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Nacházíme se v závěru letního 
období a prázdnin, kdy jsme 
prožili nejkrásnější dny celého 
roku a měli jsme možnost si od-
počinout a načerpat nové síly do 
toho nového, co stojí před námi. 

Mohli jsme kolem sebe pozoro-
vat, jak vše dozrává, co celý rok 
rostlo, aby to vydalo bohatou 
úrodu.  
S nadcházejícím měsícem září 
také začne pro naše žáky a stu-
denty růst něco nového, protože 
opět zasednou do školních lavic 
a nastane jim každodenní vstá-
vání do školy a nové povinnosti, 

aby také oni jednou vydali zisk 
z toho, co jim bylo předáno.  
Vždyť i Pán Ježíš je žákem své-
ho Otce, a musíme říci, že vyni-
kajícím, a pro nás se stal Mis-
trem a Pánem, kterého máme 

následovat. Do vyhlášenější 
akademie se žádný z nás ne-
mohl dostat.  
Ať se i nám daří v životě dobře 
se připravit a dozrát, abychom 
se jednou nebáli ohlédnout za 
svým životem a pohledět 
s radostí do Boží tváře.  

jáhen Tomáš 

www.farnost-pardubice.cz 

MILÍ FARNÍCI 

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

Přibližně za tři měsíce oslavím Kristova léta a 
moje cesta ke kněžství byla docela klikatá a vlast-
ně jsem se ještě nedostal k jejímu konci, ale mu-
sím říci, že konec této cesty už mám na dohled.  

 
Vyrostl jsem v malé vesničce na Vysočině, kde 

moji rodiče vlastní hospodářství a aktivně se mu 
věnují. Po absolvování základní školní docházky 
jsem šel studovat na zemědělskou střední odbor-
nou školu. Toto studium jsem si prodloužil o dva 
roky, abych získal maturitu, která se v životě může 
hodit, a musím s odstupem let říci, že jsem ji využil 
více, než hojně.  

 
Po střední škole jsem šel do Prahy na strojní 

fakultu, kde mě čekal docela velký boj, protože 

moje předchozí příprava nebyla dostačující pro 
studium na vysoké škole. V Praze jsem prožil hez-
ké roky a rád vzpomínám na chvíle prožité na kole-
ji a přátelství, které tam člověk mohl zažít, i když 
většina kamarádů nebyla vůbec věřící.  

 
V závěru studia jsem se rozhodl podat přihlášku 

do kněžského semináře. Protože moje studium 
končilo v lednu, tak jsem už nenastoupil do civilní-
ho zaměstnání, ale jako pastorační asistent do 
Pardubic, kde jsem prožil hezký půl rok, jak si 
ostatně určitě většina z vás vzpomíná. Po té jsem 
byl jeden rok v Olomouci v teologickém konviktu a 
opět jsem se vrátil do Prahy, abych začal studium 
na teologické fakultě.  

 
Po třech letech mi otec biskup nabídl, zda bych 

nechtěl jít studovat do Říma, po váhání jsem na-
bídku přijal a vydal se do nového, pro mě cizího 
prostředí. Dnes velice děkuji za zkušenost, kterou 
jsem tam mohl načerpat. 

 
Po přijetí jáhenského svěcení jsem byl ustano-

ven v Pardubicích. V kněžském životě se říká, že 
to první místo je ta první láska, která nikdy nezrezi-
ví. Jen tedy nevím, zda jsem ji už tady mezi vámi 
prožil před sedmi lety, kdy jsem se do Pardubic při 
různých příležitostech rád vracel nebo zda na mě 
tady ta první kněžská láska stále čeká? J Doufám, 
že všechno hezké, co jsem v Pardubicích už prožil 
je jen malou částí toho, co tady na mě ještě čeká.  

 
Tomáš Fiala, jáhen 

TOMÁŠ FIALA 
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Z E  Ž I VOTA FAR N O ST I  

Možná jste si někteří všimli, že se letos v srpnu 
v kostelích sv. Bartoloměje a sv. Jana Křtitele obje-
vil jeden „nový“ ministrant. Slovo „nový“ dávám zá-
měrně do uvozovek, protože někteří z vás si mož-
ná vzpomněli, že ho v Pardubicích viděli už o loň-
ských a předloňských prázdninách. A tak mu pro-
sím dovolte, aby se vám krátce představil. 

Jmenuji se Zdeněk Sedlák a jsem bohoslovcem 
čili seminaristou, připravujícím se na kněžství pro 
královéhradeckou diecézi. Po těchto prázdninách 
začnu – dá-li Pán – studovat třetí ročník katolické 
teologie na katolické teologické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. V Pardubicích jsem poslední troje 
letní prázdniny trávil část svojí bohoslovecké pra-
xe.  

Pocházím z Brna, konkrétně z městské částí 
Řečkovice a Mokrá Hora. Pro zájemce o vlastivědu 
malé upřesnění: pokud přijíždíte do Brna po silnici 
směrem od Svitav, je naše řečkovická farnost prv-
ní, do které na území města Brna vjíždíte. A aby té 
vody v souvislosti se mnou nebylo málo (jméno 
Řečkovice je odvozeno od nářečního tvaru slova 
říčka a Brno zase od staroslovanského „brnie“ čili 
bažina), tak jsem osmnáct let rybařil a dvanáct ro-
ků jsem pracoval jako projektant vodních staveb. 
Povolání ke kněžství jsem poprvé zaslechnul v 18 
letech, ale tehdy jsem to považoval za skoro ne-
možné. Byl jsem totiž sice pokřtěný, ale doma nás 
k víře vedli jen málo a do kostela jsem nechodil 
vůbec. Bůh je ovšem nekonečně trpělivý a laskavý, 
a tak mne během dalších 18 let velmi jemně a citli-
vě nejen přivedl k víře, prvnímu svatému přijímání 
i biřmování, ale také k tomu, že jsem Jeho druhé 
zavolání ke kněžství už s radostí přijal. Stejně jako 
prorok Izajáš tak mohu říci: „přemlouval jsi mne 
Hospodine, a dal jsem se přemluvit“. A jsem za to 
velmi rád.   

V pražském semináři se připravují na kněžství 
bohoslovci pro všechny diecéze české církevní 
provincie (moravští bohoslovci mají seminář 
v Olomouci). V uplynulém školním roce nás boho-
slovců bylo v pražském semináři celkem 33, po 
prázdninách by nás mělo chvála Bohu opět trochu 
přibýt na celkem 37 (z toho 14 za hradeckou 
diecézi).  

Příprava ke kněžství má dvě základní části. 
Jednou je získávání odborných teologických zna-
lostí a dovedností v rámci studia na teologické fa-
kultě. Druhou pak je osobnostní formace ke kněž-
ství, která probíhá v kněžském semináři. V Praze 
máme určitou výhodu v tom, že se seminář i teolo-
gická fakulta nacházejí ve stejné budově, takže my 
bohoslovci to máme do školy „minutu v pantoflích“.  

Účel kněžského semináře bývá přirovnáván 
k přebývání apoštolů s Ježíšem. Podobně jako 

apoštolové se bohoslovci v semináři učí lépe rozu-
mět Pánu Ježíši, přebývat v jeho blízkosti 
v důvěrném společenství s ním a také vzájemné-
mu spolužití v bratrském společenství. V tomto du-
chovním růstu nám velice pomáhá každodenní 
účast na mši svaté a denní modlitbě církve 
(seminář má vlastní kapli), časté svátosti smíření a 
stálá přítomnost kněze-spirituála, duchovní obnovy 
a každoroční exercicie, možnost časté adorace ad.  

Studium katolické teologie je podobně jako u 
jiných vysokoškolských oborů v prvních dvou roč-
nících zaměřeno na přípravné předměty: v našem 
případě jde především o jazyky (zejména latinu a 
řečtinu) a filozofické předměty. Od třetího ročníku 
pak už tvoří hlavní náplň studia předměty teologic-
ké.  

Na závěr svého představení bych vám všem 
chtěl poděkovat za vaše modlitby za nová duchov-
ní povolání a za bohoslovce. Při své bohoslovecké 
formaci totiž poznáváme, jak jsou tyto i další 
přímluvné modlitby (nejenom pro nás) velice důle-
žité a jak (nejen) nám pomáhají. Pán Bůh vám za-
plať.  

bohoslovec Zdeněk Sedlák 

NOVÝ MINISTRANT? 

JAN FRANC 

SATANŮV PÁD 
Výklad textu z knihy proroka  

Izaiáše 14,12-15  
podle Jana Hellera 

 
Pondělí 10.9.2012 v 18 hodin,  

kostel sv. Jana 
Úvodní přednáška nového akademického 

roku. Setkání bude završeno eucharistickou 
bohoslužbou. 

Bližší informace jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách http://vecery.misto.cz. 

 
Přednáška v rámci cyklu  
„Pondělních večerů“,  

volného setkání lidí, kteří mají zájem 
o vytváření otevřeného společenství, chtějí 

mít aktivní podíl na liturgii a její přípravě i na 
přednáškách a diskusích. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni, podněty, připomínky i 

kritika jsou vítány. 
 

Večery se konají v kostele sv. Jana  
(ulice Bratranců Veverkových)  

a začínají v 18 hodin. 

http://vecery.misto.cz
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C H A R I TA 

V říjnu oslaví Oblastní charita Pardubice 20. vý-
ročí od svého založení tehdejším biskupem Mons. 
Karlem Otčenáškem.  

Činnost Charity se během 20 let postupně vyví-
jela a rozšiřovala, a to především podle potřeb lidí 
v našem regionu a finančních možností Charity. Ta 
do povědomí širší veřejnosti vstoupila i díky posky-
tované humanitární pomoci v ČR i zahraničí (v do-
bě povodní, při zemětřesení apod.) a od roku 2001 
i Tříkrálovou sbírkou.    

Pardubická Charita před 20 lety nabízela kromě 
humanitární činnosti a práci s vozíčkáři především 
domácí zdravotní a pečovatelskou službu, a to ve 
velmi omezené míře, neboť domácí péče se v ČR 
teprve rozvíjela a povědomí o ní ve společnosti 
nebylo téměř žádné. Během dvacetiletého úsilí 
mnoha odvážných a obětavých lidí v celé republice 
dnes můžeme v poskytování domácí péče směle 
konkurovat západoevropským zemím, kde má ten-
to druh péče dlouhou tradici. 

Dnes pomáhá pardubická Charita prostřednic-
tvím svých služeb, poskytovaných již z 8 středisek, 
potřebným na Pardubicku a Holicku. Pečuje o více 
jak 1000 lidí ročně a ve svých střediscích zaměst-
nává kolem 100 pracovníků. Kromě domácí zdra-
votní a hospicové péče poskytuje tyto sociální 
služby: pečovatelskou službu, osobní asistenci, 
odlehčovací službu v terénní, ambulantní a pobyto-
vé formě a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi, v rámci které se snaží pomoci rodinám 
s dětmi v těžké životní situaci, kdy hrozí odebrání 

dětí z rodiny. Jiná forma podpory rodin se uskuteč-
ňuje ve 2 rodinných centrech Charity – 
v Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek 
v Holicích a Rodinném centru DaR v Luži, kte-
rá  jsou místy setkávání maminek a tatínků na rodi-
čovské dovolené, jejich dětí, případně dalších ro-
dinných příslušníků, za účelem společného aktivně 
tráveného volného času, prevenci sociálního vy-
loučení v době mateřské dovolené a za účelem 
mezigeneračního setkávání.    

Rozvoj Charity a rozšíření jejích služeb by nebyl 
možný bez osobního velkého nasazení mnoha za-
městnanců i dobrovolníků a celé řady dárců – insti-
tucí, firem, nadací a jednotlivců, které ji finančně 
podporují.  

O činnosti pardubické Charity informuje i probí-
hající putovní výstava, která se již konala 
v Lázních Bohdaneč a Moravanech. Během měsí-
ce září ji budou moci shlédnout v prostorách měst-
ského úřadu obyvatelé Holic a v říjnu se přesune 
do vstupních prostor Východočeského divadla Par-
dubice. Hlavním cílem této výstavy je větší infor-
movanost o činnosti a službách Oblastní charity 
Pardubice, aby všichni, kterým by tyto služby 
usnadnily nelehkou situaci, věděli, na koho se mo-
hou obrátit. 

Co vše, kde a za jakých podmínek nabízí a 
mnoho dalších informací lze najít i na webových 
stránkách www.pardubice.charita.cz. 

(H. Vostrovská) 

DVACETILETÉ VÝROČÍ ČINNOSTI OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 

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

Protože mezi námi koluje několik mylných infor-
mací, ráda bych jako odborník v investiční činnosti 
uvedla několik poznámek. Upozorňuji, že jsem se 
stavbou začala zabývat až v roce 2009, takže ně-
která fakta z počátku tohoto projektu mám jenom 
z informací, které jsem dostala od bývalého ředite-
le Oblastní charity Pardubice a z dostupných pí-
semných dokladů. 

V této kauze došlo k několika chybám. První 
byla hned na začátku: nevím, zda byla stavba pro-
jednána se sousedy, jak bylo tehdy zvykem. Zákon 
to výslovně nepřikazoval, ale pro zrychlení úřed-
ních jednání se to obecně dělalo. Písemné doklady 
jsem nenašla. Druhá chyba se stala na stavebním 
úřadě, který se dopustil administrativních pochybe-
ní. Nevím přesně jakých (tuto informaci mám od 
bývalého ředitele charity), ale byly využity advoká-
tem odvolávajících se sousedů. 

Postupem času došlo k soudnímu jednání, který 
rozhodl sice ve prospěch charity, ale jen ve smys-
lu, že může pokračovat v přípravě stavby. Kdyby 
rozhodnutí znělo, že „rozhodnutí o umístění stavby 
je platné“, mohlo by se okamžitě žádat o stavební 
povolení. Takto se celá záležitost vrátila na začá-
tek a kolotoč začal znovu. 

Dalším neodpovídajícím přístupem byl postup 
odvolacího stavebního úřadu (tím byl Odbor majet-
kový a stavebního řádu Krajského pardubického 
úřadu), který místo vlastního rozhodnutí 3x vrátil 
spis na magistrát k doplnění. Jedinou adekvátní 
připomínku, že jeden ze sousedních pozemků 
změnil majitele, jsem okamžitě vyřídila písemným 
souhlasem nového majitele. To bylo v roce 2010. 

Tímto opětovným odvoláváním a vracením spi-
sů (nedodržení lhůt bylo pravidlem) se stalo, že 

vyjádření dotčených úřadů ztratily platnost a muse-
ly být obnoveny. Při tom jsem zjistila, že se změ-
nou stavebního zákona a hlavně změnou přístupu 
některých firem musí charita předem platit poplat-
ky, které byly prakticky nevratné. A jednalo se cca 
o 30 tisíc korun. A také studie se musela znova 
vypracovat, jednak proto, že ztratila na aktuálnosti, 
jednak proto, že v průběhu jednání jsme chtěly vy-
hovět některým námitkám sousedů. To by bylo dal-
ší vydání kolem sta tisíc korun. Proto současná 
paní ředitelka rozhodla celou záležitost v tomto 
stadiu přerušit a pokusit se „prorazit“ jinak. 

Pro začátek chtěla charita alespoň zřídit v zadní 
části domku „dobrovolnické centrum“, kde by se 
čas od času scházeli dobrovolníci např. na třídění 
známek (jak se dnes scházíme V Ráji) a časem by 
se ukázalo, jak dál. Paní, která stále nemovitosti 
užívá, to však odmítla s tím, že chce mít klid 
(ovšem nevím, jak by potom snášela vlastní stavbu 
Domu pokojného stáří, který si přála). 

Tento záměr se z  její strany tedy nesetkal 
s pochopením a charita její stanovisko respektova-
la. Domnívám se, že jednak stále se odvolávající 
sousedi se jí vysmívali, že nepochodila, a také že 
někteří nezodpovědní lidé ji slibovali, že jsou 
schopni Dům pokojného stáří postavit. Paní, která 
3/4 nemovitostí charitě v roce 1999 darovala a ne-
movitosti i nadále užívá, nyní chce dar zpět a 
s nemovitostmi naložit jinak. Protože však zmíněná 
paní darovala pouze 3/4 nemovitostí, může ji chari-
ta bezplatně převést jen tuto část, neboť zbytek 
charita v roce 1999 koupila za cenu podle znalec-
kého posudku a do nemovitostí a do realizace pro-
jektu Domova také investovala. 

Vypracovala: ing Věra Novotná 

NĚKOLIK INFORMACÍ K DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROSICÍCH 

S A L ES I Á NI  

to je Salesiánská misijní neděle. V Pardubi-
cích u salesiánů (Zborovské nám. 2018) si ji letos 
připomeneme Slavením eucharistie (mše sv.) 
v neděli 2. září v 8:30 a v 10:00 a odpoledním 
programem od 15:00. Kdo přijde, bude svěd-
kem vyprávění a promítání dokumentů z cesty 
P. Jaroslava Mikeše po místech působení čes-
kých misijních dobrovolníků v Indii. Může se dově-
dět, jak se jím sám stát. Po programu může pose-
dět a popovídat při kávě, vinečku a něčem dobrém 
k tomu. 

A chystáme i překvapení... 
Všechny srdečně zve komunita salesiánů. 

Jožka Glogar 

DOMISAL 
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RŮZ N É 

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá  
 

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

 
Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou?  
Chcete se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery,  

vztazích s rodiči a k okolnímu světu, sexuálním životě v manželství  
nebo také o společném životě s Bohem? 

 
Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat,  

ujasnit si správnost své volby, ale i svá silná a slabá místa  
a připravit se na společný život v manželství.  

 
Setkání budou probíhat během školního roku ve dvoutýdenních intervalech  

u Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359,  
Pardubice - Pardubičky (asi 400 m od nemocnice). 

 
Poprvé se sejdeme v pátek 5. října 2012 v 19.30 hod. 

 
Termíny dalších setkání budou domluveny na prvním setkání. 

 
Přihlásit se můžete a bližší informace získáte u: 

Věry a Ladislava Traxlerových 
tel. 466 652 332, 608 449 866 

e-mail: crhk@volny.cz 

OSMISMĚRKA 
 

CUKR, IKONA,  
VILA, INDKA,  
SEVA, URNY,  
ELSA, PRHA,  

VÝRON, POPRSÍ, 
MENZA, ČERVI, 

MUZEUM, KNAP, 
PAPÁ, KÝČE, 

LANÝŽ, PCHÁČ, 
PLEC, TRKAČ, 
GONG, ROUP,  
NEON, MĚNA, 
MAPA, PÁNI,  

PLÁN, ŽUMPA,  
GYPS 

V neděli 14.10. 2012 
v 16 hod. ve farním sále 

přednáška z cyklu 
SVĚT OČIMA CESTOVATELE 

KOREA (I) 

BLAHOPŘEJEME 

Narozeniny: 
19.9. jáhen Karel Kylar 
 
Výročí kněžského svěcení 
22.9. P.Radek Martinek (5 let) 

mailto:crhk@volny.cz
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RŮZ N É 

Ministerstvem kultury ČR byl rok 2012 vyhlášen 
„Pernštejnským rokem“ a pro Pardubice je ob-
zvlášť významný. Dne 18. června 1512 udělil Vilém 
z Pernštejna písemnou listinou tehdy poddanským 
Pardubicím velké výsady, stejné jako městům krá-
lovským. Tato listina i s pečetí byla též vystavena 
na panelu v kostele sv. Bartoloměje. 

V neděli dne 17. června 2012 přede dnem 500. 
výročí „velkého jubilea“ byla v chrámu sv. Bartolo-
měje sloužena slavnostní bohoslužba, kterou ce-
lebroval arciděkan P. Antonín Forbelský a v homilii 
připomněl význam a přínos této události pro pardu-
bickou farnost. Liturgii doprovázel chrámový sbor a 
přispěl tak ke slavnostnímu rázu bohoslužby. 

Ve výroční den „Velkého Pernštejnského jubi-
lea“ dne 18. června 2012 se v chrámu sv. Bartolo-
měje konal vzpomínkový večer za účasti zástupců 
Magistrátu města Pardubic a za účasti zástupců 
spřízněného šlechtického rodu Černínů a Lob-
kowitzů. Večer moderoval arciděkan P. Antonín 
Forbelský a po přivítání hostů předal slovo PhDr. 
Jiřímu Kotykovi. Jeho přednáška o rodu Pernštejnů 
byla jako vždy velmi zasvěcená a připomněl v ní 
též 100. výročí zbudování západního průčelí chrá-
mu v r. 1912. Zdůraznil zejména uskutečnění ar-
cheologického výzkumu hrobky rodu Pernštejnů 
pod presbytářem v r. 1995. Bylo výborné, že právě 
pro toto významné výročí vydal Dr. Jiří Kotyk knihu 
– sborník s názvem „Pernštejnové na Pardubicku a 
kostel sv. Bartoloměje“ (knihu bylo možno zakoupit 
v kostele), která obsahuje historii rodu Pernštejnů, 
listinná privilegia a zejména podrobné informace o 
archeologickém a antropologickém výzkumu po-
hřebiště české větve rodu Pernštejnů. 

Poté se ujal slova otec biskup Mons. Josef Kaj-
nek a ve své promluvě zdůraznil postoje Viléma 
z Pernštejna, který nikdy neopomněl při udílení 
privilegií uvést, že se to děje z „milosti Pána Boha 
všemohoucího“. Hovořil též o výsadách, jimiž byly 
obdařeny fary v Pardubičkách, v Rosicích a u sv. 

Jana Křtitele. Mezi jednotlivými promluvami zpíval 
chrámový sbor latinské písně a umocňoval tak dů-
stojný ráz večera.  

Zástupce Magistrátu na závěr pronesl děkovná 
slova a položil kytici na náhrobek Vojtěcha 
z Pernštejna. Úplně na závěr vzpomínkového ve-
čera zaznělo slavnostní Te Deum a otec biskup 
Mons. Josef Kajnek udělil závěrečné požehnání. 
Připomínka tak významné události byla i povzbu-
zením pro budoucnost. 

JČ    

OSLAVY PERNŠTEJNSKÉHO ROKU V NAŠÍ FARNOSTI. 

K A L E N D ÁŘ  

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kafe (od. 2.9.) 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 4.9.) kostel sv. Jana 18:30 - 19:30 
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici (od 5.9.) Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 
Pátek Setkání pro předškoláky - Spojil (od 5.10.) p. Kučerová (604 559 668) 09:00 hod. 
 Ministrantská schůzka (od 7.9.) fara 16:00 hod. 
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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 

A K C E  
Ne  02.09. 1. mše svatá pro děti - žehnání potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 
St 05.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 06.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

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

Pá 07.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
So 08.09. Setkání o kurzech ALFA farní sál 15:30 - 17:30 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 
Ne 09.09. Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 
Po 10.09. 1. hodiny náboženství fara  dle rozpisu 
  Pondělní večery kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 
St 12.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
  1. setkání žadatelů o křest dospělého fara 19:00 hod. 
Čt 13.09. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 16.09. Sbírka na Církevní školství   
  Poutní mše sv. (Mons. Jan VOKÁL) Kokešov - kaple 16:00 hod. 

  6. Svatobartolomějské poutní setkání farní zahrada 16:00 hod. 
Po 17.09. Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod. 
St 19.09. Třídění známek pro misie charita V Ráji 15:00 hod. 
So 22.09. 3. ročník PIKSLA CAP Salesiánské středisko 13:30 hod. 
Čt 27.09. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Pá 28.09. Slavnost sv. Václava, mučedníka kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 
So 29.09. Kněžské svěcení (jáhen T. Fiala) HK - katedrála 9:30 hod. 
Ne 30.09. 1. Primice - P. Tomáš Fiala Přibyslav 13:30 hod. 
Po 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 12:00 hod. 
St 03.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  1. mše svatá pro studenty kostel sv. Bartoloměje 19:30 hod. 

Čt 04.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana Křtitele 

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

Pá 05.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 
  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 06.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 
  Děkovná mše sv. za 20. let Charity kostel sv. Bartoloměje 14:00 hod. 

Ne 07.10. 2. Primice - P. Tomáš Fiala kostel sv. Bartoloměje 14:30 hod. 
St 10.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
Čt 11.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 
Ne 14.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   
  Beseda s J. Soukupem - Korea I. farní sál 16:00 - 19:00 

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

