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žíváme si poslední 
chvíle prázdnin a 
dovolených. A hle-
dáme nebo dohání-
me, co bychom si 
ještě 

užili, přitom ale už 
teď můžeme hodno-
tit, jak jsme usku-
tečnili své plány a 
představy. Máme 
radost z toho, co 
jsme zvládli, za 
krásné a užitečné 
zážitky. Přemýšlíme 
ale také, proč se nám 
něco nepodařilo  nebo 
proč jsme něco nestihli a 
proto hledáme (často jako 
ostatní někde jinde než u 
sebe) možné příčiny, viníky: 
počasí, krize ve společnosti, 
politická situace, atd. 
A přitom to můžeme 
být nebo 
jsme to i my 
sami. Musí-
me si při-
znat, že 
- snad 
kromě 
počasí 

- na situaci, nezdaru nebo náladě 
máme podíl i my. Kde jsou zásady 
slušného jednání? Kam se vytratila 
poctivost a upřímnost? Jakou váhu 
má čestné slovo nebo slib? Musí-
me se opičit po ostatních v tom, že 
všechno záleží jen na penězích 

nebo úspěchu? Jsou snad 
úspěch a peníze, majetek 
hlavním smyslem lidského 
života? Jsme každodenně 
svědky lhostejnosti, netole-
rance a nezodpovědnosti – 

„vezeme“ se v tom 
s davem, schováváme se 
a vymlouváme, že druzí 
to dělají také a že se jim 
stejně nic špatného nedě-
je? Divíme se a naříkáme, 
že se nic nezlepšuje, že 

jsou lidé k sobě 
nedobří? Co 

lidí vidí, jak 
by se k sobě 
měli chovat, 
jak by to mě-
lo vypadat 
apod.! A 
kdo jim to 
má ukázat 
jiný než 
my?. Víme 

přece, že 
jenom mluvit a 

svádět špatnosti 
na druhé nic neře-

ší. 
Dejme si aspoň předse-
vzetí, že víc než jen 

mluvit o netoleranci 
a dalších ne-

švarech, bu-
deme tyto 

negativní jevy ve svém jednání 
potírat.  

KK 

www.farnost-pardubice.cz 

PRÁZDNINY KONČÍ… 
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Z E  Ž I VOTA  FA RNOS T I  

J. E. arcibiskup  

Giuseppe LEANZA,  
apoštolský nuncius v ČR přijal 
pozvání naší farnosti na slave-
ní mše svaté sv. Bartoloměje v 
neděli 6. října 2013 v 9:00 hod. 
u příležitosti svátku Panny Ma-
rie Růžencové. 
Po mši sv. bude následovat 

v kostele beseda s panem nunciem, po ní se při 
obědě na faře sejde s duchovními Pardubic. 

*** 
Apoštolský nuncius či zkráceně nuncius 
(z latinského nuntius – „posel“) je reprezentant 
Vatikánu, který je akreditován v hostující zemi 
jako velvyslanec a udržuje zde oficiální styky 
se Svatým stolcem. 

 
Mons. Giuseppe Leanza  

se narodil 2. ledna 1943 v italském městě Cesarò. 
Na kněze byl vysvěcen 17. července 1966 a inkar-

dinován do diecéze Patti. V roce 1970 začal studo-
vat na Papežské církevní akademii v Římě. V roce 
1972 získal doktorát z kanonického práva a vstou-
pil do diplomatických služeb Svatého stolce. Ná-
sledně působil na nunciaturách v Paraguay, Ugan-
dě a Spojených státech amerických. Od roku 1984 
pracoval v Sekci pro vztahy se státy na Státním 
sekretariátu papežské kurie. 

22. září 1990 přijal z rukou kardinála Casaroliho 
biskupské svěcení a byl jmenován titulárním arci-
biskupem lilibejským. 3. července 1990 se stal 
apoštolským nunciem na Haiti, poté působil v Zam-
bii a Malawi, pak v Bosně a Hercegovině (od 
1999), poté ve Slovinsku, Makedonii a Bulharsku. 
Před příchodem do Čech působil jako nuncius v 
Irsku (2008-2013). 15. září 2011 ho Svatý otec 
jmenoval apoštolským nunciem pro Českou 
republiku. 

 
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Leanza 

 

 

NÁVŠTĚVA APOŠTOLSKÉHO NUNCIA 

DEN: sobota 21. září 2013 

MÍSTO ODJEZDU:  
zastávka MHD Náměstí Republiky  
(před Komerční bankou)  

ČAS ODJEZDU: 
07:30 hod. (autobus zastaví na dobu 
potřebnou pro nastoupení!!) 

DOPOLEDNÍ PROGRAM: 

09:00 – Poutní mše svatá - chrám svaté Barbory  
09:45 – Prohlídka chrámu svaté Barbory 

(podrobný výklad P. Radek Martinek) 
11:00 – Prohlídka kostela sv. Jakuba  

(vzdálen cca 10 min. chůze od chrámu sv. 
Barbory) 

11:30 – 12:30 – Společné polední občerstvení 
(na faře vedle kostela sv. Jakuba - párky, 
káva, čaj, koláče) 

ODPOLEDNÍ PROGRAM: 

13:00 – Prohlídka chrámu Nanebevzetí Panny  
Marie v Sedlci 

Dle času a zájmu další nabídka: 
 Kostnice 
 Zámek Kačina (prohlídka zámku, parku nebo 

možnost kávy v restauraci proti zámku) 
www.kacina.cz 

NÁVRAT do PARDUBIC: 
17:00 hod. (předběžně) 

CENA: (autobus) 140,- Kč (zahrnuje dopravu 
včetně občerstvení - oběda, vstupné do 
kostelů zdarma) 

 Pro ty, kteří jedou jiným dopravním pro-
středkem cena občerstvení na faře 25,- 
Kč. 

Z důvodu zajištění občerstvení je třeba se zapsat 
do tabulky v kostele nebo na  

www.farnost-pardubice.cz do 19. září 2013. 
 
S SEBOU: 

budou vítány koláče do společného občer-
stvení (bude možné je donést již v pátek 
20. 9. na faru nebo vzít s sebou až v sobo-
tu) 

 
Možnosti odpoledního programu pro ty, kteří poje-
dou individuálně: 

 prohlídka dolu, kde se těžilo stříbro (prohlídka 
možná od 7 let) 

 bobová dráha - na kraji města - sportovní areál 
na Klimešce 

POUŤ PARDUBICKÉ FARNOSTI V RÁMCI ROKU VÍRY  

MŠE SVATÁ V KUTNÉ HOŘE, PROHLÍDKA CHRÁMU SV. BARBORY 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akreditace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velvyslanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_stolec
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Z E  Ž I VOTA  FA RNOS T I  

7. SVATOBARTOLOMĚJSKÉ  

POUTNÍ SETKÁNÍ 

V rámci tradičního poprázdninového setkání farní-
ků v neděli 22. září v 16:00 hod. na farní zahradě 
vystoupí žáci Křesťanské základní školy NOE 
v Pardubicích s divadlem o sv. Cyrilu a Metodě-
jovi pod vedením paní ředitelky Mgr. Markéty 
Chmelové. 

 
 

VYSOKOŠKOLSKÉ KATOLICKÉ  

SPOLEČENSTVÍ V PARDUBICÍCH 

Slavnostní bohoslužba k zahájení nového akade-
mického roku s prosbami k Duchu svatému Veni 
sancte se uskuteční ve středu v 19.30 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje. Poté následuje se-
tkání na faře. 

P. Radek Martinek,  
kaplan pro vysokoškolské studenty  

 
 

 

MINISTRANTSKÉ SCHŮZKY 

S novým školním rokem opět začnou ministrantské 
schůzky, které se budou konat v pátek odpoledne 
od 16 hodin. První setkání bude 6. září na faře 
v Pardubicích.  
Na setkání se těší  

P. Tomáš Fiala a Václav Metelka 

KRÁTCE Z FARNOSTI 

KAT E CHE Z E  

Slavení eucharistie a její přijímání patří k nejdůleži-
tějším okamžikům v životě křesťana. Kromě dispo-
zic duchovních (tj. život v milosti posvěcující, 
absence církevních censur a pro ty, kteří 
žijí v manželství jeho řádné uzavření před 
církví) bychom rádi připomněli, že je důle-
žité i důstojné přijímání eucharistického 
chleba ! 
 
Preferovaným způsobem nadále 
zůstává starobylá církevní praxe 
přijímání do úst. 
 
Pro podávání na ruku je potřeba 
dodržet následující pravidla: 

 Věřící včas zvedne před sebe ruce a položí dlaň 
na dlaň (pravák zpravidla levou dlaň na pravou) 

 podávající mu vloží eucharistii do dlaně 

 jedním úkrokem poodstoupí do boku, tak udělá 
místo dalšímu přijímajícímu 

 zůstává stát čelem k oltáři 

 (spodní) rukou vloží eucharistii do úst (není dů-
stojné nastavenou rukou eucharistii "vsypávat" 
do úst) 

 teprve potom odchází přijímající na své místo 

 pokud se podává pod obojí způsobou namáče-
ním, přijímá se pouze do úst 

 
Děti by měly přijímat pouze do úst. 

 
Jiný způsob podávání na ruku (než 
ten výše popsaný) nebude v naší far-

nosti akceptován. 
 

Odnášením eucharistie z kostela přijíma-
jící těžce hřeší. Ti, kteří si takového skutku všim-
nou (především o Vánocích), jsou povinni zasáh-
nout: upozorní dotyčného, aby svatou hostii ihned 
přijal do úst, v opačném případě mu zabrání v od-
chodu a upozorní kněze (akolytu). 

O PŘIJÍMÁNÍ EUCHARISTIE NA RUKU 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI NA ARCIDĚKANSTVÍ (od pondělí 2. září) 

pondělí:  08:00 – 12:30  *  13:30 – 17:30 
úterý - pátek:  08:00 – 12:30  *  13:30 – 16:00 
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Z  D I E CE Z E  

Úvod 
Rok se s rokem sešel a znovu přišly i letní 

prázdniny. A s nimi se v Pardubicích objevil 
na letní praxi i Zdeněk Sedlák, jeden z bohoslovců 
královéhradecké diecéze. Někteří z vás si mne 
možná pamatují i z loňska nebo předchozích let.  

Zejména ty z vás, kteří se modlí za nová kněž-
ská a řeholní povolání by asi zajímalo, co je nové-
ho mezi bohoslovci. Tak především: bohoslovců 
královéhradecké diecéze pozvolna přibývá. Je to 
určitě i plod vašich modliteb, za které vám tímto 
jménem všech bohoslovců děkuji.  

Níže se pokusím odpovědět na některé dotazy, 
které nám lidé často kladou.  

 

Kdo jsme a odkud? 
Před letními prázdninami 2013 nás bylo 

v pražském Arcibiskupském semináři celkem za 
všechny české diecéze 33 bohoslovců, z toho 13 
za diecézi královéhradeckou. Dalších 7 bohoslov-
ců se v Praze připravovalo za diecézi českobudě-
jovickou, 6 za diecézi plzeňskou, 4 za arcidiecézi 
pražskou a 3 za diecézi litoměřickou.       

Ke královéhradeckému bohoslovci Tomáši En-
derlemu, který studuje v Římě a má před sebou 
poslední, 5. ročník, se po prázdninách přidají další 
tři z bohoslovců, dosud studujících v Praze 
(Vojtěch Novotný, Jan Pitřinec a Petr Soukal). Ti 
v Římě nastoupí do třetího ročníku.  

Ostatní se budou připravovat na kněžství studi-
em a formací v České republice. Nejsilněji bude 
mít v pražském semináři naše diecéze po prázdni-
nách obsazen 3. ročník, s bohoslovci Petrem Zadi-
nou, Ondřejem Špinlerem, Dmytrem Romanov-
ským, Janem Lukešem a Janem Kafkou. Po dvou 
bohoslovcích by mělo být v ročnících pátém (Filip 
Dušek a Ondřej Kunc) a druhém (František Kame-
nický a Luboš Mareček) a jeden pak v ročníku čtvr-
tém (Zdeněk Sedlák).  

Po prázdninách by se nás tedy – dá-li Pán – 
mělo připravovat na kněžství za královéhradeckou 
diecézi 10 v Praze, 4 v Římě a navíc Miloš Pachr, 
který už teologii vystudoval jako laik v Olomouci. 
Dalších šest mladých mužů by mělo za naši 
diecézi v září nastoupit do olomouckého Teologic-
kého konviktu, což je jednoletý předstupeň kněž-
ského semináře.  

Jelikož už mi „dávno není dvacet let“, setkávám 
se občas i s otázkou ohledně věku bohoslovců. 
Zhruba dvě třetiny z nás se hlásí do semináře bez-
prostředně po maturitě. Asi třetina pak podává při-
hlášku později – to se týká zejména těch, kteří už 
absolvovali nějakou jinou vysokou školu a také 
konvertitů. Ti nejstarší pak překračují i Kristova lé-

ta. Z toho je vidět, že naše seminární společenství 
je pestré jak co do životních příběhů, tak i co do 
věku bohoslovců.  

 

Pár slov o semináři 
Formace v semináři je zaměřena jak na prohlu-

bování křesťanského duchovního života a citu k 
liturgii, tak na prohlubování schopnosti žít ve far-
ním (církevním) společenství a přispívat k jeho 
růstu.  

Po nástupu do semináře po letních prázdninách 
se proto ještě před začátkem školního roku účast-
níme týdenních exercicií a každý měsíc pak jedno-
denních rekolekcí (duchovní obnovy).   

Během roku pořádají bohoslovci dvě duchovní 
obnovy pro mladé muže do 30 let, zvané Tammím. 
Tyto duchovní obnovy se konají v adventu a postu 
a jsou kromě jiného také příležitost nahlédnout do 
života semináře. Proto se jich nezřídka účastní i ti, 
kteří uvažují o svém povolání ke kněžství. Naši 
příbuzní mají možnost nahlédnout do života semi-
náře při každoročním setkání s příbuznými, které 
se konává začátkem května.    

Na víkend o čtvrté neděli velikonoční (neděli 
Dobrého pastýře), kdy je světový den modliteb za 
duchovní povolání, vyjíždějí bohoslovci po skupi-
nách do farností svých diecézí. Vybírají se přitom 
ty farnosti, z nichž žádný ze současných bohoslov-
ců nepochází. Cílem je totiž bližší seznámení bo-
hoslovců s diecézí a pochopitelně také to, aby vě-
řící viděli, za koho se modlí. Bohoslovci se také 
účastní diecézních setkání mládeže a pomáhají se 
zajišťováním jejich programu.   

V průběhu školního roku bohoslovci asistují při 
slavnostních liturgiích, především v pražské kated-
rále. Pomáhají také s přípravou arcidiecézní poutě 
za nová duchovní povolání na Svatou Horu u Pří-
brami. Pokud se neúčastníme mše svaté mimo 
seminář, slavíme ji v semináři pochopitelně každý 
den.  

Život v semináři s sebou přináší také jiné slave-
ní než liturgické. Pravidelně míváme (před)vánoční 
besídku a letos jsme také kromě „běžných“ naroze-
nin oslavili s rektorem našeho semináře Mons. Ar-
turem Matuszkem jeho dvě kulatá jubilea – životní 
a kněžské.       

V uplynulém letním semestru s námi v semináři 
bydlel i jeden bohoslovec z prešovského řeckoka-
tolického semináře, který na pražské katolické teo-
logické fakultě studoval v rámci výměnného pro-
gramu Erasmus. Měli jsme díky němu nečekanou 
možnost seznámit se blíže i s východní 
(řeckokatolickou) liturgií.  

(Pokračování na stránce 5) 

BOHOSLOVCI 
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BLAHOPŘEJEME 

Narozeniny: 

19.09. - jáhen Karel Kylar 

19.10. - P. Radek Martinek 

Z  D I E CE Z E  

Část prázdnin pak tráví bohoslovci každoročně 
na praxích. Jedná část praxe se odehrává ve far-
nostech, zbývající část pak na jiných místech. Tato 
místa se liší podle ročníku a diecéze – např. se 
jedná o diecézní centra mládeže, tábory, zdravot-
nická zařízení, biskupství apod. 

 

A co škola? 
Nemálo dotazů míří i na studium. Ačkoliv nám 

během školního roku poměrně dost času zabírá 
studium a seminární program, dá se najít i čas na 
sport, kulturu, výlety apod.  

Karlova Univerzita je hrdá na to, že patří 
k nejstarším univerzitám světa a naše Katolická 
teologická fakulta na to, že je její zakládající fakul-
tou. S prestiží naší školy souvisí i to, že studium na 
ní nepatří k nejlehčím. Na druhé straně ten, kdo 
solidně obstál u maturity, se nemusí náročnosti 
studia na naší fakultě obávat. 

(Pokračování ze stránky 4) Podobně jako na jiných školách jsou samozřej-
mě některé z předmětů mezi studenty oblíbené 
více a jiné méně, ale i v těch méně oblíbených lze 
nalézt mnoho podnětného, užitečného a zajímavé-
ho. První dva ročníky studia jsou, podobně jako na 
jiných fakultách, zaměřeny na přípravné předměty. 
Mezi ně u nás patří filozofické předměty, jazyky a 
dějiny obecné i církevní.  

Od třetího ročníku pak začínají dominovat před-
měty teologické. Poněkud sice přibývá učiva, ale 
také radosti z toho, že vědomosti získané v nižších 
ročnících nám začínají zapadat do sebe jako dílky 
puzzle a začíná se vynořovat krásný obraz Boží 
lásky k člověku.  

Ti bohoslovci, kteří už mají zkušenosti ze studia 
na jiné vysoké škole, se shodují na tom, že celko-
vá atmosféra na katolické teologické fakultě je přá-
telštější a rodinnější, nežli na jiných vysokých ško-
lách. Zřejmě se takto příznivě projevuje především 
křesťanská víra našich vyučujících. 

INZERÁT 

Dlouhodobý podnájem pro pracujícího muže. Jednolůžkový 
samostatný pokoj, vlastní kuchyňka, ústřední topení,  

spol. sociální zázemí, možnost Wi-fi sítě a pračky. 
Cena 3400,- Kč/měsíc. Tel: 776178844  

SLAVNOST SVATÉHO VÁCLAVA V PARDUBICÍCH – 28. ZÁŘÍ 2013 

07:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje  
08:30 hod. - kostel sv. Václava v Salesiánském středisku - POUTNÍ SLAVNOST  
18:00 hod. - kostel sv. Jana Křtitele  

SIOUX, FIGURA, CEPÍN, VÝMOL, TULI-
UM, TURÍN, STOUPAT, EDINOL, ULICE, 
VNADY, NICNÝ, ADANA, LUCIE, FEN-

KA, IRENA, HARCOV, FUSIT, HONOUR, 
SKLÍZET, AMATI, YOUNG, DAGAN 
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MI S IE  

DIECÉZNÍ KATECHETICKÉ STŘEDISKO  
VE SPOLUPRÁCI S PAPEŽSKÝMI MISIJNÍMI DÍLY  

VÁS ZVOU NA:  

5. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES DĚTÍ  

NA TÉMA RADOST A NADĚJE PRO KAŽDÉHO  
JAK KŘESŤANÉ ŽIJÍ SVOJI VÍRU VE SVĚTĚ A U NÁS?  

JAK MOHU KONKRÉTNĚ NĚKOMU POMOCI?  

SOBOTA 5. ŘÍJNA 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE  

PROGRAM: 

  9:00  Příjezd a registrace účastníků - katedrála sv. Mikuláše  
10:00  Slavnostní mše svatá - katedrála sv. Mikuláše  
12:00 - 13:00  Divadelní představení: Teátr Víti Marčíka - Piaristické náměstí  
13:15  Putování po „5 kontinentech“  
17:00  Rozeslání malých misionářů  
 

Doprovodný program: Misijní jarmark, Misijní koláč  
 

Občerstvení z vlastních zásob.  
Zveme všechny, především mladé rodiny, děti, scholy, ministranty a Misijní klubka.  

VÝTĚŽEK PODPOŘÍ CHUDÉ SIROTKY NA SRÍ LANCE.  

Těšíme se na Vás!  
Akce se koná za podpory města České Budějovice.  

Neděle:  6. října Misijní dílna 16:00 hod. - farní sál 
Neděle: 13. října Žehnání výrobků dětí   8:30 hod. - kostel sv. Václava (Salesiáni) 
 Žehnání výrobků dětí 10:00 hod. - klášterní kostel 
Sobota: 19. října Misijní modlitební most 21:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje 

————————————————————————————————————————— 

MISIJNÍ NEDĚLE 20. října 

a) Možnost zakoupit výrobky dětí  (po mši svaté) - „Misijní jarmark“ 
 - pro potřeby misií 

b) Mše svatá v 9:00 hod. - sv. Bartoloměj (P. Jiří Šlégr) - rozhlasový přenos 
c) Beseda o misiích - 10:15 hod. s P. Jiřím Šlégrem  
d) Misijní modlitební most pro děti - 15:30 hod. (fara) 

PROGRAM AKCÍ V  PARDUBICÍCH 

V RÁMCI MISIJNÍ NEDĚLE  

L. P.  2013 
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VÝS TAVA  

 V roce 1950 byla požádána tehdejší generál-
ní představenou Matkou Bohumilou Langrovou, 
zda je ochotná ukrývat mladého františkána Remi-
gia Janču ve své komunitě v Prachaticích. Když 
v dubnu 1950 byly z příkazu tehdejšího režimu 
přepadeny mužské kláštery, byl P. Remigius Janča 
u své nemocné maminky. Požádal o azyl v na-
šem Mateřinci Pod Petřínem v Praze a pak zde. 
Došlo k vyzrazení této tehdy protistátní činnosti a 
dnes je tomu právě 60 
let, kdy byl celý klášter 
obklíčen StB, P. Remi-
gius Janča, sestra Voj-
těcha ještě s další se-
strou zatčeni. Matka 
Vojtěcha byla odsouze-
ná v rámci monstrpro-
cesu "Jarolímek a 
spol." r. 1953 na 8 ro-
ků. 
 Z doby ve věze-
ní v Pardubicích a na 
Pankráci se zachovalo 
mnoho jejích dopisů. 
Některé nebyly ani 
odeslány, jiné zase do-
ručeny... Dostaly jsme je až po otevření vězeň-
ských archívů. Poznáváme z nich její lidskost… 
Jeden např. vyjadřuje, jak prožívala sounáležitost 
se svou rodinou. Píše své neteři: „…Mařenko, Te-
be jsem denně poroučela v modlitbách Boží ochra-
ně, mnoho jsem děkovala v modlitbách za Tebe, 
za narození Tvého chlapečka. A dnes tedy ve 
svém ranním nejtišším zastavení přijala jsem ho ve 
svůj vlastní život, aby každý jeho den byl i dnem 
mým. Jsem takto s Vámi se všemi…Tak s Vámi 
prožívám rodinný život svým jiným způsobem a 
připojuji své oddělené tátovství k Tvému mateřství 

aspoň ve sférách ducha…“ 
 Matka Vojtěcha byla z pobytu ve výkonu 
trestu známá především empatií, nasloucháním a 
pomocí spoluvězeňkyním. Sestry i další ženy s ní 
vězněné svědčí o její heroické víře, lásce a odpuš-
tění. Přestože sama strádala, pomáhala všem. 
 Ve vězení bojovala za práva svá a i ostat-
ních. Je to vidět z dopisu, který napsala generální-
mu tajemníkovi OSN Dagu Hammarskjöldovi, který 

v roce 1956 navštívil 
Československo. Pro-
testovala v dopise proti 
omezování nábožen-
ské svobody ve vězni-
ci. Na svém osobním 
případu vysvětluje, za 
jaký skutek je odsouze-
ná na 8 let vězení 
v uzavřené věznici, bez 
možnosti mít minimálně 
uspokojené nábožen-
ské potřeby, bez mož-
nosti mít účast na bo-
hoslužbách. Obrací se 
na něj s prosbou, aby 
dopomohl politickým 

vězňům k nejzákladnějším právům člověka, na vy-
znání víry a na život z víry. Tato žádost nikdy ne-
došla svému adresátovi. Matka Vojtěcha a ještě 
několik ostatních si za to vysloužily dva roky horší-
ho vězení na Pankráci a několikrát korekci – tem-
nou kobku, odkud čišel chlad z betonové podlahy. 
Matka Vojtěcha pak napsala řediteli věznice: 
„Pane plukovníku, nestěžuji si věcně ani na StB 
v Pardubicích, ani na své přemístění na Pan-
krác, stěžuji si však a namítám proti důvodu 
Vašeho rozhodnutí. K oné instanci má prosba 

(Pokračování na stránce 8) 

PÁR STŘÍPKŮ ZE ŽIVOTA MATKY VOJTĚCHY 

BŮH VŠE DOBŘE ŘÍDÍ! 

„Pravou hodnotu našim skutkům dodává láska.“ 
 

Zveme Vás na výstavu: 

MATKA VOJTĚCHA 
služebnice Boží, statečný svědek víry 

 
v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích. 

Vernisáž proběhne při mši svaté ve středu 28. 8. 2013 v 18:00 hod.  
 

Možnost návštěvy výstavy:  
Po, St, Pá: 17:30 – 18:00 hod. 

Neděle: 8:30 – 9:00 a 18:30 – 19:00 hod.  
Výstava trvá do 29. 9. 2013. 
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VÝS TAVA  

nedošla, zajisté proti právu. Odvolávám se proto 
k instanci ještě vyšší a tou je, pane plukovníku, 
Vaše svědomí…, zesílil jste násilí, znovu jste zvýšil 
nápor na zdraví několika žen, které jsou již ochoře-
né delším vězněním…“ 
 Za to, že nechtěla pracovat v neděli, dostala 
kázeňské řízení…, podobně později dostala ká-
zeňské potrestání, že při klepání dek předávala 
krabičku cigaret další odsouzené… Zaujalo mě 
sdělení z vězeňského periodického hodnocení, 
které jsme dostaly z vězeňského archívu: „Výkon 
trestu nemá na odsouzenou Antonii Hasmandovou 
žádný vliv. Stále se obírá myšlenkou, že Bůh vše 
dobře řídí!“ 
 Za 10 let po propuštění z vězení byla Matka 
Vojtěcha zvolená generální představenou. Přesto-
že věděla, co to je „kriminál“, rozhodla se tajně při-
jímat zájemkyně o řeholní život. Věděla, že jí za to 
může čekat nové odsouzení za tzv. maření dozoru 
nad církvemi. Od roku 1975 do roku 1988 bylo tak-
to přijato na 50 sester. Vytvářela podmínky pro vý-

(Pokračování ze stránky 7) chovu tajně přijatých mladých sester tím, že zakou-
pila v Brně a v Praze několik domků, kde žily tajné 
komunity sester. Poslala tam vždy dvě sestry 
v důchodovém věku, aby vykonávaly formaci. Tyto 
sestry musely odložit řeholní oděv. Pro mnohé 
z nich to byla těžká zkouška poslušnosti. Matka 
sama tyto komunity navštěvovala v civilu. 
 Matka Vojtěcha vynikala statečností i v tom, 
že organizovala setkávání generálních představe-
ných jiných společenství, aby se mohly společně 
radit. V roce 1985 poslaly tehdejšímu předsedovi 
vlády Lubomíru Štrougalovi a stejně tak v 1987 
tehdejšímu prezidentu Gustavu Husákovi žádost o 
dovolení přijímat řeholní dorost. Dále vynikala hor-
livostí ve studiu dokumentů 2. vatikánského konci-
lu. Sestry z vedení Kongregace tajně tyto doku-
menty i Modlitbu církve - Breviář tiskly. Matka Voj-
těcha chtěla Koncilu porozumět a v jeho duchu 
provádět duchovní obnovu života našich komunit.  
 
Svědectví sester při žehnání domu Matky Vojtěchy 

v Prachaticích v roce 2012 

DĚJINY KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER  

SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

Podnět k založení Kongregace Milosrdných ses-
ter sv. Karla Boromejského dal mladý advokát Jo-
sef Chauvenel ve francouzském městě Nancy, kde 
po třicetileté válce bylo velmi mnoho chudých, zbí-
dačených lidí, dospělých i dětí. Zblízka viděl hrůzu 
utrpení a bídy nakažených morem a stal se jejich 
"advokátem". Sám zasažen touto nemocí umírá v 
31 letech. 

Jeho otec Emanuel vyplnil přání umírajícího sy-
na založením "Domu milosrdenství" 18. června 
1652. Pět prvních sester se dává do těžkého díla. 
Přijímají milosrdnou lásku za své poslání. Dobro-
volně takto vyloučené z vlastních rodin vytvářejí 
novou rodinu, kterou zasvěcují Svaté Rodině naza-
retské. 

6. května 1663 dochází ke státnímu schválení 
"Společnosti Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa"! 
A 21. května téhož roku k církevnímu schválení od 
toulského biskupa. 

Podle činnosti sester je brzy lidé začali nazývat 
milosrdnými - a jméno sv. Karla Boromejského při-
dávaly proto, že sochy tohoto světce zdobily prů-
čelí a dvůr domu, kde sestry bydlely. Sv. Karel 
však nejen stál v názvu Kongregace, ale už od po-
čátku utvářel svým příkladem srdce a službu ses-
ter. 

Na prosbu pana Aloise Klára vyhledal P. Heř-
man Dichtl dvě české dívky, které v roce 1834 
vstoupily v Nancy do noviciátu a za rok je následo-
valy další dvě. Dne 28. 9. 1837 se spolu s fran-

couzskou sestrou Marií Terezií Helvigovou vrátily 
do Čech a v Praze začaly svou činnost v ústavu 
slepých Na Klárově. Zakoupily dva malé domky 
pod strahovskou zahradou, které daly základ ne-
mocnici a mateřskému domu s kostelem sv. Karla 
Boromejského. 

Činnost sester se rozrůstala - v roce 1945 půso-
bily již na 120 místech, převážně v nemocnicích, 
školách a různých sociálních ústavech. V 50. le-
tech byl všechen majetek sester zestátněn, staré 
sestry byly soustředěny do charitních domovů a 
mnoho mladých sester bylo vyvezeno do pohrani-
čí, kde pracovaly v textilních továrnách. 

Do roku 1989 pracovaly sestry jen v některých 
domovech důchodců a v ústavech pro mentálně a 
tělesně postižené, většinou v pohraničí a málo 
osídlených oblastech. Natajno přijímané sestry 
pracovaly též v nejrůznějších civilních zaměstná-
ních. 

Dělící čarou historie Kongregace je listopad 
1989. Nově získaná svoboda umožnila sestrám 
vystoupit z ilegality a veřejně se hlásit k zasvěce-
nému životu a službě lidem. 

V roce 1990 začaly sestry znovu pracovat v Ne-
mocnici Pod Petřínem. Postupně se obnovil i při-
lehlý kostel sv. Karla a Mateřský dům sv. Notburgy. 

Během 90. let se obnovila činnost v Domově sv. 
Karla v Řepích a od roku 2000 převzaly sestry 
službu v římské koleji Nepomucenum. 

Zdroj: www.boromejky.cz 
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S ALE S I ÁNI  

1. Florbal/Futsal (8 – 15 let) pátek 15:00 – 16:30 hod. PZ 
2. Kytara doprovodná (8 – 12 let) čtvrtek 18:00 – 19:00 hod. PZ 
3. Kytara doprovodná (13 – 18 let) čtvrtek 17:00 – 18:00 hod. PZ 
4. Stolní tenis (8 – 15 let) čtvrtek 17:00 – 18:00 hod. JČ 
5. Klub pro rodiče s dětmi „Salíček“ středa   9:00 – 12:00 hod. AP 
6. Náboženství pro předškoláky „Vašík“ čtvrtek   9:00 –   9:30 hod. MT 
7. Náboženství školáci (9 – 11 let) pátek 14:00 – 14:45 hod. OM 
8. Náboženství pro starší (12 -15 let) pátek 15:00 – 15:45 hod. OM 
9. Taneční kroužek pátek 16:00 – 17:00 hod. AV 
10. Lukostřelba neděle 18:00 – 19:30 hod. JB 
11. Ministranský kroužek neděle 10:00 – 11:00 hod. OM 
12. Schola neděle   8:00 –   8:25 hod. MB 
13. Zpívání pro děti (5 – 7 let) den a hodina budou upřesněny později dle zájmu HF 
14. Nohejbal (od 12 let) den a hodina budou upřesněny později dle zájmu JB 
15. Kulinářské večery 1x měsíčně, neděle od 18:00 hod. JB, PZ 
16. Poznávání Česka 1x měsíčně, sobota – celodenní výlet JB, PZ 
17. Dramatický kroužek (1. a 2. stupeň ZŠ) den a hodina budou upřesněny později dle zájmu OM 
 
Další nabídnuté dobrovolné aktivity: 
Spolčo (starší >18 let) -  pátek 18:00 – 19:30 hod.  JW 
Modlitební podpora není vázána na určitý den JT 
Mše pro rodiče s dětmi 1xneděle za 14 dní        8:30 hod. OM 
Nedělní odpoledne pro rodiny neděle  15:00 – 17:00 hod. ML 
Pánský klub 1x měsíčně – čtvrtek    19:00 – 22:00 hod JT 
 
Jednotlivé kroužky budou otevřeny v týdnu od 15.září. Hodiny pro jednotlivé aktivity byly většinou vole-

ny podle rozvrhu v minulém školním roce, ale je možné je po domluvě s jednotlivým vedoucím drobně 
pozměnit. Přihlášky na jednotlivé kroužky, prosím, podejte do 12.9.2012 (čtvrtek) buď přímo na středisko 
nebo elektronicky - e-mail: trochta@pardubice.sdb.cz, dotazy zodpoví Josef Trochta, tel.: 466 335 178, 
mobil: 777 754 531. 

 
Vysvětlivky - vedoucí kroužku: MT – Martina Traxlerová (Mates), PZ – Petr Zdražil (Séťa), OM – On-

dřej Matula, AV – Anička Veselá, JB – Josef Benák (Pepa), MB – Marie Benáková, JČ – Jiří Češík, AP – 
Andrea Pražanová, HF – Hana Fučíková, JW - Jiří Woclawek (Georg), ML – Martin Ludvík, JT – Josef 
Trochta 

TÝDENNÍ ROZPIS KROUŽKŮ 2013/14 

 
 
 …......................................................    ….............................................. 
  podpis přihlašovaného     podpis zákonného zástupce 
                (nutné pro mladší 18 let) 

PŘIHLÁŠKA NA KROUŽKY 

Jméno: Zákonný zástupce (do 18 let) 

Příjmení: Jméno: 

Rodné číslo: Příjmení: 

Datum narození: Kroužky 

Typ navštěvované školy: Čísla kroužků: 

Trvalé bydliště Kontakty 

Ulice a číslo: E-mail: 

Město: Mobil/Telefon: 

PSČ:  
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„Tak Mirek Dušín s Červenáček jdou a Jindra 
Hojer s Jarkou Metelkou, za nima Rychlonožka 
s Bublinou..“ Tato slova písně Rychlé šípy nás, 
účastníky skautském tábora u Zemské brány 
v Orlických horách, budila každé ráno. Tématem 
letošního tábora totiž byla Záhada hlavolamu a 
s tím spojená dobrodružství pěti chlapců. 

Po členech Rychlých šípů byly také pojmenova-
né družinky skautek a světlušek, tedy Dušínové, 
Červenáčci, Hojerky, Jarci a Rychlonožky. Ty měly 
za úkol prozkoumávat nepřátelskou a tajuplnou 
čtvrť - Stínadla, skrývat se před jejich obyvateli, 
Vonty, a odhalovat tajemství osudu Jana Tleskače 
a jeho hlavolamu - ježka v kleci. Ale místo ve stís-
něných uličkách pražského prvorepublikového 
města probíhala pátrání v lesích a na loukách 
krásného okolí tábora a jako Vontové pro většinu 
her dobře posloužily vedoucí. 

Nechyběla ani noční hra, při které se měly dru-
žinky nepozorovaně vplížit na dřevěný most a od-
tud vysledovat průběh tajné Vontské rady. Tato 
nejdůležitější Vontská schůze se odehrávala ve 
světle svíček a lampiónů na velkých balvanech pří-
mo uprostřed řeky Orlice, takže atmosféra byla 

skutečně tajemná. 
Díky krásnému počasí jsme si mohly užívat čas-

tého koupání v Divoké Orlici, slavit bohoslužby pod 
širým nebem a absolvovat celodenní výlet po vo-
jenských bunkrech bez použití pláštěnky. Skautky 
také s přehledem zvládly brzkoranní výsadek, při 
němž byly se zavázanýma očima zavezeny na ne-
známé místo a musely samy hledat cestu zpět do 
tábora.  

Letošní táborovou novinkou byla tzv. 
„simulačka“, při které si skautky ověřily své doved-
nosti v oblasti zdravovědy. Jednalo se o simulova-
nou autonehodu, vedoucí si s pomocí krve vytvoře-
né z potravinářského barviva namaskovaly rány, 
jež byly k nerozeznání od skutečných. 

Neméně vydařené byly večerní táboráky a jako 
každý rok se také skládaly sliby u slavnostního sli-
bového ohně. K věrnosti v konání dobra se zavá-
zaly čtyři světlušky a tři skautky. 

Za bezproblémový průběh tábora a spoustu zá-
žitků díky Bohu, vedoucím, kuchařům, účastnicím i 
všem, kteří se na jeho uskutečnění jakkoli podíleli!  

Marie Ráčková 

LETNÍ TÁBOR 

S KAUT SKÉ  HNUTÍ  

CHCEŠ SE PŘIHLÁSIT DO SKAUTA?  

Přijď se podívat na první schůzku, která proběhne v pátek 6.9.2013. 
 
Mladší děvčata (6-11 let) budou mít schůzky v pátek 15:15 – 16:45,  
více info vedoucí 4. oddílu Tereza Melounová (terka.totoro@seznam.cz). 
Starší děvčata (12-17 let) budou mít schůzky v pátek 17:00 – 18:30,  
více info vedoucí 8. oddílu Marie Ráčková (marie.racek@volny.cz). 
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K 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na 
Velkou Moravu se konalo mnoho slavností. Pardu-
bičtí ministranti se také jedné zúčastnili. Byla to 
pouť na Velehrad. 

Ráno ve čtvrtek jsme se sešli na Pardubickém 
nádraží a to v hojném počtu. Jelo nás dvanáct. 
Cesta tam trvala přibližně tři hodiny. Vystoupili 
jsme na nástupišti v Uherském Hradišti a šli se 
ubytovat do budovy Orla. Vybalili jsme si věci, zašli 
na oběd a poté vyrazili na Velehrad. Cesta na Ve-
lehrad byla pro někoho možná zdlouhavá, ale stálo 
to za to. Na Velehradu byl odpolední program. Ta-
ké se to začalo připravovat na koncert „Večer lidí 
dobré vůle“. Tento koncert začínal v 19:30. Mohli 
jste ho také sledovat v televizi na programech Čt. 
Po skončení koncertu, jsme odjeli autobusem do 
Orlovny, abychom přespali. 

Druhý den byl nejvýznamnější ze všech tří dnů. 
Ráno jsme museli vstávat brzo, to proto, abychom 
mohli ministrovat na mši svaté. Samotná mše sva-
tá začínala až o půl jedenácté na nádvoří před ba-
zilikou. Hlavním celebrantem byl papežský legát – 
Kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Po 
mši svaté jsme si dali svačinu – tedy spíše oběd. 
Ve dvě hodiny odpoledne začal koncert Hudby 

Hradní stráže. Toto vystoupení jsme nezhlédli ce-
lé, to proto, abychom se ještě mohli zastavit 
v místním skanzenu. Skanzen vyobrazoval Staro-
slovanskou vesnici. V tomto skanzenu se také na-
táčel nový film české televize o Cyrilovi 
(Konstantinovi) a Metodějovi. Když jsme vyšli před 
východ skanzenu, už nám nezbývalo moc času na 
něco jiného, a proto jsme se vydali do naší základ-
ny. K večeři jsme měli polévku! 

Třetího a posledního dne jsme měli nejlepší sní-
dani. Po ní jsme se sbalili a vydali na vlak. Vlakem 
jsme se svezli na zastávku Kunovice. Ušli jsme půl 
kilometru a byli jsme u cíle naší sobotní cesty – 
Leteckého muzea. V leteckém muzeu stála histo-
rická letadla, především české a ruské výroby. Po 
skončení naší prohlídky jsme se znovu vrátili na 
vlakové nástupiště. Z něho jsme se vlakem svezli 
do Starého Města. V něm jsme si zašli na oběd. 
Poté jsme se šli podívati na zbytky staroslovanské-
ho kostela v Uherském Hradišti. Po skončení této 
prohlídky jsme se vrátili na nástupiště v Uherském 
Hradišti a vyrazili domů. 

Děkuji Václavu Metelkovi za organizaci tohoto 
výletu. 

Petr Kučera 

VELEHRAD 

MI NI S T RANT I  

V půlce července jsme se spolu s poutníky 
z celého světa vypravili do Brazílie na JMJ se Sva-
tým otcem Františkem. První týden (tzv. týden 
v diecézích nebo misionářský týden) jsme byli vel-
mi vřele přijati rodinami v Barra do Piraí. Brazilci 
jsou známí svou pohostinností, realita však předči-
la naše představy. Program 
byl perfektně připravený a 
bydlení v rodinách nám na-
víc umožnilo poznat místní 
zvyky a naplno si vychutnat 
brazilskou kuchyni. Byli 
jsme braní jako součást 
rodiny, proto bylo loučení 
velmi těžké. 

Ale čekal nás týden 
v Riu, kde jsme byli ubytováni ve školách a tělo-
cvičnách v poměrně moderní a hezké části města. 
Po „živých“ brazilských bohoslužbách s tancem a 
hlasitým zpěvem jsme si museli opět zvykat na kla-
sické mše, které byly součástí českých dopoled-
ních programů. Odpoledne jsme pak obvykle trávili 
v centru Ria, kde jsme navštívili známá místa jako 

je socha Krista na Corcovadu, Cukrovou homoli a 
Copacabanu. Program měl vyvrcholit vigilií a ne-
dělní bohoslužbou na Campus Fideí. Kvůli špatné-
mu počasí a vytrvalému dešti byl však Campus 
podmáčený a program byl proto přemístěný na Co-
pacabanu. Svatý otec na všechny zapůsobil svojí 

bezprostředností a přístu-
pem k lidem. Mottem se-
tkání bylo: „Jděte a získejte 
za učedníky všechny náro-
dy.“ proto Svatý otec kladl 
velký důraz na evangeliza-
ci. 
Po JMJ jsme v Brazílii ještě 
zůstali a 14 dní cestovali 
autem. Navštívili jsme Ilha 

Grande, Guarapuava, vodopády Iguacu a další 
krásná místa. 

Všichni jsme z cesty do Brazílie nadšeni, proto-
že jsme poznali spoustu nových lidí a navázali no-
vá přátelství. Těšíme se na setkání v Krakově 
v roce 2016! 

Klárka, Lucka, Petr a Maruška 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – RIO DE JANEIRO 

MLÁ DE Ž  
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Následující text byl vyjmut ze speciálního Chlapác-
kého deníku, který jsme si poctivě vedli každý den. 
 
Pondělí 12.8.2013 
Sešli jsme se v Pondělí 12.8.2013 v 0:30 na nádra-
ží, jelikož v 1:13 nám jel vlak. Neměli jsme místen-
ky, a tak jsme spali v nelidských podmínkách na 
zemi v uličce. Jeli jsme až do Budapeště. Pak jsme 
přestoupili na vlak do Rumunska a začali hodovat. 
Pak jsme vyskočili z jedoucího vlaku a byli 
v Rumunsku. Vydali jsme se do divočiny, a stano-
vali jsme na Fort Chlapák. Rozbil jsem Vojtovi 
stan. Ještě mi to neodpustil. 
 
Úterý 13.8.2013 
Ztratili jsme naši první a předposlední obranou linii 
(pepřák). Tento den nám totiž ani nadále příliš ne-
přál. Cestou se Adam dostal do zákeřného 
boje s divokými rumunskými včelami a my 
se dali na zběsilý ústup, při kterém padla 
kšiltovka..jo a ještě Adam. Celkem jsme 
dostali asi 30 ran bodných a řezných. 
Vzápětí nás napadli divokým štěkem 
divocí, hlídácí, bačovští, útoční, krve-
lační a lidožraví psi. Ale naštěstí nešli 
až k nám, jelikož jsme byli hrůzostraš-
nější. Kde se vzala, tu se vzala lesní 
zbrojnice. Ozbrojili jsme se klacky 
vstříc válečnému poli. Naštěstí bojiš-
tě bylo prázdné – prchli až na do-
hled, kde byli Lukášem oblíbené, 
dolejzající koně, kteří měli mouchy 
na očích. Lukáš je chtěl osedlat. 
Pak se nic zajímavého nedělo. Až v noci. Nejdříve 
Lukáš poutavě vyprávěl přerušován tokem persei a 
štěkotem psů. Když Lukáš přestal, štěkot psů neu-
stával, ba naopak – přišli koně (jiní a víc). Psi se 
blížili. Ve chvíli, kdy byli psi na dosah ruky, hlídka 
chladnokrevně zburcovala celý tábor. A tím začal 
náš boj o holý život. Lukáš (v trenkách) bránil holý 
holí holý život. Svolali jsme narychlo Chlapácký 
sněm a rokovali, že uhájíme pozice. A proto jsme 
vyslali hrdinnou skupinu hrdinných hrdinů na hrdin-
nou výpravu pro dřevo. Celou noc jsme probděli 
(hlavně Míra), a za úsvitu jsme vyrazili (bez snída-
ně!). 
 
Středa 14.8.2013 
Dnes se nic zvláštního nestalo, jen Vojta se na mě 
pořád zlobí. Vykoupali jsme se v přehradě a ubyto-
vali se v pěti hvězdičkovém hotelu s výřivkou, kr-
bem, mechovým kobercem, ale s nedostatkem sto-
lů a lavic a s absencí latríny. Vojta vyprávěl... 
 

Čtvrtek 15.8.2013 
Vojta se na mě stále zlobí, a taky Lukáš se na mě 
zlobí, protože jsem propíchl stan. Cestou na horu 
Vlaďase jsme se ztratili v neprostupném hvozdě, 
kde nás zase napadly zákeřné, úskočné, krvelač-
né, pichochtivé, divoké vosy. Z dáli nás pozoroval 
medvěd a vytrvale a zbaběle odmítal souboj. Po 
chvíli bloudění jsme se našli a dali si borůvkový 
nářez. Úspěšně jsme došli na Vlaďase a sprintova-
li pro pivo a párek. Nebylo. Panika. Blbci. Koně. 
Psi byli. Cesta dole a Vojta vyprávěl. 
 
Pátek 16.8.2013 
Vločky k snídani neuspokojily některé jedince. Já 
se nadlábl. Jeli jsme jak Balauři (draci), a ušli jsme 
cca 35 km. Za absenci piva na Vlaďasovi jsme od-
kázali rumunskou vesnici k záhubě, jelikož jsme ji 

odstřihli od zdroje pitné vody. Potkali jsme 
Španělofrancouzoslovakoangličana. 2 Ru-
muni v autě nás obdarovali chlebem a 
dvěma rybami. Prokop vyprávěl. 
 
Sobota 17.8.2013 
Vojtové už se nezlobí, dostali pivo. Po 
cestě do národního parku jsme si koupili 
kozí sýr 1kg za 15 Lei [(90 Kč) ten byl!]. 
Byl to krásně zázračný den pln jídla a 
pití. Šli jsme se podívat do jeskyně. 
Když jsme obědvali kozí sýr, potkali 
jsme starší český pár. Pak se 
z ničeho nic vyřítilo 7 českých mer-
cedesů. Štědře nás obdarovali 16ti 
pivy a 6ti sendviči, 3ma paprikami, 

2ma rajčaty, chlebem (který byl téměř v pořádku), 
sladkými pochutinkami a 3mi tavenými sýry. Ještě 
že je Lukáš takový pokladač (quarterback), jinak 
bychom nedostali tolik jidla. Večer pivo došlo. Žíz-
níme. Nemáme vodu. Pomoc. Vojta vyprávěl. 
 
Neděle 18.18.2013 
Šli jsme Krajem, ale nepotkali jsme žádného hobi-
ta. Kraj není dobře značen. Potkali jsme Balauří 
slůj. Potkali jsme vodopád zákeřně ledový a po-
obědvali jsme v hostinci (hostince). Pak jsme si 
dali ledovou koupel (ta řezala), a vířivku (taky řeza-
la). Konečně jsme potkali psa, který by s námi 
chtěl jít. Po té, co jsme ho lépe poznali, jsme ho 
déle nechtěli. Anšto páchl, smrděl, měl blechy, čer-
vy, tasemnici, štěňata, roupy, hnusnou barvu a byl 
vlezlý. Nejdříve ho Lukáš krmil, pak jsme ho ale 
utratili holemi. Navštívili jsme ledovou jeskyni, kte-
rá byla opravdu ledová. Bylo tam všechno (Minas 
Tirith, mozkomor, chlap s loučí, duchové, horole-

(Pokračování na stránce 13) 

VÝPRAVA DO RUMUNSKA 

MLÁ DE Ž  
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zec). Mírovi se líbila stařena. Pak jsme potkali již 
jednou utraceného psa (ti řezali). Adam objevil vo-
sy, a tak jsme se stěhovali. Adam vyprávěl. 
 
Pondělí 19.8.2013 
Cestou do civilizace jsme se zúčastnili exhibičního 
hokejového zápasu (ti řezali). Puk se nedal zničit. 
Kučera dostal 2 minuty za zdržování hry. Pul dne 
jsme hodovali v krčmě. Krčmář byl držka, byť celou 
dobu mlčel. Pak nás Lukáš bezpečné a ohleduplně 
vedl příjemnými mokřady a neprostupnou džunglí, 
temným hvozdem a zapovězeným lesem ve snaze 
vyhnout se zákeřnému a nebezpečnému asfaltu. 
Navzdory tomu Míra šlápl do vody. Spali jsme 
téměř na dvorku. Honza vyprávěl.  
 
Úterý 20.8.2013 
Stoupali jsme nebezpečnými a silnými divokými 
proudy 100%tního stoupaní. Po té jsme stoupali 
vyprahlou savanou na které jsme skoro vypustili 
duši (i kvůli golden brau – pivo), a dosáhli vrcholu 
(1458). Potkali jsme hřebce (ten měl proud hodný 
piva golden brau). Honza závodil s ešusem o ešus. 

(Pokračování ze stránky 12) Závod byl nekonečný, neuvěřitelné napínavý a pl-
ný zvratů. Ěšus se neustále vyhýbal. Nakonec ho 
Honza přeci jen chytil. V tom nás popadla Balauři-
na. Řekli jsme si, že zabereme a nepřestaneme 
dokud nebudeme ve vlaku. A tak jsme jeli jako su-
per Balauři. Driftovali jsme pouští, vykoupali se ve 
vaně, která se též stala dějištěm zázraků. A pak 
jsme zase jeli. Jeli jsme celou noc. Lukáš vyprávěl, 
Míra vyprávěl, Prokop vyprávěl, Vojta vyprávěl. 
Pak jsme dobalaurovali až na nádraží. Ušli jsme 
55 kilometrů. Nohe bolé. Spali jsme na nádraží. 
Psi jsou hloupí a pořád štěkají. Od té doby jsme ve 
vlaku. 
 
Středa 21.8.2013 
Vystoupili jsme v Aradu. Našli jsme místní Afi a 
umyli se. Dali jsme si fast food snídaňobed. Jeli 
jsme do Oradey. Jeli jsme do Budapeště. Byli jsme 
v Pešti. Pešť je mrtvé město. Spali jsme v parku na 
bezdomovce a hlídali u toho. Jeli jsme domů. Lu-
káš se nevrátil. Lukášova stopa končí v Brně… 
 
Veškeré informace z deníku jsou 100% pravdivé. 

Chlapáci 

VÝPRAVA DO RUMUNSKA 

MLÁ DE Ž  
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CHARITA 

Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let 
misijní činnost benediktýnského opatství Münster-
schwarzach v Německu. Podpora spočívá 
ve zpracovávání a třídění poštovních známek cha-
ritními dobrovolníky, které jsou předávány mni-
chům, ti je pak prodávají a ze získaných financí 
podporují misijní činnost. Od P. Richarda, který 
nás v červnu během dvoudenního pobytu 
v opatství provázel, jsme se o misiích dozvěděli 
pár zajímavých informací. 
Benediktýnští mši působí v misijních oblastech ve 
světě již více než 100 let. Dnes vidí P. Richard 
hlavní úkol misií v Africe v tom, že je třeba naučit 
domorodce, aby si pomohli sami a nespoléhali 
na pomoc zvenčí. „Mentalita domorodého obyva-
telstva je jiná než naše evropská, nejsou zvyklí 
myslet na budoucnost a plánovat. Žijí jen 
pro dnešní den, nepřemýšlí o zítřku. Afričan je 
schopen pár dní pracovat, a když dostane zaplace-
no, další den už do práce nepřijde.“ Benediktýni 
podle svého hesla „Ora et labora“ (= „modli se 
a pracuj“) zakládají v Africe nemocnice, školy 
a různé druhy dílen. Právě vzdělávání považuje 
P. Richard za velmi významné: „Děti jsou rády, že 
mohou do školy chodit. Ke každé škole patří inter-
nát. Doma často nemají vodu, elektřinu ani stůl, 
na kterém by si mohly dělat úkoly. Dětem se věnu-
jeme i po škole, učíme je pomáhat si navzájem 
a vedeme je ke křesťanským hodnotám.“ Další dů-
ležitou oblastí je zdravotnictví. Kromě klasických 
nemocnic existují v Africe také tzv. mobilní nemoc-
nice, kdy lékaři a zdravotní sestry vyjíždějí 

za pacienty do buše speciálně vybaveným auto-
mobilem. Velkým problémem v Africe je nedosta-
tek pitné vody. Lidé pijí převážně vodu, která napr-
ší. Benediktýni proto organizují kampaně 
na pomoc vybudování studní po celé Africe, staví 
jednoduché ruční pumpy a potrubí na rozvod vody. 
Čistá voda vytékající z kohoutku je pro většinu af-
rických obyvatel jedinečným zážitkem.  
U nás pitnou vodu tekoucí z kohoutku považujeme 
za samozřejmost a používáme ji i k mnoha jiným 
účelům než jen na pití – v pitné vodě většinou pe-
reme, myjeme se, splachujeme s ní také WC… 
Žijeme v relativně bohaté společnosti, kde nám 
více méně nic nechybí, ale jak řekla Matka Tereza, 
chudoba není jen být hladový, nahý a bez domova, 
daleko větší je chudoba těch, kdo jsou nechtění, 
nemilovaní a zanedbávaní... Proti této chudobě se 
snažíme bojovat i my v Charitě. 

NA SKOK DO AFRIKY 

DOMÁCÍ PRÁCE VŠEHO DRUHU 

 
Nabízíme novou službu (nejen) pro seniory 
—————————————————— 

 Drobné instalatérské práce  

 Montování a údržba nábytku, montování 
poliček, zavěšení obrazů a jiných předmětů 

 Výmalba interiérů, pokládka podlahových 
krytin, obnova nátěrů,… 

 Zahradnické práce 

 Úklid domácnosti a sněhu  
—————————————————— 

GARANTUJEME 
solidní jednání - vstřícný přístup 

ceny přijatelné pro seniory 
zkušenost s cílovou skupinou 

—————————————————— 
KONTAKT: A. Čevorová  

tel.: 466 335 026, 775 296 843 
 

PODĚKOVÁNÍ 

 
Děkujeme všem, kteří v rámci charitní sbírky 
(ať už materiální nebo finanční) přispěli na po-
moc obětem letošních povodní. 
 
Děkujeme také za Vaše dary na sbírku školních 
potřeb pro děti ze sociálně znevýhodněných 
rodin a z rodin v nouzi. Dary na sbírku školních 
potřeb můžete přinášet ještě do konce prázdnin 
do sídla Oblastní charity Pardubice nebo na 
faru.  
Více informací naleznete na našich webových 
stránkách nebo na nástěnkách v kostelích. 

 
www.pardubice.charita.cz 



15 

CHARITA 

 Díky lepší práci sociálních pracovníků i díky 
tomu, že máme již více pěstounů, ubývá dětí, které 
vyrůstají mimo rodinu. Amalthea aktuálně hledá 
dlouhodobé pěstouny i pro malého dvouletého klu-
ka, který nemůže vyrůstat s mámou a tátou. A ne-
jen pro něj. Ředitel občanského sdružení Amalthea 
David Svoboda k tomu říká: „Stále je hodně dětí, 
které nemají to štěstí být doma s mámou a tátou. 
Proto potřebujeme nové pěstouny, na kratší i delší 
dobu.“  Na jak dlouho – to vždy záleží na konkrét-
ním dítěti a jeho situaci a potřebách.  
 Amalthea pomáhá novým zájemcům o pěs-
tounskou péči vyznat se v tom, co všechno je třeba 

udělat, než se člověk pěstounem stane. Není toho 
málo, ale jak říkají sami pěstouni – stojí to za to. 
„Včera jsem mluvila s novými zájemci o pěstoun-
ství. Říkali, že jejich děti už jsou velké, ale že mají 
čas a chuť věnovat se ještě dítěti, které to potřebu-
je. Pěstounství je nadchlo. Dává to prý smysl.“, 
doplňuje Ria Černá za Centrum náhradní rodinné 
péče Amalthea. Právě tam se mohou zájemci 
dozvědět další informace.  

Telefonicky na čísle 773 952 819,  
na webu www.amalthea.pardubice.cz  

nebo e-mailu pestouni@amalthea.pardubice.cz.  
Mgr. Ria Černá, Amalthea o.s. 

HLEDÁ SE PĚSTOUNSKÁ RODINA,  

NEJEN PRO MALÉHO DVOULETÉHO KLUKA 

HLEDÁME ŠVADLENKY DOBROVOLNICE 
 

Které by nám pomohly s výrobou kostýmů pro Tříkrálovou sbírku. Materiál dodáme, šít mohou doma 
nebo přímo u nás v prostorách Oblastní Charity Pardubice (máme 1 šicí stroj).  
 

Vojtěch Gottwald, mobil: 733 161 618, E-mail: dobrovolnickecentrum@charitapardubice.cz 

RODINY 

Když jsme v březnu začali přemýšlet nad letošní 
dovolenou, věděli jsme jen, že musí být 
v Čechách, nesmí být finančně náročná a musí být 
v místech, kde jsme ještě nebyli. Listujíc Katolic-
kým týdeníkem, zaujal mě inzerát zařazen v sekci 
„různé“ . Byl tam odkaz na internetové stránky : 
www.chatkynajihu.cz. Nabídka stránek byla zají-
mavá, na Třeboňsku jsme ještě nebyli a dle údajů i 
fotografií je to místo uprostřed přírody, lesů a ryb-
níků. Líbila se nám i myšlen-
ka majitelů areálu- manželů 
Neumannových z Prahy, 
kterou uváděli hned v úvodu 
„ Přejeme si, aby sem přijíž-
děli převážně lidé z farností 
všech církví Čech a Moravy 
- rodiny na dovolenou, děti 
na tábor, společenství mla-
dých, studenti církevních 
škol na mimoškolní pobyty, 
senioři, kteří pobyt u nás mohou kombinovat s ab-
solvováním procedur v blízkých lázních v Třebo-
ni….Otevřeni jsme ale všem, kterým bude v této 
společnosti dobře. Přijet mohou skupiny i jednotli-
vé rodiny..“ Bylo rozhodnuto, zamluvili jsme si ter-
mín na začátek srpna a těšili se na dovolenou. A ta 
nás nezklamala.  

Ubytování skutečně uprostřed přírody - na louce 
uprostřed lesa, pod chatkami potok a o kus dál 
Lužnice, prostředí s velmi přátelskou atmosférou 
jak ze strany majitelů, tak ze strany ostatních re-
kreantů, kteří byli z různých koutů naší země – 
z Brna, Opavy, Prahy.. Nedaleko je na koupání 
pěkný a čistý písník, v okolí různé cyklostezky, kde 
jsme mohli v nenáročném terénu na kole objet ryb-
níky i různá zajímavá místa v okolí. Kapacita cha-

tek nebyla ještě zcela využi-
ta, protože rekreační zaříze-
ní částečně začalo po čtyř-
letém budování fungovat 
v minulém roce a až letos 
bylo celé kompletně uvede-
no do provozu. Protože je 
nové, povědomí o této mož-
nosti dovolené je minimální.  
Neumannovi zatím inzero-
vali v Katolických novinách, 

ve své pražské farnosti i okolních, obtelefonovali 
jednotlivé diecéze...  Slíbili jsme, že Chatky na jihu 
představíme i ve své farnosti. A činíme tak rádi, 
protože jsme byli po všech stránkách velmi spoko-
jeni.  

Pavla Pecnová 

DOVOLENÁ NA JIHU ČECH 
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S P ORT  
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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 neděli 6. října 2013 v 15:00 hod. 

 
Přihlásit se můžete a bližší informace získáte u: 

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

e-mail: crhk@volny.cz 

RŮZ NÉ  

KALE NDÁŘ  

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH  

1. MŠE PRO DĚTI  
– žehnání škol. potřeb 

Neděle * 01. září v 10:00 hod. klášterní kostel 

1. ADORACE Úterý *03. září v 18:45 hod. kostel sv. Jana 

1. MŠE SVATÁ V NEMOCNICI Středa *04. září v 15:00 hod. kaple Oáza 

1. SETKÁNÍ ŽADATELŮ O KŘEST Středa *04. září v 19:00 hod. fara 

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Pátek *06. září v 16:00 hod. fara 

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ Děti + rodiče Sobota *07. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje 

1. SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ Čtvrtek *12. září v 19:00 hod. fara 

1. HODINY NÁBOŽENSTVÍ od Pondělí *16. září (dle programu) fara/Salesiánské středisko 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Čtvrtek *19. září v 16:30 hod. fara 

1. POLEDNÍ BOHOSL. U SV. JANA Úterý *01. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Pátek *04. října v 09:30 hod. Spojil - p. Kučerová 
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KALE NDÁŘ  

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  01.09. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  1. mše svatá pro děti - žehnání potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

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

St 04.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  1. setkání žadatelů o křest dospělého fara 19:00 hod. 

Čt 05.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:00 hod. 

Pá 06.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 07.09. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 08.09. Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

St 11.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 12.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

  1. setkání žadatelů o svátost biřmování fara 19:00 hod. 

So 14.09. 4. ročník PIKSLA CUP - malá kopaná Salesiánské středisko 13:30 hod. 

Ne 15.09. Poutní slavnost - Mons. J. Kajnek Kokešov 15:00 hod. 

Po 16.09. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)  

  Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod. 

  Pondělní večery: Arménie kostel sv. Jana 18:00 hod. 

St 18.09. Třídění známek pro misie Oblastní charita, V Ráji 15:00 hod. 

Čt 19.09. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:00 hod. 

So 21.09. Pouť do Kutné Hory v roce víry chrám sv. Barbory 9:00 hod. 

Ne 22.09. 7. Svatobartolomějské poutní posezení farní zahrada 16:00 hod. 

  Sbírka na Církevní školství   

Čt 26.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

So 28.09. Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa  

Ne 29.09. Mše svatá - posvícení Svítkov - kaple 15:00 hod. 

Út 01.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 

St 02.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Veni Sancte - zahájení akad. roku kostel sv. Bartoloměje 19.30 hod. 

Čt 03.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Jana 17:00 - 18:00 

Pá 04.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 05.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Ne 06.10. Návštěva pana nuncia kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

St 09.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 10.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 11.10. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Út 15.10. Přijímání intencí na měsíc listopad fara od 08:00 hod. 

St 16.10. Třídění známek pro misie Oblastní charita, V Ráji 15:00 hod. 

Čt 17.10. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:00 hod. 

  Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 

Ne 20.10. Misijní neděle - sbírka na misie   


