 31.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
Čt 01.09. 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 02.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 03.09. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  6. Pouť pardubických rodin Rokole a okolí 10:00 hod. 
Ne 04.09. 1. mše svatá pro děti - žehnání potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 
  1. setkání žadatelů o křest dospělého fara 19:00 hod. 
Čt 08.09. 1. setkání žadatelů o svátost biřmování fara 19:00 hod. 
So 10.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 11.09. Poutní slavnost Kokešov 15:00 hod. 

  Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 
Po 12.09. 1. hodiny náboženství 
St 14.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 15.09. Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod. 
  Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 18.09. Sbírka na Církevní školství   

Pá 23.09. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   
So 24.09. 2. ročník PIKSLA CAP Salesiánské středisko  
St 28.09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa  
Čt 29.09. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
So 01.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 
Ne 02.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
Po 03.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 

fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)  

Po 19.09. Pondělní večery kostel sv. Jana 18:00 hod. 

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

