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ž mnoho nepřátel církve 
se zrodilo a zrodí a 
mnoho nepřátel církve 
zemřelo a ještě zemře, 
ale církev Kristova žila, 

žije a bude žít až do konce světa. 
Proč? Vždyť ona není dílem dva-
nácti rybářů, které si Pán Ježíš vy-
volil za své apoštoly a přátele, ale 
ona je dílem Ducha Svatého.  

Dvanáct rybářů se stalo skuteč-
nými apoštoly, když na ně 
sestoupil Duch Svatý. 
Až tehdy byli vy-
zbrojeni mocí 
s nebe a připra-
veni vykročit 
na své apoš-
tolské cesty. 
Pán Ježíš 
jim tuto sku-
tečnost při-
pomněl. 
V Písmu sv. 
čteme: „Když 
s nimi jedl, 
přikázal jim, 
aby neodcházeli 
z Jeruzaléma, ale 
čekali na Otcovo za-
slíbení: »Vždyť jste pře-
ce o tom ode mne slyše-
li: Jan křtil vodou, ale vy 
budete pokřtěni Du-
chem svatým za několik 
málo dní...  Ale až na 
vás sestoupí Duch sva-
tý, dostanete moc a 
budete mými svědky v 
Jeruzalémě, v celém 
Judsku a Samařsku, 
ano až na konec země.« (Sk1) 

Duch sv. sestoupil na apoštoly 
padesátý den po zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše. Židé tehdy slavili svá-
tek letnic, a proto bylo v Jeruza-
lémě mnoho Židů, kteří přišli podě-
kovat Pánu Bohu za úrodu. V ten 
den Duch svatý sestoupil na apoš-

toly okolo naší deváté hodiny. Sv. 
Lukáš o tom píše: (kap.2) 

„Nastal den letnic a všichni byli 
společně pohromadě. Najednou se 
ozval z nebe hukot, jako když se 
přižene silný vítr, a naplnil celý 
dům, kde se zdržovali. A ukázaly 
se jim jazyky jako z ohně, rozdělily 
se a nad každým z nich se usadil 
jeden. Všichni byli naplněni Du-
chem svatým a začali mluvit cizími 

jazyky“ (Sk2). Ale ten 
oheň Ducha je 

osvítil svým 
světlem a oni 
Boží pravdy 
poznali tak 
jasně, že se 
stali učiteli 
a hlasateli 
Božího 
království. 
Splnilo se 
na nich Je-
žíšovo pro-
roctví, které 
říkal při ve-
čeři na roz-
loučenou: „To 
jsem k vám 

mluvil, dokud 
ještě zůstávám u 
vás.  Ale Přímluv-
ce Duch svatý, kte-
rého Otec pošle ve 
jménu mém, ten vás 
naučí všemu a při-
pomene vám všech-
no ostatní, co jsem 
vám řekl já.“ (Jan 
14/25-26) Duch sv. 

je naplnil i ohněm své lásky, která 
už se nebála žádné překážky, ani 
pronásledování, ba ani smrti. Ti 
bázliví apoštolové, kteří se skrývali 
za zamknutými dveřmi, po přijetí 
Ducha sv. dveře otvírají a začnou 
nebojácně mluvit. Hovoří i před Ži-

(Pokračování na stránce 2) 
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dovskou veleradou, která měla moc je soudit a 
příp. odsoudit. Oni to dobře věděli, a proto říkali: 
»Suďte sami, zdali je to před Bohem správné, aby-
chom poslouchali více vás než Boha. Je přece ne-
možné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a 
slyšeli« (Sk 4/19-20). Když velerada jim vyčítala, 
že jim přísně zakázali učit ve jménu Ježíšově a oni 
stále učí tomu, říkali: »Více je třeba poslouchat Bo-
ha než lidi.  Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když 
vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho 
povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby 
Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my 
jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, 
kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to 
uslyšeli, rozzuřili se a rozhodli, že je sprovodí ze 
světa.« (Sk 5/29-33) Sv. Duch apoštoly naplnil 
svou silou. Ničím nešetřili, šířili radostné poselství, 
aby se dostalo co nejdříve až na 
kraj světa. Byli skutečně svědky 
Božími. Tato síla Ducha sv. po-
máhala jim překonávat všechny 
překážky a těžkosti, které se jim 
stavěly do cesty. Touto silou po-
silněni se stávali silnými a neza-
lekli se ani mučednické smrti. 

Možná, že někoho z Vás na-
padnou otázky: „Proč u nás se 
neprojevují účinky Ducha sv. tak, 
jak se projevovaly u apoštolů a 
prvních křesťanů? Dnes je už jiný 
Duch sv., jako byl tehdy?“.     

Ne. On je stále stejný, ale my nejsme takoví, 
jako byli apoštolové a tehdejší křesťané.  

My často klademe Duchu sv. překážky, které 
mu nedovolují působit v nás tak, jako působil teh-
dy. S Duchem sv. je to podobné jako se sluncem. 
Slunko stále vyzařuje stejnou intenzitu záření. A 
přece my ne vždycky cítíme stejnou sílu jeho záře-
ní. Jeho účinky jsou v letních měsících blahodár-
nější jako v zimních, i když právě v zimě je k nám 
okolo 17 000 km blíže než v létě. V létě je naše 
země nakloněna ke slunci tak, že jeho paprsky do-
padají přímo. V zimě je naše země odkloněna od 
slunce tak, že jeho paprsky dopadají šikmo, a pro-
to nehřejí tak intenzivně. Něco podobného je i s 
Duchem sv. a s námi. On je vždy ten samý, ale my 
jsme k němu více či méně nakloněni nebo odklo-
něni. Nejvíce nás od něho odklání těžký hřích.  

Ba těžký hřích vytváří jakoby pancíř, který úplně 
zabrání paprskům milosti Ducha sv. proniknout 
k nám. 

(Pokračování ze stránky 1) Někdy slunko svítí, ale mračna jsou tak hustá, 
že jeho paprsky je nemohou proniknout. I v naší 
duši mohou být hustá mračna, která paprskům mi-
losti Ducha sv. nedovolí projít. Jsou to mračna pý-
chy, touhy po kariéře, po slávě, po bohatství, ane-
bo mračna poživačnosti a jiných nezřízených váš-
ní. Jsme jako ten kámen, který mnoho roků leží ve 
vodě, voda ho omývá, ale uvnitř vypadá úplně su-
chý. Je tak tvrdý, že ho voda nemůže proniknout. I 
my můžeme žít úplně v křesťanském prostředí, ale 
naše srdce mohou být tak tvrdá, že je Duch sv. 
nemůže proniknout svými milostmi. Je ještě jedna 
překážka. Víme, že v každé zahrádce, když tam 
chceme něco vypěstovat, musíme pracovat dva. 
Něco musíme dělat my a něco musí udělat Pán 
Bůh. My musíme připravit půdu a Pán Bůh dává 
slunko a zavlažuje. Cosi podobného je i se zahrád-
kou naší duše. I kdyby Duch sv. tam dával mnoho 

svých darů, ale kdybychom s ním 
nespolupracovali, potom zahrád-
ka naší duše zůstává pustá a za-
rostlá plevelem. 
Proto jsme svědky toho, že mnozí 
se zpovídají, přistupují k sv. přijí-
mání, pravidelně se zúčastňují 
bohoslužeb, poslouchají Boží slo-
vo, avšak stále zůstávají 
v duchovním životě nezměněni. 
Sv. Duch nemůže způsobit 
v jejich duších to, co by způsobil, 
kdyby oni s ním spolupracovali. 
Jejich duše zůstávají zahrádkou, 

ze které není žádného užitku, neboť chybí jejich 
spolupráce s Duchem svatým. 

Ale není tak úplně pravda, že tyto zahrádky lid-
ských duší zůstávají úplně prázdné. V jejich duších 
něco roste. Roste tam plevel. Tato bolestná pravda 
se dosti často opakuje v životě jednotlivých křesťa-
nů. 

Křesťan nikdy nezůstává stát na jednom místě. 
Buď duchovně roste, nebo padá. Jde buď dopředu, 
nebo dozadu. Potom se stává, že největšími hříš-
níky jsou ti, kteří měli největší příležitost stát se 
největšími světci. Nestali se jimi, protože nespolu-
pracovali s milostmi Ducha sv. Naopak jeho milosti 
zneužívali. Na druhé straně ti, které lidé považovali 
za velké hříšníky, stali se vzornými křesťany, a to 
hned, jen co se potkali s křesťanstvím. Poznali je a 
začali spolupracovat s milostmi Ducha svatého. 

Spolupracujme s milostí Ducha sv. a uvidíme 
plody ve své zahrádce a hlavně ve svém životě. 

P. Antonín Sokol 

NA ÚVOD 

INFO 

"Farní katalog firem a dobrovolných aktivit"  
pro nedostatek zájemců nebude v současnosti realizován.        

Petr Sokol 
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Pastorační rada (PR) se na svém dalším setkání 
sešla ve čtvrtek 15. května, vpředvečer svátku sv. 
Jana Nepomuckého, ve farním sále. Setkání PR 
moderoval její předseda P. Antonín Forbelský. 
 
HISTORIE 
 
P. Forbelský stručně shrnul akce, které se odehrá-
ly v minulosti. 
 
 Charitní ples – vyhodnocení plesu pozitivní, po-

chvala za atmosféru 
 Postní duchovní obnova – P. Mlýnek od 1. 1. 

2015 nastupuje v Pardubicích k vojákům 
 Kněžská pouť – P. Moravec se snaží o obnovu 

Králík poté, co za spravování redemptoristů do-
šlo ke komplikacím 

 Velikonoce – padl návrh na přesun obřadů 
z důvodu kapacity kostela:  
 v 16 hod. u sv. Bartoloměje (hudební dopro-

vod: prof. Kuchválek)  
 v 18 hod. u sv. Jana (hudební doprovod: P. 

Šisler) 
 Postní almužna – vybralo se celkem 9.200 Kč 

(2.300 Kč na každou aktivitu) 
 Křížové cesty + májové pobožnosti – diskuse ve 

skupinkách 
 
BUDOUCNOST 
 
Noc kostelů 
 je organizačně zajištěna, harmonogram naplá-

nován 
 
Den rodin a Den dětí 
 hl. organizátor akce = P. Antonín (společná ko-

munikace s P. Matulou SDB) 
 organizace dopoledne: Zd. Nejezchleb 
 přednáška: manž. Růžičkovi; téma: „Naplňování 

potřeb“ 
 zajištění babysittingu ženami  
 příspěvek na dopoledne na přednášku 50,- Kč/

os. (částka zahrnuje odměnu pro přednášející, 
režijní náklady + nájemné, dárky pro děti). Cena 
obědu pevně stanovena 70,- Kč/os. (oběd - por-
ce pro dospělého). Odpolední občerstvení 
(špekáčky, pivo, palačinky…)    

 po obědě divadlo, pak tombola, následuje mše 
sv. + sportovní odpoledne 

 prostorové požadavky: bude zkonkretizováno 
na organizační schůzce u SDB (út 27. 5., 20:00) 

 úkol pro členy PR: pozvat lidi i z nejširšího okolí 
 
Zahradní slavnost 
 základní technické zajištění: V. Pecen a spol. 
 úkol pro členy PR: pozvat i lidi, kteří nechodí 

pravidelně do kostela 

 jedna z forem oslavy 25. výročí kněžství P. An-
tonína 

 
Pondělní večery 
 26. 5.: P. Vladimír Slámečka 
 Červen: P. Rybář (?) 
 
Májové pobožnosti 
 návrh: zařadit večerní májové pobožnosti až po 

mši svaté (vedením pobožnosti by byl pověřen 
kněz?) 

 návrh: zařadit májovou pro děti (po dětské)? – 
zkusíme tuto neděli 18.05.  

 
Návrh: 4. října pouť v souvislosti s výročím arcib. 
Arnošta z Pardubic (Wambierzyce, Kladsko) 
 
Příští setkání: čtvrtek 9. října 2014 

Zapsal: Martin Beran 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 15. KVĚTNA 2014 

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE … 

 
Milé rodiny, 

pomalu, ale jistě se nám blíží prázdniny a tak již 
v mnohých rodinách nastává plánování termínů. 
Zapište si tedy do kalendáře i termín letošní pouti 
rodin –  sobota 6. září 2014.  

Začneme v 10 hodin mší svatou na poutním mís-
tě v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Dřízně u 
Přepych na poděkování za prázdniny a vyprošení 
si ochrany do dalšího školního roku. 

Následovat bude výlet do okolí. 

Bližší informace budou v červnovém Zpravodaji. 

Pavla P. 

BLAHOPŘEJEME 

13.06. P. Antonín Sokol 

 P. Antonín Forbelský 
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V pondělí 28. 4. 2014 zavítal mezi nás opět pan 
ThDr. Jiří Doležal a v rámci bohoslužby slova před-
nesl výklad čteného evangelia: Mt 27,57-66 a Mt 
28,1-10 tj. zprávy o pohřbu ukřižovaného Krista a o 
jeho vzkříšení. 
V úvodu zdůraznil, že zprávy o Kristově vzkříšení 
se u 4 evangelistů v podstatném shodují. Můžeme 
však nalézt také rozdíly např. počet žen, které při-
šly první ke hrobu, zemětřesení jen u Matouše 
apod., což však nejsou podstatné pasáže. Každé-
mu evangeliu je třeba naslouchat zvlášť a mít na 
paměti, že to nejsou kroniky ani úřední protokoly. 
Můžeme evangelia chápat jako ká-
zání, která mají vzbudit víru poslu-
chačů. Perikopa o vzkříšení je já-
drem evangelia, ve vzkříšení je 
smysl všeho dalšího a to je až do-
sud v církvi hlásáno. Lektor jako 
hodně důležité uvedl, že Ježíš ne-
šel do Jeruzaléma předvést se 
všem, že byl vzkříšen, ale nechává 
to na učednících – svědcích, kteří 
to mají oznámit. Ježíš nepoužívá 
nevyvratitelné důkazy, které rozdrtí 
protivníky. Ne, vždy ponechává pro-
stor pro víru, kterou musíme připo-
jit. Také nesestoupil spektakulárně 
z kříže, ani nepovolal pluky andělů, aby ho bránili. 
Lektor potom komentoval části a některé verše 
obou vybraných úryvků Matoušova evangelia. Zá-
věr 27. kapitoly zdůrazňuje, že Ježíš skutečně ze-
mřel a byl pohřben. Svědky toho jsou dvě Marie, 
sedící proti hrobu. Představitelé židů chtěli zapeče-
tit a hlídat hrob, aby mrtvý Ježíš zůstal v hrobě.  
Úvod 28. kapitoly podává zprávu o Kristově vzkří-
šení. Verš 1. vypovídá o tom, kdy to vyšlo najevo. 
Jeden český překlad říká „na úsvitu nového dne“ - 
tedy skončila vláda tmy, ke hrobu přišly dvě ženy 
(Marie z Magdaly a jiná Marie). Zemětřesení o kte-
rém mluví verš 2. signalizuje Boží zásah, hroutí se 
staré pořádky, smrt už nemá moc nad životem, 
Kristovu vládu nikdo nezvrátí. Text o andělu, který 
odvalil kámen a posadil se na něj, odkazuje na Bo-
ží humor: Bůh se směje těm, kteří vymysleli všech-

na opatření, aby uvěznili Krista v hrobě (pečetě na 
kameni, stráže). Lektor odkázal na úryvek ze žal-
mu 2. (Ž 2,1-4), který jsme předtím vyslechli jako 
zpěv před evangeliem. Popis vzhledu anděla má 
vyjádřit, že zde mluví Bůh. Strážci, kteří jsou stra-
chem beze sebe (verš 4.) ukazují, že nikdo už ne-
zabrání vzkříšenému, aby se setkal se svými učed-
níky. Slova anděla k ženám „Vy se nebojte“ (verš 
5.) připomínají anděly při narození Páně: spása 
nastává. Verš 6., ve kterém anděl ženy vyzývá, 
aby se šly podívat na místo, kde mrtvý Ježíš ležel, 
zdůrazňuje, že vzkříšený je totožný s tím, který byl 

ukřižován. Ten, který byl místo nás 
odsouzen, na kříži opuštěn. Kdo ho 
vzkřísil? Bůh, Otec, který přijal jeho 
oběť za hříchy světa. Toto je Boží 
zásah, žádný přízrak nebo haluci-
nace. Jak to bylo, jak se to stalo 
zde není popsáno. Verš 7., kde že-
ny slyší „jděte rychle...“ znamená, 
že hlásání této zvěsti nesnese od-
kladu. A závěr andělova sdělení 
„Hle, řekl jsem vám to“ je potvrzení, 
že zde mluví Bůh. Následující 8. 
verš „ženy běžely se strachem i s 
velikou radostí“ vyjadřuje respekt k 
Božímu zásahu i normální radost z 

toho, co se dozvěděly. Verš 9. mluví o nečekaném 
setkání žen s Ježíšem, který je zdraví. Jeho 
pozdrav lze také přeložit „Radujte se!“. Závěrečný 
verš vybraného úryvku obsahuje znovu Boží vý-
zvu, kterou říká sám Ježíš „Nebojte se... oznamte 
mým bratřím, aby šli do Galileje“ nám sděluje: 
Jsme přijati za Ježíšovi bratry a sestry. Jako učed-
níci, kteří mají odejít do Galileje, kde všechno za-
čalo, tam mají pokračovat a hlásat radostnou zprá-
vu o Ježíši, tak církev má úkol tuto zprávu všude a 
vždy zvěstovat. 
V závěrečné diskusi byla připomenuta ta (možná 
významná) okolnost, že ženy objevily Ježíšovo 
zmrtvýchvstání, a že muži byli z tohoto procesu 
vyřazeni. Kde bychom byli dnes, nebýt povolání 
žen k tomuto ústřednímu objevu!  

Zapsal Jan Kohl 

PONDĚLNÍ VEČERY 

THLIC. JAN MIKULA, STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ 

18. 5. 2014 uběhlo sto let od narození kněze ThLic. Jana Mikuly, který působil v naší farnosti od léta 
1969 do jara 1970, kdy mu byl státem odebrán souhlas k veřejnému působení. Poté byl až do svého 
odchodu do starobního důchodu (1974) duchovním správcem u sester v Rábech. P. Mikula byl velmi 
vzdělaný kněz, který vystudoval teologii v Římě, znal velmi dobře několik světových jazyků a byl člově-
kem zapáleným pro království Boží. Krátce před tím, než přišel do Pardubic skončil II. vatikánský koncil 
a P. Mikula se velmi živě zajímal o jeho výsledky a ve své pastorační práci je přibližoval věřícím, a tak 
přinášel nové myšlení koncilu do praktického života našich farností. Přestože byl řadu let vězněn ko-
munistickou totalitní mocí, neztratil životní optimismus, ani ochotu se angažovat ve prospěch druhých. 
Zemřel v Plzni v září roku 1998. Vzpomínáme na něho s velkou vděčností Bohu, že nám daroval tak 
výjimečného člověka. 
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DARY DUCHA SVATÉHO - PROSBY 

Čtyři dny pohody a relaxu, které se ale sta-
nou výhodnou investicí do budoucna. 

Čtyři dny strávené ve znamení her, zpívání, 
seznamování a společné modlitby. 

Čtyři dny zakládání nového společenství. 
Ve dnech 18. až 21. srpna 2014 v Chotěbor-

kách uspořádáme akci pro naše mladší a perspek-
tivnější kolegy. Chceme tak přispět ke vzniku nové-
ho společenství, jehož úkolem by bylo mimo jiné i 
zpívání na dětských mších v klášterním kostele. 

My sami vděčíme za mnohé těm, kteří stáli u 
zrodu našeho společenství, jenž se datuje někdy 
do roku 2008. Díky tomu, že jsme se tehdy poprvé 
v Chotěborkách sešli dohromady holky i kluci, jsme 
se naučili žít jako společenství a s Bohem prožívat 
naše dospívání. Bez této akce bychom pravděpo-
dobně nikdy nezačali a neprožili tolik krásných 
chvil v dalších letech. 

Nyní chceme tuto skvělou životní zkušenost 
před dál. Jsme přesvědčeni, že plody společenství 
budou přínosem i pro celou farnost, a to nejen ve 
formě klášterní scholy, ale rovněž v samotné exis-
tenci skupiny mladých a jejich setkávání. 

Proto zveme všechny mládežníky ve věku 
kolem 13 až 18 let. Akce se bude skládat z růz-
norodých aktivit, které napomohou k příjemné 
atmosféře pobytu. Bude se také trochu zpívat a 
trénovat na scholu, není ovšem důležité být 
umělecký nadán, nýbrž chtít být součástí spo-
lečenství. A věřte, že aktivit k seberealizaci bu-
de v takové skupině opravdu dostatek. 

Spacák s sebou. Kdo má hudební nástroj, ať 
jej vezme též. Jídlo bude vynikající. A zážitků 
nepočítaně. Cena bude ještě upřesněna, ale 
bude velmi příznivá. 

Pro přihlášení kontaktujte Lukáše Fibicha 
(lukasfibich@seznam.cz, tel. 774 680 557). 

Více informací naleznete na farních stránkách a 
facebooku.  

Starší mladí 

SPOLČOLÉTO ANEB MLÁDEŽ PRO MLÁDEŽ 

M LÁ D EŽ  

Žít v Duchu moudrosti 
Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych 
rozpoznal, kde mám ustoupit a kde 
mám plnit svůj úkol. 
 
Žít v Duchu rozumu 
Bože, dej mi trochu svého Ducha 
rozumu, abych poznal, co ode mne 
chceš a kdo to se mnou myslí dobře. 
 
Žít v Duchu rady 
Bože, dej mi trochu Ducha rady, 
abych pomáhal těm, kteří to potřebu-
jí a ptají se mne na radu. 
 
Žít v Duchu síly 
Bože, dej mi trochu Ducha síly, 
abych se odvážil – i proti názoru 
ostatních – stát při tobě. 

Žít v Duchu umění 
Bože, dej mi trochu Ducha vědění, abych se dobře 

učil a své znalosti  abych používal 
pro radost a užitek ostatních. 
 
Žít v Duchu zbožnosti 
Bože, dej mi trochu Ducha zbožnos-
ti, abych se modlil za druhé a ve 
všech věcech, i v těch nejmenších, ti 
důvěřoval. 
 
Žít v Duchu bázně Boží 
Bože, dej mi trochu Ducha bázně 
Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i 
když se to zdá zlé, zacházel dobře a 
abych nic lehkomyslně neničil. 
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Je sobota 17. 5. 2014, zvoní budík.  Chvilku se 
snažím polemizovat s mobilem a přesvědčit čas, 
aby se vrátil alespoň o kousek zpět. Kupodivu ne-
poslouchá. Ale my už další výzvu budíku musíme 
poslechnout. Nic naplat, je přeci květen a k němu 
patří neodmyslitelně FESTIVAL.  
Letošní 14. ročník jakoby předpovídal čas, v kolik 
hodin začne pršet, a jak později zjistíme, už také 
nepřestane. Ale počasí stranou, o tom se přeci 
mluví, až když už není o čem jiném povídat. Ne-
chme si to třeba na závěr. 
Ale ještě se vraťme o pár měsíců zpět… 
Kdy vlastně je ten správný čas začít přemýšlet a 
plánovat program na další rok?  Jo, vlastně už 
když se začne ba-
lit a zavře se brá-
na za posledními 
návštěvníky Festi-
valu, tak přemýšlí-
te a sepisujete, co 
všechno bylo po-
třeba, co všechno 
zbylo, tedy čeho 
bylo třeba málo, 
čeho moc, proč 
jsme netiskli zpěv-
níky ve dne a jak 
krátká byla přede-
šlá noc? 
Letos to byl hektic-
ký rok. Už jen pro-
to, že organizační 
tým dodržel tradici 
a díky Ondrovým 
jsme se velice rádi 
rozrostli o dalšího pomocníka. Já myslím, že by 
hravě zvládnul pomoci i nové moderátorské dvojici 
a doprovázel je svým kouzelným slovem. Má to 
vlastně několik pozitivních dopadů na celou věc. 
Jednak můžete svůj čas rozdělit s dalším pomocní-
kem, a pak máte hned lepší náladu a určitě méně 
starostí co s volným časem. Další výhoda je v tom, 
že čím je vás víc, tím více potřebujete místa pro 
spokojený život, a proto začnete stavět domeček. 
A co děláte o sobotách, když stavíte domek, je 
přeci jasný. Jezdíte na schůzky ohledně přípravy 
Festivalu :-).  
Takže nastupuje internet a schůzky minimalizuje-
me na tři :-). Ta poslední byla až tři týdny před za-
čátkem Festivalu… Ale co. Alespoň nezapomene-
me, co všechno je potřeba ještě zařídit a připravit. 
Poslední týden trochu netrpělivě sledujeme počastí 
a doufáme, že se přeci jen umoudří a předpověď 
se nevyplní. 
13. 5. Úterý navečer, přijede Honza skládat první 
věci k salesiánům do Pardubic… Volá, že jede 
sám, Daneček má angínu… Už od poslední schůz-

ky máme s manželkou divný pocit z letošního Fes-
tivalu. Honza volá, že je na místě. Místo pomoci se 
skládáním vozíku mu jen předám klíče a jedu 
s  Tadeáškem na pohotovost… 
Ve středu se situace přeci jen mění k lepšímu. Na-
konec přijíždí Honza i s rodinkou. Ještě večer jede-
me na první nákupy a sumírujeme, co je třeba ješ-
tě zařídit. Ráno jedeme pro maso na gulášek, sto-
ly, lavičky, občerstvení a chleba. No vida, jak nám 
to utíká. Večer natiskneme zpěvníky, programy, 
plánky a spoustu dalších věcí, abyste se nám tu 
v sobotu neztratili, a první pomocníci loupou 4 pyt-
le cibule na guláš. V pátek brzy ráno vyrážíme do 
Pardubic k salesiánům a vrhneme se na vaření 

guláše. Pomalu se 
nám plní hřiště 
stánky a atrakce-
mi, začíná vonět 
gulášek a odpo-
ledne přijíždí další 
pomocníci na sta-
vění stanů a finální 
přípravu na sobo-
tu. Občas nás 
osvěží deštík, tak 
si říkáme lepší, 
když zaprší dnes, 
jen když to  zítra 
vydrží co nejdéle. 
Hodiny pokročily a 
nakonec si rozsví-
tíme světla, aby-
chom viděli na sta-
vění pódia. 
… jdu pro židle na 

podium, a pak místo chůze najednou jedu tak jako 
naše děti po zadku dolů… Hm, děti jsou šikovněj-
ší… Posbírám se a odpajdám na hřiště umísťovat 
stany pro Svět večerníčků… 
Jo, jedno je jisté. Bazének pro lodičky nám dnes 
nevyschne :-). Ještě zbývá postavit recepci a mů-
žeme přivítat první návštěvníky. Přijíždí i pan bis-
kup Karel Herbst a to je znamení, že se blíží začá-
tek dnešního dne. U recepce se mezitím vytvořila 
pěkná fronta nedočkavých a zvědavě pokukujících 
dětí, co že je vlastně dnes všechno čeká. 
… dívám se z okna v kapli a snažím se najít slu-
neční paprsky. Dnes v srdci radost mám – zpívám 
se  scholou úvodní píseň a vidím plnou kapli mla-
dých lidí zaplněnou do posledního místečka tak, že 
hostující ministranti a kněží sotva projdou k oltáři… 
Zvonek v kapli a první tóny písně „Slunce svítá“ 
zahajují letošní Festival. Při mši nás doprovází 
schola „Boží nadělení“ z SHM Klubu Horní Počer-
nice. Před oltářem jsou připraveny biblické posta-
vičky tematicky k liturgickým textům. Na konci mše 

(Pokračování na stránce 7) 

FESTIVAL 2014 ANEB CO VŠECHNO VZALA VODA…. 
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ještě poděkujeme místní komunitě salesiánů a 
otec biskup si odváží perníkovou podkovu na pa-
mátku a pro štěstí. Mezitím se v kuchyni připravuje 
a ohřívá gulášek a věřte, že po skončení bohosluž-
by by i někteří sprinteři nestačili hladovým dětem, 
které vzaly jídelnu doslova útokem. Ale my jsme 
byli připraveni dobře. Guláš se snědl a na dně hrn-
ce zbylo jen na vylízání pro Puntíka. 
Jako první se na pódiu představila skupina SAXER 
z SHM Klubu Hlinsko. Ano, někteří jsou trochu ne-
dočkaví a smutně chodí kolem zatím vyfouknuté 
nafukovací skluzavky a horolezecké stěny. Ale ne-
musí smutnit dlouho. Jako první se rozjíždí šlapací 
čtyřkolky, horolezecká stěna v tělocvičně a ringo. 
Jako novinku můžou všichni odvážlivci vyzkoušet 
trampolínu. Po číši vína, na které se sešli předsta-
vitelé celé salesiánské rodiny, už nebylo místečka, 
kde byste nepotkali pomalované nebo žonglující 
děti s míčkem z recyklovaných materiálů. Malí i 
velcí čtenáři si mohli vyrobit záložky nebo zajímavé 
obrázky z proužků papírů. Při pohybu mezi jednot-
livými workshopy jste si museli dávat pozor, abyste 
se nepřipletli do cesty lukostřelcům, či snad nezkří-
žili cestu šermířům. Zajímavé bylo také tvoření vý-
robků z polystyrenu a kousků textilu. Pokud jste se 
potkali se lvem nebo s jiným exotickým zvířetem, 
tak jste nemuseli mít strach, že by vám ublížil, pro-
tože se vznášel - a to mohl jenom proto, že byl vy-
robený z balónků. Pro zklidnění a ztišení byla 
v kapli připravena adorace. SADBA připravila zají-
mavou prezentaci o adopci na dálku. 
Zároveň s workshopy bylo možné sledovat diva-
delní vystoupení Napravená pýcha - SHM Klub 
Praha – Karlín a výpravné představení Josef 

(Pokračování ze stránky 6) Egyptský - SHM Klub Hlinsko. Děvčata ze spolča 
z Hlinska předvedla hru Na vlásku, SHM Klub Kru-
cemburk sáhl po klasice o Šípkové Růžence, SHM 
Klub Plzeň sehrál představení Kráska a zvíře a 
salesiánského ducha nám připomněl Klub SHM 
Neratov s hrou Don Bosko ve 21. století. Program 
na pódiu zakončila schola Cantare z SHM Klubu 
Ostrava - Zábřeh. 
Nejen ti nejmladší jistě ocenili plnění úkolů pro zís-
kání různých odměn v soutěži s večerníčky. Po 
projití všech stanovišť mohli zúčastnění získat cuk-
rovou vatu nebo párek v rohlíku. A stranou nezů-
stali ani ti starší, kterým jistě přišlo vhod jak sladké 
občerstvení, tak grilované klobásy či prasátko. 
Rozloučíme se slůvkem na cestu a vyrazíme 
k domovu. 
… sedím v čekárně na pohotovosti a pozoruji kap-
ky deště, jak stékají po okně… Kolik lidí asi odradi-
lo počasí? A kolik jich tam ještě bude, až se vrá-
tím? Myslím na všechno, co se za ten rok odehrálo 
a předcházelo dnešnímu dni. Bylo to hodně práce, 
ale ten pohled do radostných dětských očí za to 
stojí.  
Kolik se tu vlastně dnes sešlo lidí? A kolik odradil 
déšť? Těší nás, že vás víc přijelo, než zůstalo se-
dět doma za oknem. A Vy, co jste tu nebyli? Při-
jeďte se podívat a počítat s námi do Pardubic 16. 
5. 2015. Těšíme se na vás!!!    
… někdo mě tahá za kalhoty… „Táto, půjdeme na 
horolezeckou věž?“ „Jasně,“ říkám Bětušce a jdu jí 
svléknout ponožky, aby nebyla celá mokrá… 

za všechny organizátory a ochotné pomocníky 

MAŠAT Pražanovi, MHDMA Zrzavých,  

JaJaJ Ondrovi 

FESTIVAL 2014 ANEB CO VŠECHNO VZALA VODA…. 

Blíží se konec škol-
ního roku a řada 
mladých lidí, kteří 
žijí v ústavní výcho-
vě, bude odcházet 
z dětského domova 
do života. Je pro ně 
velmi důležité, aby 

pro úspěšné zvládnutí života na vlastních nohou 
začali co nejdříve pracovat. Víme, že mladí lidé z 
„běžných rodin“ bez praxe také těžko hledají práci. 
Mají však většinou přece jen za zády vlastní rodi-
nu, která je může podržet. Tu naši klienti nemají, a 
jsou tak mnohem více ohroženi tzv. sociálním vy-
loučením.  

Možná se mezi čtenáři tohoto Zpravodaje najde 
někdo, kdo má možnost zaměstnat některého 
z našich klientů. Velmi bychom uvítali jakoukoli ta-
kovou možnost – třeba o sobě jen nevíme. Protože 

klienty dlouhodobě doprovázíme, máme výhodu, 
že je dobře známe. Tím pádem nabízíme kromě 
možných dotací pro zaměstnavatele i férové ote-
vřené jednání a v době začleňování do pracovního 
procesu i službu mentora, kterým je některý 
z našich pracovníků. Ten mladému člověku 
v prvních dnech pomáhá, usnadňuje komunikaci 
se zaměstnavatelem a řeší případné problémy. 
Tímto způsobem se nám podařilo najít a udržet 
zaměstnání řadě znevýhodněných mladých lidí. 

Mezi našimi klienty jsou lidé se střední školou, 
ale většina z nich má pouze základní vyučení. 
Kdyby kohokoliv z našich čtenářů tato možnost 
spolupráce a zároveň pomoci těm nejpotřebnějším 
zajímala, neváhejte se nám třeba jen nezávazně 
ozvat.  

Kontakt:  
naceste@dozivota.cz, http://www.dozivota.cz,  

tel.: 734 435 254 Monika Peterková 

CENTRUM DON BOSCO SKM – HLEDÁTE ZAMĚSTNANCE? 
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PODĚKOVÁNÍ ZA POSTNÍ ALMUŽNU 

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY  

 
Oblastní charita Pardubice hledá brigádníky 
pro pečovatelskou službu v Pardubicích přede-
vším na dobu letních prázdnin.  
 
V případě zájmu nás kontaktujte  
na tel.: 777 296 850 nebo  
emailem:jklimesova@charitapardubice.cz 
(Jarmila Klimešová) 

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE 

Oblastní charita Pardubice hledá nové za-
městnance na tyto pracovní pozice: 
 
PR pracovník – 0,5 úvazku s možností navýšení 
Sociální pracovník pro pečovatelskou službu 
a službu osobní asistence (Pardubice) 
 
Více informací naleznete na 
www.pardubice.charita.cz 

Rádi bychom touto formou podě-
kovali všem, kteří v rámci postní al-
mužny přispěli do postních kasiček. 
Díky Vám získala Oblastní charita 
Pardubice 2 300 Kč na Sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi. Pán 
Bůh zaplať za Vaše dary. 

V této službě pomáháme rodinám 
s dětmi v tíživé životní situaci, kte-
rou nemohou nebo nedokážou sami 
bez pomoci vyřešit. Pracujeme také 
s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte 
z rodiny, nebo již k odebrání došlo. 
Rodinám poskytujeme např. odborné 
sociální poradenství, řešíme mezilid-
ské vztahy, otázku péče a výchovy 
dětí, hospodaření s penězi, dluhy 
apod. Smyslem služby je pomoci rodi-
ně dostat se z nepříznivé situace a 
naučit ji, jak se s problémy do bu-
doucna vypořádat. 

V loňském roce jsme pro rodiče s 
dětmi také uspořádali dva výlety – do 
Lanového parku u Chrudimi a plavbu lodí Arnošt. 
Také letos plánujeme rodinný výlet spojený s hrou 
„Pohádkový les“. V sobotu 14. června se vypraví-
me na Kunětickou horu, na programu bude i pro-

hlídka ranče Andy West a jízda na koni. Věříme, že 
děti s rodiči společně prožijí pěkné chvíle a užijí si 
nevšední zážitky. 
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Pozvánku na kurz výchovy dětí, kterou přinesla 
dcera z křesťanské školy Noe, jsem uvítal 
s nadšením. Jsem totiž přesvědčen, že škola a ro-
diče mají spolupracovat. Také věřím, že děti nej-
sou zdaleka jediné, na kom leží úkol rozvíjet se.  
To je přeci výzva i pro nás dospělé, pro rodiče i pro 
školu. A tak jsme s manželkou ani moc neváhali a 
účast jsme potvrdili. 

Naše očekávání překonalo hned první setkání. 
Lektoři, manželé Radek a Dáša Kalenští, nás oka-
mžitě vtáhli do tématu nejen svou samozřejmou 
profesionalitou, ale především opravdovým přístu-
pem a zkušenostmi prověřenými výchovou vlast-
ních čtyř dětí. Během pěti seminářů na přelomu 
února a března 2014 jsme tak společně postupně 
prozkoumali nejrůznější zákoutí, radosti i nástrahy 
živého organizmu zvaného rodina, a to 
v oblastech, podle kterých byly nazvány jednotlivé 
lekce: „Vybudovat základy“, „Potřeby dětí“, 
„Nastavení hranic“, „Budovat zdravé vztahy“ a 
„Perspektiva“. Zvláštní význam měla pátá lekce. 
Představovala završení cyklu a dávala mu hlubší 
smysl. Jejím tématem bylo předávání hodnot a po-
stojů, přičemž ve středu pozornosti byl logicky po-
stoj víry.  

Na celém kurzu jsem osobně nejvíc ocenil jeho 
pevné zakotvení ve skutečném životě. Nešlo o 
konfrontaci našich různě úspěšných rodičovských 
snah s nějakým teoretickým, ideálním návodem, 
jak správně vychovávat děti. Naopak, kurz jsem 
vnímal jako povzbuzení k odvaze, abychom ote-
vřeli oči, hlavy a srdce a uvědomili si, že rodinný 
život a to, čemu někdy zjednodušeně říkáme vý-
chova, je nikdy nekončící tvořivá a cesta, na které 
není třeba bát se objevovat, přijímat sami sebe, 
přijímat se navzájem, především však přijímat, 

chápat, respektovat a milovat svoji vzájemnou růz-
nost.  My, rodiče, přitom po té cestě nejdeme jako 
ti, kdo „vědí a umí“ a naše děti jako ty, které se to 
po nás mají všechno naučit. Jako rodiče máme 
samozřejmě o nějakou tu zkušenost víc a zodpo-
vědnost také zůstane na nás. Jinak ale po té ces-
tičce jdeme s našimi dětmi všichni společně a má-
me ji tak klikatou nebo rovnou, jak si ji vyšlapeme. 
Učíme se na ní všichni. A co s našimi nedokona-
lostmi a chybami? To shrnulo závěrečné motto kur-
zu: „Jediná skutečná chyba je ta, ze které se nepo-
učíme.“  

Z organizačního hlediska byl cyklus seminářů 
připraven mimořádně pečlivě. Každý detail, počí-
naje zajištěným hlídáním dětí po vynikající občer-
stvení, přispíval k tomu, že jsme vzdělávání proží-
vali zároveň jako příjemnou relaxaci a společen-
skou událost. Tato jedinečná „all inklusive“ služba 
navíc byla dostupná za symbolickou cenu 300,- Kč 
za jednotlivce, resp. 450,- Kč za rodičovský pár za 
celý kurz. 

Pokud bych za každou cenu chtěl najít něco, co 
bych si představoval trochu jinak, pak by to byla 
asi časová proporce mezi výkladem a diskusí 
účastníků. Uvítal bych více prostoru pro moderova-
nou i volnou debatu účastníků o vlastních zkuše-
nostech. Ta se totiž – i v té „kratší“ časové dotaci -  
ukázala být nejen neocenitelným zdrojem inspira-
ce, ale i příležitostí navázat nové, či „oprášit“ staré 
kontakty, známosti a přátelství mezi rodinami.  

Pokud by se kurz měl opakovat, ani chvíli neza-
váhám a doporučím každému, kdo se právě nalé-
zá ve stavu rodičovském nebo se na tento stav 
dříve či později chystá. 

Karel Rücker, květen 2014 

KURZY VÝCHOVY PRO RODIČE 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

Ne 01.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 04.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 05.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana Křtitele 

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

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

Pá 06.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Cesta světla kostel sv. Bartoloměje 17:15 hod. 

So 07.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

Ne 08.06. Slavnost Seslání Duch svatého kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

  Svět očima cestovatele - Anglie farní sál 16:00 hod. 

Út 10.06. Koncert:  Bonifantes kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

St 11.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

  Svěření Vyznání víry katechumenům  kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 12.06. Mše sv. v Domově seniorů  DS Dubina 15:30 hod. 

So 14.06. Skautská mše sv. Podskála 13:00 hod. 

Ne 15.06. Slavnost Nejsvětější Trojice   

  Sbírka na Charitu   

  Zahradní slavnost farní zahrada 16:00 hod. 

Po 16.06. Přijímání intencí na měsíc červenec farní kancelář od 08:00 hod. 

Čt 19.06. Slavnost Těla a Krve Páně (průvod) kostel sv. Václava SDB 17:30 hod. 

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

Pá 20.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 22.06. Slavnost Těla a Krve Páně (průvod) kostel sv. Bartoloměje   9:00 hod. 

Út 24.06. Slavnost narození Jana Křtitele   

St 25.06. Svěření Modlitby Páně katechumenům kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 26.06. Mše sv. v Domově seniorů  DS Dubina 15:30 hod. 

Pá 27.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   

So 28.06. Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30 hod. 

Ne 29.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Křest dospělých katechumenů kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

Po 30.06. Requiem za arcibiskupa Arnošta 
(kardinál Dominik Duka) 

kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

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 

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy 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 - 19:15 

Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 15:00 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 


