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 Nezadržitelně se blíží svátek Let-
nic, kterým se dovršují Velikonoce. 
Příchod Ducha svatého byl zname-
ním toho, že Ježíš žije, že byl vzat 
do Boží slávy a že je se svými 
učedníky. Zemřel za všechny je-
denkrát a jeho oběť na věky platí. 
Naproti tomu však Seslání Ducha 
svatého je událost do budoucna 
stále otevřená. V bibli máme celou 
řadu zmínek o příchodu 
Ducha. První jsou prá-
vě Letnice v Jeruza-
lémě, 50. den po Je-
žíšově vzkříšení, 
kdy se s apoštoly 
děje veliká promě-
na – jsou schopni 
vydávat svě-
dectví o 
Kristu. A 
tak je to 
den zroze-
ní církve. 
 Ale v Písmu se 
potom mluví ještě 
několikrát o dal-
ších, možno říci 
„letnicích“ nejen v 
Jeruzalémě, ale i v 
Cézareji, v Efezu, v 
Korintě. Např. ve Skutcích 4.kap.: 
Petr a Jan káží o Ježíši, jsou zatče-
ni a po propuštění z vězení přijdou 
mezi své a společně se modlí, aby 
se slovo Páně šířilo dál. A tehdy se 
otřáslo toto místo a všichni byli na-
plněni Duchem, takže s odvahou 
hlásali Boží slovo. 
 Nebo v 10.kapitole Skutků: apoš-
tol Petr je ve městě Joppe a má 
zvláštní vidění: něco jako veliké 
prostěradlo je spuštěno před Petra 
a v něm mnoho různých zvířat čis-
tých i nečistých, a slyší hlas: zabíjej 
a jez! Petr se zhrozí a odvolává se 

na to, že nikdy nejedl nic nečisté-
ho. Ale hlas mu říká: Co Bůh pro-
hlásil za čisté, o tom neříkej, že je 
to poskvrněné. A Petr neví, co to 
má znamenat. Tu přicházejí slu-
žebníci od setníka Kornélia a prosí, 
aby šel s nimi do Cézareje. Tam 
teprve pochopí, že je to pokyn Bo-
ží, aby přijal do církve i pohany. 

Vypráví jim o Kristu a 
jak mluví, sestoupí 
na všechny Duch 
svatý. A Petr říká: 
Může někdo od-
pírat křest těm, 

kdo přijali Ducha 
svatého jako my? A 
rozkáže je pokřtít. 
 A ještě jeden 
příklad takových 
letnic v 19.kapitole 
Skutků: apoštol Pa-

vel přichází do 
Efezu. Nalézá 
tam učedníky, 
kteří věří v Ježí-
še, ale byli po-
křtěni pouze Ja-

novým křtem a 
neví nic o Duchu 

sv. Pavel je pokřtí a když na ně 
vložil ruce, sestoupil na ně Duch 
svatý a mluvili jazyky pod vlivem 
vnuknutí. 
 A tak bychom mohli pokračovat 
dál. Letnice jsou stále otevřeny do 
budoucnosti. Působení Ducha sva-
tého se projevuje různě, ve svátos-
tech je jeho působení sice nazna-
čeno, ale zůstává skryté, nicméně 
však skutečné. Stále je to tentýž 
Duch, který rozděluje své dary, jak 
chce a to i v dnešní době. Nechme 
se jím tedy vést! Přijď Duchu svatý 
a zapal v nás oheň své lásky!  

Josef Trochta. 

www.farnost-pardubice.cz 

LETNICE 

http://www.farnost-pardubice.cz
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Pastorační rada (PR) se na svém dalším setkání 
sešla ve čtvrtek 26. dubna ve farním sále. Setkání 
PR moderoval její předseda P. Antonín Forbelský. 
 
HISTORIE 
 
P. Forbelský stručně přiblížil události, které se staly 
v historii a seznámil s nimi ostatní členy PR. 
Všechny akce – v rámci diecéze i farnosti - byly 
dobře organizačně zvládnuty. 
 
BUDOUCNOST 
 
4 MUDr. Markéta Jinochová seznámila PR 

s průběhem návštěvy farníků z naší spřátelené 
farnosti sv. Konráda v Augsburgu, která se 
uskuteční 10.- 13. května. Při této příležitosti si 
připomeneme 20. výročí společné družby: je 
připraven bohatý program v Pardubicích i mimo 
ně, hodnotný dar (řezba) apod. Finančně 
(částka cca 9.000,- Kč) se tato akce pokryje 
z mimořádné (dveřní) sbírky, která se uskuteč-
ní při všech nedělních bohoslužbách 6. květ-
na. 

4 V době velikonoční ve farnosti proběhla nová 
pobožnost – Cesta světla. 

4 Májové pobožnosti budou probíhat v obvyklém 
programu posledních let: PO-ST po polední mši, 
ČT-NE po večerní, 1. a 31. května v klášterním 
kostele. 

4 Z dětí, které se připravují k 1. sv. přijímání, jsou 
tři nepokřtěné. Křest přijmou 29. 4. v klášterním 
kostele při mši sv., vlastní svátost přijímání pak 
s ostatními dětmi 20. 5. u sv. Bartoloměje. 

4 1. června se uskuteční Noc kostelů (zatím sv. 
Bartoloměj, Kostelíček). Pro propagaci vznikne 
společný „ekumenický“ plakát pardubických 
církví. Podrobný program se ještě dolaďuje. 

4 10. června navštíví farnost otec biskup Jan o 
slavnosti Těla a Krve Páně (9:00 hod., 
sv. Bartoloměj). S jedním oltářem na Pernštýn-
ském nám.  

4 17. června proběhne připomínkový program 
v rámci Pernštejnského roku: v 9:00 bude slav-
nostní bohoslužba, odpoledne pak zahradní 
slavnost na farní zahradě, kde se s farností ofi-
ciálně rozloučí P. Slámečka a P. Kváš. 

4 18. června bude program v rámci připomínky 
rodu Pernštejnů pokračovat: v 17:00 proběhne 
pietní setkání u sv. Bartoloměje (večerní mše 
bude přesunuta). 

4 14. července přijmou jáhenské svěcení 
v katedrále sv. Ducha dva bohoslovci, úzce 
spjatí s naší farností: Jiří Jakoubek (místní ro-

dák) a Tomáš Fiala (na faře několikrát pobýval a 
ve farnosti pomáhal). 

4 11. do 18. srpna se uskuteční ve Žďáře n. S. 
Celostátní setkání mládeže. Při této příležitosti 
budou k dispozici v rámci propagace magnetky, 
které bude možno zakoupit (cena 50,- Kč) a se-
tkání tímto podpořit. 

4 29. září bude v katedrále sv. Ducha na kněze 
vysvěcen jáhen Tomáš Fiala (Jiří Jakoubek rok 
zůstane v jáhenské službě). 

 
Noc kostelů 
Program v kostele sv. Bartoloměje by měl zůstat 
zachován (prohlídka kostela, varhan a liturgických 
oděvů) – termín koliduje s Pernštýnskou nocí, bu-
de potřeba zajistit „ochranku“. 
 
Den rodin 
3 týdny předem do ohlášek, sehnat „chůvy“ pro 
děti, mládež obstará program a hudbu při liturgii 
 
Pondělní večery 
4 14. května: P. Václav Vacek: Bratrství aneb Co 

to znamená, když nám Kristus říká „Všichni jste 
bratři“ 

4 program a přednášející na červen jsou v jednání 
4 1. října (připravujeme): Mons. Václav Malý: Soli-

darita (mezigenerační, mezináboženská a další) 
 
Charita 
4 přechází na elektronickou dokumentaci 
4 letos rozjíždí dva evropské projekty 
4 třebosická fara má na střeše památkově chrá-

něný krov(!), na opravu střechy bude snad 
k dispozici dotace 600.000,- (+ 90.000,- Kč pří-
spěvek od farnosti) 

4 6. října: 20 let činnosti Oblastní charity Pardubi-
ce; každý měsíc se uskuteční putovní výstava 
ve střediscích Charity na Pardubicku (L. Bohda-
neč, Moravany, Holice, Pardubice, Třebosice) 

 
Akolyté 
Bohuslav Šlégr a Václav Kouba se účastní kurzu 
akolytů (mají za sebou již zhruba ¾). 
 
Pernštejnská pouť (sobota 15./22. září) 
Během září se plánuje farní pouť na památná mís-
ta spojená s pernštejnským rodem (v rámci Roku 
Pernštejnů) – odborné zajištění: P. PhDr. Radek 
Martinek. 
 
Příští setkání PR se uskuteční 20. září v 19.00 ve 
farním sále. 

Zapsal: Martin Beran 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 26. DUBNA 2012 
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V neděli 22. dubna 2012 navštívil naši farnost  
Miloslav kardinál Vlk. Náš dík patří otci Antoníno-
vi, který pozvání pří příležitosti blížících se 80. na-
rozenin otce kardinála inicioval. Návštěvě pana 
kardinála předcházel pořad 13. komnata v České 
televizi, kde pan kardinál otevřeně hovořil o svém 
životě. Proto mnozí z nás, kteří dokument viděli, 
s radostí i zvědavostí očekávali jeho návštěvu.  
 
Návštěva byla zahájena mší svatou, kterou s námi 
pan kardinál slavil v devět hodin u sv. Bartoloměje. 
Otec Antonín jej přivítal v Pardubicích a pan kardi-
nál hovořil o tom, že je pojí letité přátelství ještě 
z doby, kdy oba působili v Praze. Ze společně sla-
vené mše svaté jsme čerpali sílu našeho vzkříše-
ného Pána. Velice podnětná byla i promluva zamě-
řená na svědectví o Zmrtvýchvstání Pána. Mše 
svatá byla zakončena požehnáním, po kterém zá-
stupci farníků otci kardinálovi poděkovali za jeho 
návštěvu a popřáli k narozeninám. Poděkování i 
přání velmi pěkně přednesl pan Václav Kouba 
s manželkou. 
 
Poté následovala avizovaná beseda s věřícími. 
Zde jsme zažili otce kardinála, jako člověka 
s velkým přehledem a obdivuhodnou pamětí. Za-
vzpomínal na svou cestu ke kněžství, hovořil o li-
dech, kteří ovlivnili jeho rozhodování. Vyprávěl i 
zážitky z doby, kdy pracoval jako sekretář pana 
biskupa Josefa Hloucha (mimo jiné autor Minutěn-
ky). Další vzpomínání bylo na období, kdy nemohl 
oficiálně vykonávat kněžskou službu a pracoval 
jako umývač výloh v Praze. Stále však hledal způ-

soby a možnosti, jak se věnovat kněžské službě, 
zpovídal lidi, třeba na ulici nebo v chodbách soudu, 
sloužil mše svaté v soukromí apod. 
Velmi milé bylo jeho setkání s dětmi, prozradil jim, 
že jako malý kluk měl doma také zvířátka, o která 
se musel starat, a s kterými zažil různá dobrodruž-
ství. Zmínil také, že pochází z chudých poměrů, a 
nemohl mít všechno, co by si přál. V současné do-
bě otec kardinál přes svůj požehnaný věk stále 
pracuje, cestuje a přednáší.  
Děkujeme Pánu za něho a za společně strávené 
chvíle u nás v Pardubicích. 

B + J Šlégrovi 

NÁVŠTĚVA PANA KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA 

V sobotu dne 28. dubna 2012 se konala tradiční 
pouť naší diecéze do rodiště svatého Vojtěcha na 
Libici nad Cidlinou. 
 
Modlitbu svatého růžence přede mší sva-
tou vedl P. Pavel Dokládal z Fatimského 
apoštolátu v Koclířově a připomněl již 15. 
výročí návštěvy papeže blahoslaveného 
Jana Pavla II. v Hradci Králové v r. 1997. 
Od tohoto data se také tyto poutní mše 
svaté konají v duchu proseb za nová du-
chovní povolání. 
   Mši sv. koncelebroval spolu s 15 diecéz-
ními kněžími otec biskup Mons. Josef Kajnek. Ve 
své homilii připomněl životní dráhu sv. Vojtěcha od 
jeho studií, kněžské a biskupské svěcení a jeho 
úsilí o obrácení pohanů na víru v Boha a odstraně-
ní různých zlořádů, o zakládání nových klášterů, o 

jeho snaze sjednocování Evropy křesťanstvím, až 
po jeho smrt při hlásání evangelia v pohanském 
Prusku v roce 997. 
Po mši sv. se již tradičně konal průvod. Na letošní 

pouť přijelo hodně mladých rodin s dětmi, 
a tak tvořily dojímavý začátek procesního 
průvodu poutníků na slavníkovské hradiště 
na Libici n. Cidlinou. Za zpěvu písně ke 
svatému Vojtěchovi a modliteb došel prů-
vod s poutníky a kněžími na požehnané 
místo se sousoším bratrů sv. Vojtěcha a 
sv. Radima, kde se po úvodní modlitbě 
zpívaly litanie ke svatým ochráncům naší 

vlasti. Poté otec biskup Kajnek přečetl „Modlitbu za 
duchovní povolání“, kterou církvi daroval papež 
Benedikt XVI. v r. 2006, a na závěr nám poutníkům 
udělil své požehnání. Bohudíky. 

Poutnice Jana Č. 

POUŤ KE SV. VOJTĚCHU NA LIBICI NAD CIDLINOU 



4 

Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Slavnost Těla a Krve Páně bude letos 
v Pardubicích přeložena ze čtvrtku na následující 
neděli, tzn. na 10. června 2012. Otec biskup Jan 
projevil zájem prožít tuto slavnost v naší farnosti.  

Direktář o lidové zbožnosti (článek 162) vysvět-
luje, že eucharistickým 
průvodem křesťanský lid 
vydává svědectví své víry 
a úcty k Nejsvětější svá-
tosti, cítí se být Božím li-
dem, který kráčí se svým 
Pánem a vyznává svou 
víru. A dále říká, že všech-
ny projevy úcty mají být 
voleny tak, aby v nich byla 
vyjádřena víra v Krista a 
mají se vztahovat pouze 
k němu, jako Pánu, bez 
jakýchkoliv známek před-
hánění se mezi sebou. 

Eucharistický průvod se 
uskuteční od 9:50 do 10:30 
mezi farním kostelem sv. 
Bartoloměje a klášterním kostelem Zvěstování P. 
Marie s adorační zastávkou u Mariánského moro-
vého sloupu uprostřed Pernštejnského náměstí. 
Účastníci bohoslužeb z klášterního kostela se 
shromáždí v 9:45 na chodníku u kostela sv. Barto-
loměje směrem k Zelené bráně. Vpředu děti 
s několika dospělými, které pomohou usměrňovat 
děti v průvodu. Dospělí vytvoří špalír, kterým pro-
jde eucharistický průvod a zapojí se za shromáž-

děné děti. Průvod půjde ve čtyřstupu. Cestou bu-
deme zpívat píseň 717 nápěv B „Sione chval Spa-
sitele“ za doprovodu dechového quintetu. Do kláš-
terního kostela nebudou vstupovat účastníci mše 
svaté z kostela sv. Bartoloměje, jen doprovodí eu-

charistického Krista ke 
vchodu. Zde po krátkém 
ukončení průvodu začne 
mše svatá cca v půl jede-
nácté. 
Účast na eucharistickém 
průvodu Božího Těla posílí 
také věřící z jedné mše 
svaté u Salesiánů a 
z Mikulovic, tedy účastníci 
ze čtyř hlavních nedělních 
bohoslužeb. 
Prosím vás všechny sestry 
a bratři, abychom tuto slav-
nost přijali za své, každý 
do ní vložil ze sebe to nej-
lepší, aby i navenek i 
v našem nitru vyzněla tato 

slavnost co nejlépe. 
Eucharistie je chléb života, který přijímáme jako 

pokrm poutníků v jehož síle můžeme doputovat do 
plného života v Bohu. V tomto tajemství jde tedy o 
každého z nás, o náš život křesťanský i lidský. Kéž 
je tato slavnost vyjádřením naší vděčnosti za tento 
dar z nebe. 

+ Josef Kajnek 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 

10. DEN RODIN - DEN DĚTÍ 
V sobotu 2. června v 09:00 hod. se uskuteční již  

10. Den rodin a Den dětí pardubické farnosti v Salesiánském středisku.  
 

Během dopoledne bude pro dospělé přednáška P. Vladislava Brokeše na téma:  
„Pojetí lásky a rodina dnes“ -  

Inspirace pro dnešní rodinu ve světle encykliky papeže Benedikta XVI. Bůh je láska. 
 

Vlastní přednáška je otevřená pro širší veřejnost.  
Během této přednášky bude zajištěn program pro děti.  

Po společném obědě a divadle bude v 14:15 hod. mše svatá.  
Po ní se bude pokračovat sportovními aktivitami a opékáním. 

 
Z důvodu zajištění stravy by bylo dobré se přihlásit předem. Možnost je přes internetové stránky naší 
farnosti www.farnost-pardubice.cz nebo pomocí lístků, které budou na stolku pod kůrem. Jak tyto líst-

ky, tak i přihlášky přes internet budou slosovány a výherci obdrží hodnotné ceny. 
 

Prosíme ochotné ženy, zda by přispěly na společný stůl něčím sladkým nebo slaným.  
Během pátečního dne je možné tyto dobroty přinést do farní kanceláře nebo přímo na sobotní setkání.  

Předem Vám děkujeme. 

http://www.farnost-pardubice.cz
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D O K U M E NT 

Milé sestry, milí bratři,  
prožíváme květen, který je zvláštním způsobem 
věnován Ježíšově Matce Panně Marii, ale tento 
měsíc přináší i řadu dalších podnětů k zamyšlení o 
dnešní rodině; jednak sté výročí, kdy jako ocenění 
a uznání důležitosti ženy v rodině byl vyhlášen a 
poprvé slaven Den matek. Stalo se tak ve Spoje-
ných státech amerických a u nás byl tento den sla-
ven (i když s určitým přerušením) od roku 1923 
vždy druhou květnovou neděli.  

Dále si připomínáme významný den 15. květen, 
který Valné shromáždění Organizace spojených 
národů – počínaje rokem 1994 – vyhlásilo jako Me-
zinárodní den rodin. Důvodem 
a cílem bylo posílení vědomí 
důležitosti rodiny jako základ-
ního prvku společnosti a také 
podnícení institucionál-
ního úsilí národů a je-
jich politiků k řešení 
vážných otázek souvi-
sejících s rodinou.  
Bezprostředně se tento list 
věnovaný rodině dotýká už VII. 
Světového setkání rodin se Sva-
tým otcem Benediktem XVI., kte-
ré proběhne na přelomu května 
a června v italském Miláně. 
Tato setkání rodin probíhají v 
tříletých intervalech od roku 
1994.  

Je důležité nezapomínat, že 
rodina je oblastí, která patří 
k nejcennějším darům lid-
stva. Z hlediska společen-
ského poznání nemá 
dnes rodina žádnou jinou alternativu. Kde jinde se 
může člověk naučit odpovědnosti? Kde jinde může 
lépe zrát než v rodině, která je založena na lásky-
plném, stabilním a rovnoprávném vztahu muže a 
ženy? Všechna jiná výchovná zařízení jsou úspěš-
ná jen do té míry, do jaké dokážou fungující rodinu 
napodobit. Naše budoucí společnost, a je tím myš-
lena občanská společnost, bude natolik svobodná, 
spravedlivá, vlídná a tolerantní, nakolik rodiče 
dokážou dobře vychovat své děti. To nemůže udě-
lat nikdo jiný. Přes toto všechno se obvykle o rodi-
nu začne někdo zajímat, až když je před rozpa-
dem. Individualismus a touha po osobním prospě-
chu, příznačné pro naši dobu, činí rodiny stále 
křehčími. A prvními oběťmi se pak stávají děti, pro-

tože jsou zbaveny opory v jednotě rodičů. Jsou to 
známé věci a zaměřuje se na ně řada nejen cír-
kevních dokumentů, ale i profánních studií.  

Jak to vypadá s rodinou dnes?  

Je zajímavé, že podle nedávno zveřejněné statisti-
ky devadesát procent obyvatel naší země jako nej-
větší hodnotu svého života touží najít vhodného 
partnera a vydržet s ním v jednom manželství. Pro 
fakt, že je realita jejich manželství jiná, je uváděno 
mnoho důvodů. Patří k nim nedostatečná komuni-
kace v rodinách, chybějící pozitivní vzory ve vlastní 
rodině, přesvědčení, že cesta k úspěšnému životu 
a osobnímu prospěchu podporovanému společ-

ností vyžaduje  individualis-
mus, neústupnost, tvrdost, 
dokonce i určité formy násilí. 

A tak jsme svědky toho, jak má 
nakonec stále méně mladých lidí 

odvahu se na někoho 
vázat, založit rodinu a 
dát život dětem. Bojí se 

ztráty svobody i zajíma-
vého zaměstnání, které je 

synonymem pro zajištěnou ži-
votní úroveň a je považováno za 
jediný způsob seberealizace a 
naplnění vlastní identity. Dalo 
by se říct, že mnoho lidí touží 
po cíli, ale nejsou ochotni jít 
po cestách, které k tomuto cíli 
vedou. 

Na základě toho, co bylo řeče-
no, chceme vyjádřit poděkování 
a uznání všem, kteří se nebojí 
uváženě vstupovat do manžel-
ství a nebojí se mít děti, i 

když s příchodem dětí do rodiny se radikálně mění 
nároky na oba rodiče, zvláště na matku, která ve 
většině případů přebírá hlavní tíhu péče. Zaměst-
navatel dává rodičům pro výchovu dítěte jakousi 
„dovolenou“. Je zvláštní, že i mnoho lidí považuje 
toto nové, v porovnání s nasazením v zaměstnání  
mnohem  náročnější vytížení, za jakousi dovole-
nou. Vážíme si rodičů, kteří chápou rodičovskou 
péči jako nenahraditelnou pro dítě i pro jeho lidské 
zrání. Proto mají odvahu spokojit se s nižší životní 
úrovní a investovat (čas i peníze) do dětí.  

Založení rodiny považujeme přinejmenším za rov-
nocenné úsilí, jakým je budování profesní kariéry, 

(Pokračování na stránce 6) 

PASTÝŘSKÝ LIST K VII. SVĚTOVÉMU SETKÁNÍ RODIN  
(MILÁN, 30. KVĚTNA – 3. ČERVNA 2012)  
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D O K U M E NT 

a práci pro rodinu za stejně přínosnou jako práci 
placenou. Nebojte se investovat do budoucnosti a 
žijte naplněni nadějí, že i okamžité nepohodlí a s 
ním spojená oběť přinese dobré ovoce. Početí a 
výchova dětí je jedinečným a nenahraditelným 
zdrojem skutečné prosperity společnosti i vás sa-
mých, i když to naše současná společnost větši-
nou takto neoceňuje.  
Tématem letošního Světového setkání rodin v  Mi-
láně je „Rodina, práce a slavení.“ Toto téma se 
dotýká vztahu muže a ženy, jejich přebývání ve 
světě práce a prožívání jejich vzájemného vztahu  
v rodině, které je vyjádřeno slovem slavení. Chce 
se tedy zabývat naléhavou otázkou současné rodi-
ny, aby se stávala „základním místem, kde se lás-
ka žije a kde se k lásce vychovává“ (Benedikt 
XVI.), a současně obstát ve shonu každodenního 
života.  

(Pokračování ze stránky 5) Obětavá láska rodičů pečujících o každé své dítě 
není v první řadě nějakým výkonem, ale projevem 
vztahu k dětem. Právě rodiče jim nenahraditelným 
způsobem pomáhají vytvářet vlastní vztahy ke svě-
tu, který je obklopuje, a samozřejmě také k Bohu. 
Rodina se stává plodnou, když chrání rytmus kaž-
dodenního života mezi prací a slavením, mezi ně-
hou a láskou, úsilím a nezištností. Také vzájem-
ným odpouštěním utvářejí rodiče životní styl svých 
dětí. (Pokud se o těchto věcech chcete dovědět víc 
nebo se za ně modlit, jsou vám k dispozici Příprav-
né katecheze k VII. Světovému setkání rodin, které 
na jdete  na in te rne tových s t ránká ch 
www.rodiny.cz.)  

Sestry a bratři, děkujeme každému z vás, kteří při-
jímáte péči a starost o dobro rodiny jako dar i jako 
nejdůležitější úkol svého života, a také vám, kteří 
se za to modlíte.  

Žehnají vám biskupové naší vlasti  

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

Horské klubání je název víkendového celorepubli-
kového setkání členů Misijních klubek, který se 
uskutečnil letos ve dnech 20. – 22. dubna 2012 
v Krkonoších. Celou akci organizovalo Papežské 
misijní dílo a bylo odměnou za práci misijních klu-
bek. Také Pardubické misijní klubko 154 - 
„Smajlíci“ bylo vybráno, aby se zúčastnilo tohoto 
pobytu. Zúčastnilo se ho 5 dětí + 1 vedoucí.  
Odpoledne v pátek 20. dubna 2012 jsme vyrazili 
autem z Pardubic a asi za dvě hodiny jsme se již 
zaregistrovali na recepci hotelu Erlebachova bou-
da ve Špindlerově Mlýně. Po vydatné večeři a uby-
tování v jedné z přilehlých budov v části Martin 
jsme zamířili do jedné z okolních budov, která 
sloužila jako společenská místnost. Zahájení se 
ujala sestra Emanuela a následovalo vzájemné 
představování misijních klubek. Naše klubko 154 
se představovalo až druhý den. Děvčata projevily 
kreativitu a udělaly to stylem „Televízních zpráv“. 
Po náročném dni jsme pozdě večer ulehli, aby-
chom načerpali síly na další společný den.  
Druhý den začal mší svatou, a pak jsme dostali 
informace k celému dni. Po snídani, která byla jako 
pro krále, jsme se rozdělili do skupin, ve kterých 
jsme mohli hrát hry z různých světadílů, vyrábět 
přáníčka, knížku, dárky a také zasáňkovat a užít si 
radosti ze sněhu. V Pardubicích v té době už žád-
ny sníh nebyl, ale tady mimo cesty 1 – 2 m závěje - 
jak ve sněhovém království. Po těchto aktivitách 

následoval oběd a odpoledne volný program. Děti 
z našeho klubka sa pak rozdělily; některé se šly 
projít a užít si brouzdání sněhem, jiné měly boty z 
dopoledního programu úplně promrzlé, a tak si ra-
ději povídaly a ještě připravovaly večerní program.  
V neděli ráno byla mše svatá a následoval pro-
gram, který moderovala sestra Benedikta. Poděko-
vali jsme sponzorům této akce a pak ředitel Papež-
ských misijních děl P. Jiří Šlégr ukazoval prezenta-
ci a různé zajímavé předměty ze své poslední ces-
ty na Srí Lanku. Naučil nás, jak si lidé v téhle kraji-
ně přejí mír. Před rozloučením s příjemnými lidmi 
každý dostal tajemný dárek, pak jsme se na-
obědvali a vydali se na cestu domů.  

Každý si z tohoto setkání domů přivezl spoustu 
krásných vzpomínek, mohli jsme se inspirovat ná-
pady, aktivitami jiných klubek a hlavně více se za-
pálit misijním duchem Krista. 

Zuzana Petrášová 

HORSKÉ KLUBÁNÍ 

http://www.rodiny.cz.)
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C H A R I TA -  M I S I E  

BLAHOPŘEJEME 

23.05. P. Vladimír Slámečka 
13.06. P. Antonín Sokol 
 P. Antonín Forbelský 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE …. 
Milé rodiny, 
i tento rok, na začátku nového školního roku, budeme již po 7. 
společně putovat na jedno známé poutní místo. Letos to bude 
v sobotu 1. září do obce Luže do poutního kostela Panny Marie 
Pomocnice na Chlumku. Po mši svaté bude následovat společný 
výlet do okolí. 
Podrobnější informace budou v příštím Zpravodaji. 

Pavla P. 

 

V pátek 4. května se podařilo odeslat další  
zásilku brýlí, téměř 1400 ks, do misií.  

 
Oblastní charita Pardubice tentokrát  

spolupracovala s brněnskou Optikou Richter,  
která zdarma zajistila jak přeměření dioptrií u brýlí, 
tak finančně významně podpořila odeslání zásilky.  

 
Brýle tentokrát poputují organizaci  
The Pontifical Mission Societies  

(Papežské misijní dílo)  
do Zambie a na Srí Lanku.  

 
Všem dárcům velmi děkujeme za spolupráci.  

(H. Vostrovská) 

BRÝLE PRO MISIE 

V letošním roce oslaví Oblastní charita Pardubice 
20 let své činnosti. K této příležitosti pořádá putov-
ní výstavu, na které představuje své služby, svá 
střediska a projekty. Návštěvníci se zde mohou 
seznámit i s jejími dalšími aktivitami. 
 
VÝSTAVA PROBĚHNE NA TĚCHTO  
MÍSTECH: 
 
2. - 31. května - prostory radnice v Lázních  

Bohdaneč 
1. - 29. června - Senior centrum Moravany 
září  - prostory Městského úřadu  

Holice 
říjen  - Východočeské divadlo  

Pardubice  

PUTOVNÍ VÝSTAVA K 20. VÝROČÍ  
OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 
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C H A R I TA -  M I S I E  

V krásných jarních dnech konce měsíce dubna 
se uskutečnilo setkání pro ženy tzv. Tichý víkend 
pro ženy. Setkání se uskutečnilo v našem krás-
ném poutním místě v Rokoli, ubytováni jsme byli 
v poutním domě. 

Sešli jsme se v pátek navečer, uvítání od orga-
nizátorek bylo velmi srdečné, čekalo na nás také 
překvapení v otci Pavlu Rouskovi, který naše se-
tkání provázel. Po ubytování se začal 
odvíjet program, v kterém si každá 
z nás mohla nalézt to, co potřebovala 
k načerpání nových sil. Ať to byla mše 
svatá, svátost smíření, rozhovor, předá-
ní osobních zkušeností, odpočinek, 
chvíle ticha u Panny Marie, adorace. 
Slovem naše setkání provázela Jitka 
Crhová, jí patří velký dík za připravený 
program a Evě Tauchmanové díky za 
organizaci.  

Hlavní částí programu byla výzva 
k hledání osobního ideálu a k poznání sama sebe. 
Bylo více pohledů, jak poznat osobní ideál, 
k dispozici byly i různé pomůcky, jak jej hledat a 
zdůrazněn byl jeho význam pro růst v oblasti du-
chovního života. Součástí programu byla videopro-

jekce k tématu, uváděné příklady ze života, inspi-
rativní příběhy, odkazy na písmo svaté, na dobrou 
četbu k tématu a filmy.  

Dá se tedy říci, že každá chvíle tichého víkendu 
pro ženy bylo zregenerováním na těle i na duši a 
provázení Pannou Marií bylo znát na každém kro-
ku.  

Ty, které přijely na toto setkání poprvé oceňova-
ly otevřenost a přijetí, nikdo nebyl od-
mítnut, když se chtěl připojit k tématu. 
V odpoledním čase bylo možné pomod-
lit se křížovou cestu, projít se v krásné 
přírodě, nebo ve stínu kapličky prostě 
pobýt. 
V závěru jsme si mohly nakoupit dárky, 
které šikovné maminky vyrobily a v na-
šich rodinách udělají spoustu radosti.  
Tichý víkend pro ženy bych přirovnala 
k „Wellness“ pobytům , které jsou dnes 
velmi populární, ovšem obohacené du-

chovním bohatstvím, lidmi a místem, které je pro-
zářeno láskou Panny Marie. 

Pro ženy a maminky, které si potřebují odpoči-
nout a načerpat nové síly vřele doporučuji. 

J. Šlégrová 

TICHÝ VÍKEND PRO ŽENY 

RŮZ N É 

Díky výtěžku z Piksla plesu, kdy nám, Občan-
skému sdružení POMOCNÍK v akci, bylo věnováno 
8 888,- Kč, mohou naši klienti používat nový inva-
lidní vozík. Byl zakoupený pro účely pomoci při do-
pravě našich klientů k lékařům nebo na instituce, 
kam by se bez něj a pomoci našeho pracovníka 
nebyli schopni dopravit. Vozík jsme koupili za 16 
460,- Kč. Část peněz na jeho zakoupení, cca 
6 000,- Kč, jsme použili z darovaného výtěžku ple-
su. Zbylá část peněz bude určena na dovybavení 
mobilní kancelářské techniky. Ta bude sloužit 
k tomu, aby administrativní úkony spojené 
se sociálním šetřením, uzavřením smlouvy o patro-
nátní pečovatelské službě, dohledáním aktuálních 
informací v rámci základního poradenství na inter-
netu apod. mohly být prováděny v domácnosti kli-
enta. Klienti to velmi ocení, neboť pro své stáří či 
zdravotní postižení si jen těžko vyřizují své potřeby 
spojené se žádostmi o službu, případně jiné záleži-
tosti mimo svůj domov. 

Z konta „Stříbrná liška“ jsme ve spolupráci 
s SKP CENTREM, které v Pardubicích provozuje 
azylové domy, předplatili 10 noclehů pro ženy a 10 
noclehů pro muže. Důvodem bylo, aby v dobách 

nepříznivého zimního počasí mohli využít nocle-
hárnu azylových domů lidé, kteří nemají přístřeší 
ani prostředky na zaplacení poplatku. Rovněž jsme 
z konta poskytli bezúročnou půjčku ve výši 1 410,- 
Kč muži žijícímu z existenčního minima, který pe-
něz využil k nákupu jízdenky na Slovensko. Tam 
se sejde se svými dětmi dočasně umístěnými 
v dětském domově a zároveň si zajistí u soudu 
splátkový kalendář na řádné plnění vyživovací po-
vinnosti. Touto pomocí chceme také zabránit tomu, 
aby bylo na jeho osobu použito exekuční řízení. 
Zejména však chceme podpořit možnost udržení 
kontaktu tohoto muže s jeho dětmi s výhledem na 
jejich převzetí do otcovy péče. Tímto je konto 
v současné době vyčerpáno. 

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat orga-
nizátorům Piksla plesu, Salesiánskému hnutí mlá-
deže, pardubické farnosti a všem účastníkům ple-
su za podporu našeho sdružení. Rovněž děkujeme 
všem lidem, kteří přispěli na konto „Stříbrná liška“, 
které bylo zřízeno z podnětu jedné naší klientky na 
podporu lidem bez přístřeší.  

Za Občanské sdružení POMOCNÍK v akci 
Karel Tajovský 

JAK POMÁHAJÍ DAR Z PIKSLA PLESU A KONTO STŘÍBRNÁ LIŠKA 
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D U C H OV N Í  H U D BA 

Všem nám dobře známý, náš farník a dobrý varha-
ník Martin Beran, ukončil na Univerzitě v Hradci 
Králové hudební studia a v rámci tohoto význam-
ného úspěchu uspořádal ve středu 2. května 2012 
varhanní diplomový koncert. 
 
Koncert se konal na tamní Pedagogické fakultě, 
Hudební katedře, za účasti jeho pedagogů a zná-
mých, kteří se přišli podělit o tuto radostnou udá-
lost s naším milým absolventem a zároveň se po-
těšit poslechem krásné hudby. 
 
V aule děkanátu fakulty zazněly varhanní skladby 
českých skladatelů, jako Bohuslava Matěje Černo-
horského, Pavla Josefa Vejvanovského, Jana Křti-
tele Vaňhala a dalších skladatelů varhanní tvorby. 
Závěrem a zároveň vrcholem diplomového koncer-
tu zazněl Koncert D dur pro sólové varhany, smyč-
cový orchestr a dvě trubky od Františka Xavera 
Brixiho. 
 
Nadšení posluchači se po velkém závěrečném po-
tlesku shlukli kolem rozesmátého a šťastného Mar-
tina. Každý mu chtěl stisknout ruku a poblahopřát k 
tomuto velkému životnímu úspěchu.  
¨ 
Bohu díky za tento veliký dar pro našeho absol-
venta a zároveň za pěkný májový večer, plný krás-
né hudby. 

Karel Zakopal 

Milí farníci, 
chtěl bych touto cestou co nesrdečněji poděkovat 
Vám všem, kteří jste přijali mé pozvání na můj di-
plomový koncert. I Vy jste svou účasti nemalou 
měrou přispěli k neopakovatelné atmosféře a 
kouzlu okamžiku onoho májového večera, kterým 
jsem se výrazně přiblížil k uzavření další životní 
etapy. Měl jsem upřímnou radost z toho, že se 
mnou tuto chvíli sdílelo tolik nadšených poslucha-
čů. Ještě jednou upřímné díky a Pán Bůh zaplať! 

Martin Beran 

VARHANNÍ DIPLOMOVÝ KONCERT 

Martin Beran (*1983), absolvent Konzervatoře v 
Pardubicích (2004, obor hra na varhany u Mgr. 
Václava Uhlíře); vysokoškolská studia na Peda-
gogické fakultě Univerzity Hradec Králové, baka-
lář v oboru Sbormistrovství chrámové hudby 
(2008), momentálně dokončuje magisterský obor 
Hudební výchova a Hra na varhany u dr. Františ-
ka Vaníčka. V pardubické farnosti působí coby 
varhaník od roku 1999. Jako interpret preferuje 
českou a evropskou varhanní tvorbu 18. století 
(éra baroka a klasicismu), je mu blízká literatura 
koncertantní, kde varhany nevystupují samostat-
ně, ale jako sólový nástroj s orchestrálním dopro-
vodem. Bez nadsázky se dá říci, že program jeho 
diplomového koncertu, jehož vrcholem byl právě 
Brixiho varhanní koncert (navíc zvukově zastře-
šen nádherným zvukem malých barokních tru-
bek), byl jeho splněným uměleckým snem. 

NOVÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK  
SVĚT OČIMA CESTOVATELE 

 
Mnozí z nás jistě známe našeho spolufarníka a 
velkého cestovatele Josefa Soukupa. Až dopo-
sud se dělil se svými zážitky z cest mimo naší 
farnost. Nyní však budeme mít i my možnost na-
hlédnout spolu s ním do koutů světa, které větši-
na z nás zná pouze z atlasu. Zahajujeme cyklus 
přenášek „Svět očima cestovatele“, kde bychom 
cca 2x ročně chtěli objevovat krásu i jinakost růz-
ných koutů Země. 

 
Zveme Vás všechny na 1. přednášku 

„JERUZALÉM - 1. část“, 
která se koná  

v neděli 3. června v 17:00 hod. 
ve farním sále. 

 
Všichni jste srdečně zváni 

 

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY 
 

V sobotu 16. června od 15.30 hod.  
bude v kostele sv. Bartoloměje  

koncert  
sboru Cantus amici  

u příležitosti 30. výročí založení sboru. 
 

Program: 
Joseph Haydn: 

Missa brevis in B 
 Te Deum laudamus 

 
Wolfgang Amadeus Mozart: 

Regina coeli 
Laudate Dominum 

 
 

Všichni jste zváni! 
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D A L Š Í  A K C E  
Ne 13.05. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Út 15.05. Přijímání intencí na měsíc červen fara od 08:00 hod. 
Čt 17.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně kostel sv. Batoloměje 18:00 hod. 
So 19.05. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 20.05. Slavnost 1. svaté přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 
Čt 24.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 25.05. Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 
So 26.05. Svatodušní vigilie kostel sv. Jana Křtitele 19:00 hod. 
Ne 27.05. Slavnost Seslání Ducha svatého kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

St 30.05. Třídění známek pro misie Charita - V Ráji 15:00 hod. 
  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 31.05. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
klášterní kostel 

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

  Poslední májová klášterní kostel 17:30 hod. 
Pá 01.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Noc kostelů   
So 02.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  10. Den rodin a Den dětí salesiánské středisko 09:00 hod. 
Ne 03.06. Slavnost Nejsvětější Trojice   

  Přednáška J. Soukupa „Jeruzalém - 1. část“ farní sál 17:00 hod. 
Čt 07.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 10.06. Slavnost Těla a Krve Páně kostel sv. Bartoloměje  09:00 hod. 

St 13.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Pá 14.06. Slavnost Nějsvětějšího Srdce Páně   
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

  Zahradní slavnost farní dvůr 16:00 hod. 

Ne 24.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 11.06. Pondělní večery kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Po 18.06. Pietní setkání - Pernštejni kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
So 23.06. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 17.06. Slavnostní bohoslužba - Pernštejni kostel sv. Bartoloměje  09:00 hod. 
So 16.06. Koncert Cantus amici kostel sv. Bartoloměje  15:30 hod. 

  Bohoslužba pro děti a rodiče (tzv. dětská)  kostel sv. Václava 10:30 hod. 

  Bohoslužba pro děti a rodiče (tzv. dětská)  kostel sv. Václava 10:30 hod. 

  Bohoslužba pro děti a rodiče (tzv. dětská)  kostel sv. Václava 10:30 hod. 

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 Mše svatá 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 16:00 - 17:45 

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

