
1 

 

Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích 

OBSAH 

pardubické farnosti sv. Bartoloměje 

ZE ŽIVOTA  
FARNOSTI  str.2-5 

 Jáhen Filip Dušek 

 Pozvání na pravidelná 
setkání ministrantů 

 Kandidát jáhenství 
PhDr. Milan Novotný 

 Tipy pro spokojený život 

 Zemřel P. O. Šmeral 

 Krátce z farnosti 

 Inzeráty 

 Dny evropského dědictví 

SKAUTSKÉ HNUTÍ  str.5-6 

 Chceš přijít mezi nás? 

 Skautský chlapecký oddíl 

 Dva roky prázdnin 

KATECHEZE  str.7 

 Výuka náboženství 

MLÁDEŽ  str.8-10 

 Spolčoléto 2014 

 Olympijské hry 

 Léto ve škole NOE 

 Asterix a Obelix 

RŮZNÉ  str.11-12 

 Žehnání dresů 

 Duchovní obnova 

 Příprava na manželství 

 Pouť do Wambeřic 

CHARITA  str.12-13 

 Sbírka pro Ukrajinu 

 Poděkování 

 Seminář 

SPORT  str.14 

 PIKSLA Cup 2014 

Z DIECEZE  str.15-17 

 Bohoslovci 

 Blahopřání 

 Modlitba za mír 

 Dopis mladým 

KALENDÁŘ str.17-18 

Náklady: 9,- Kč 

 éto nám pozvolna 
končí a přechází do 
melancholického 
podzimu. Stářím 
přírody nám Bůh 
každoročně připo-

míná, že ani my nemůžeme být 
stále na vrcholu sil, a že tak jako 
po podzimu přijde zima, blíží se i 
k nám Den, který prověří na- še 
„zásoby“. 
„Shromažďujte si 
poklady v nebi“, 
říká Pán Ježíš. 
Dnešními slovy by-
chom řekli: ‚Založte 
si účet v nebi!‘ Proč 
ovšem a jak se tako-
vý účet plní kapitá-
lem, jak do něho 
shromažďo-
vat záso-
by? Pros-
tě. Máme 
plnit vůli 
našeho 
nebeského 
Otce. To 
bezpod-
mínečně 
zahrnuje 
Desatero 
(„ach jak je 
někdy těž-
ké!“), ale ještě 
mnohem více (!) 
– mentalitu Bla-
hoslavenství. Podívejme se na Bla-
hoslavenství do Bible v Matoušově 
evangeliu, je to kapitola 5, verše 1–
12.  
Někoho ta slova možná překvapí. 
To je dobře! Měla by nás překva-
povat každý den znovu! Jak neslý-
chané požadavky na nás ten Pán 
Ježíš má?! Ani jedna z 
„blahoslavených“ vlastností dnes 
není IN (moderní). Být pokorný, 
tichý, milosrdný, plačící nad zlem, 
čistého srdce či dokonce pronásle-
dovaný patří podle našich součas-

níků spíše do muzea. V boji o 
„místo na slunci“ se nosí spíš ostré 
lokty, proříznutá ústa, nemilosrdné 
kráčení „přes mrtvoly“ a dostatečně 
„ohebná“ vnitřní morálka.  
Kristem upřednostňované vlastnos-
ti či ctnosti ovšem nemají za cíl vy-
tvořit „uťápnuté“ křesťany stranící 
se kdesi v koutku. Máme mít čisté 
srdce, které je nezávislé na mínění 

davu, ale máme také 
hořet ohněm 
Ducha svatého, 
který touží při-
táhnout k Bohu 
celý svět! Má-
me být jemní 
k hříšníkům, 
ale tvrdí vůči 
hříchu. Má-
me být 
lidmi pro-
žívající 
oba ex-
trémy – 
podobně 
jako Ježíš 
sám. 
Proč ale 
tyto pro 
svět nea-

traktivní 
hodnoty 

žít? Pro 
poklad, pro záso-

by, pro účet v nebi. Párkrát 
se „otočíme“ a budeme stát před 

Božím soudem. S čím? Co pone-
seme v rukou? Přizpůsobení se 
dnešnímu světu, podvody a vnitřní 
špínu, nebo dobré skutky a čisté 
srdce? 
Měsíc září bude pro mnohé z nás 
měsícem nového začátku, nových 
možností. Mějme odvahu vyjít proti 
proudu – i kdyby to bylo „pouze“ ve 
skromném trvání na Božích přiká-
záních v osobním životě!  
 

jáhen Filip Dušek 

www.farnost-pardubice.cz 
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Jmenuji se Filip Dušek a 
pocházím z vesnice Dolní 
Dobrouč ležící blízko Ústí 
nad Orlicí v podhůří Orlic-
kých hor. Mám tři sestry – 
přičemž jsem se narodil 
jako třetí v pořadí před 
dvaceti šesti lety. Po zá-
kladní škole jsem se vyu-
čil elektrikářem slabo-
proudařem, a pak jsem 
studoval dva roky kvůli 
složení maturitní zkoušky 
v Olomouci. V Olomouci 
se jsem se „náhodou“ 

dostal do společenství mládeže, které vedli boho-
slovci, což ještě více motivovalo mou touhu jít stu-
dovat na kněze. Po šesti letech v semináři jsem byl 
letos vysvěcen na jáhna a jako první místo pro 
svou službu jsem dostal Pardubice; přičemž ještě 
dokončuji teologickou fakultu.  

Cesta ke kněžství ovšem nebyla tak přímočará, 
jak by se mohlo zdát. Byl jsem sice pokřtěn jako 
dítě, ale protože můj otec nebyl věřící a spíše nás 
děti od víry odrazoval, měl jsem zmatek ohledně 
toho, jak to s tím Pánem Bohem je… Další pro-
blém způsobilo, že jsem se v pubertě „chytil party“ 
chlapců, kteří dělali všemožné lumpárny – několi-
krát mi šlo i o život. V té době se vyostřil vztah 
mých rodičů a doma bylo náročné prostředí. Po 
prvním roce na učilišti jsem byl na tom po všech 
stránkách velmi zle a chyběl krůček od toho, aby 
skončil bez jakéhokoli vzdělání na ulici. 

V té době se ovšem stalo něco velikého! Zasvit-
lo mi v mysli jasné vědomí toho, že pokud budu 
pokračovat v tom způsobu života, jaký vedu, nebu-
de návratu. Začal jsem se tedy opět trochu modlit 

a postupně jsem zpřetrhal všechny vztahy s lidmi, 
kteří mě stahovali dolů. Zatoužil jsem v životě 
přestat ničit, a začít vytvářet pozitivní hodnoty. Pro-
to jsem se začal učit a později si podal přihlášku 
na školu, kde bych dokončil maturitu. Dnes vím, že 
ono jasné vědomí, ono osvícení o mém stavu ne-
bylo ze mě. To měl na svědomí můj dědeček a ma-
minka, kteří se za mě dlouhá léta modlili. Nebýt 
jejich modliteb, nechci vůbec domýšlet, kde bych 
byl. 

V době kdy jsem již studoval v Olomouci, jel 
jsem po prvním roce studia o prázdninách na Celo-
státní setkání mládeže v Táboře (r. 2007). Zde 
jsem pochopil, že mladí křesťané mohou být zdraví 
lidé a byl jsem velmi posilněn přednáškami a mod-
litbami – zejména vzpomínám na otce Vojtěcha 
Kodeta. Zhruba v polovině tohoto setkání jsem se 
přišel zúčastnit velké mše svaté, a když jsem viděl 
přicházet průvod velmi rozmanitých kněží, přišla mi 
myšlenka: ‚Proč bys nemohl také? Co takto inves-
tovat život?‘ A řekl jsem si: „To musí být výborná 
investice dát celý život Bohu!“ Pak následovala 
ještě dlouhá cesta složená z mnoha znamení, že 
mi Pán tento dar nabízí a z mnoha úhybných ma-
névrů z mé strany (zlý měl [a má] velký zájem na 
tom, aby nám Boží dary a cesty zošklivil). Nakonec 
jsem ale řekl „ano“ a snažím se jeho dar denně 
vděčně přijímat.  

Jako se kvalitním křesťanem nebo manželem či 
manželkou člověk stává celý život, tak je tomu i u 
jáhnů, kněží a biskupů. Proto nás chci povzbudit 
k vzájemné trpělivosti a soucitu, když ten či onen 
není zrovna podle našich představ. Věřím, že dob-
rý Bůh nám dá sílu se vzájemně obohatit a prožít 
společné chvíle jako součást jednoho velkého a 
tajemného daru, který nám den za dnem posílá.   

jáhen Filip Dušek 

JÁHEN FILIP DUŠEK 

POZVÁNÍ NA PRAVIDELNÁ  

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  

 
Víš, kdo jsou ministranti? Chtěl bys i ty být blízko oltáře a 

patřit do „cool“ party lidí? Zkus přijít na setkání ministrantů.  
 

Naše pravidelná setkání startují od září na faře – a to  

každý pátek od 16:00 do 17:45 hodin.  

 
Budeme zjišťovat jak sloužit u oltáře a zažijeme spolu  

také spoustu dobrodružství   
 

P. S. Občerstvení chybět nebude.  
 
Vim (Václav Metelka)   & Filip Dušek, jáhen 
mobil: 728 156 899  mobil: 739 463 215 
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Psycholog, pedagoga 
psychoterapeut. Působí 
ve věznici Pardubicích, 
na Univerzitě Pardubice a 
ve střediscích sociální 
péče. Původně vyučený 
tesař maturoval na sta-
vební průmyslovce a ná-
sledně se přeorientoval 
na humanitní obor. Vystu-
doval psychologii, kterou 
doplnil psychoterapeutic-
kým výcvikem. V 16 le-

tech konvertoval ke křesťanství. S manželkou má 
tři děti.  
 
Proč jste se rozhodl pro trvalé jáhenství? 
Pracuji jako psychoterapeut ve vězení a setkávám 
se s velice těžkými věcmi, jsem nucen řešit v rámci 
své profese velice bolavé záležitosti, kterým je ob-
tížné čelit pouhou výbavou univerzitního humanit-
ního vzdělání. Víra je zásadním požehnáním 
v takovém prostředí a já ucítil povolání proto být 
ve službě Bohu a svou profesi konat z pozice nosi-
tele církevního úřadu. I má praxe z civilního pro-
středí na akademické půdě nebo  v poradně každý 
den prokazuje, že lidé netouží jen po psychologic-
kém poradenství, ale že hledají z hlubin vlastního 
bytí většinou i něco víc. Jako jáhna mě může Bůh 
lépe využít k šířen hlubší a opravdovější úzdravy 
pro ty, kteří světlo Kristovo hledají. Velkým moti-
vem byl i můj osobní život, plný přehmatů, které 
vedly k mé vnitřní „smlouvě s Bohem“, že nabídnu 
svůj život a potenciál službě Kristu a církvi. Zásad-
ním iniciátorem tohoto mého rozhodnutí, proměnit 
svůj život ve službu, byl jeden kněz, který se osob-
ně přátelí s naší rodinou a zná náš příběh.   
 
Jaký má jáhenská služba pro Vás význam?  
 Není to můj osobní byznys nebo vylepšení mé 
profesní výbavy. To, že mě Kristus vyzývá, pojď za 
mnou a pracuj pro mne a pro mé království, je pro 
mě pocta a bytostné proměňování toho, co jako 
člověk přináším ve své ochotě sloužit. Člověk už 
není jen sám za sebe, ale přináší Krista, který pro-
měňuje. Vyžaduje to nabídnutí sebe jako člověka. 
To vstupuje do všeho, tedy i k těm, kteří jsou 
s mým životem úzce spjatí. 
Jak na Vaše rozhodnutí reagovali doma?  
Zprvu nedůvěřivě a s obavami, že budu doma ješ-
tě méně než dříve. Po nějaké době, zejména po 
tom, co se má žena seznámila s mými spolubratry 
z jáhenské formace a s tím vším, co to obnáší, se 
obavy rozptýlily a manželka tuto cestu podporuje. 
 
Čím chcete svoji službu naplňovat, třeba při 
svém povolání?  

Svou jáhenskou službu chci naplňovat vykonává-
ním svého povolání psychologa a psychoterapeuta 
v Kristově jménu nejen v rámci vězeňství a výuky 
na univerzitě, ale také pro potřeby církve. Chci být 
služebníkem evangelia v rámci pomáhajících pro-
fesí. Rád bych se také staral o čerstvé konvertity, 
kteří to v mnoha ohledech nemusí vždy mít 
v tradičně církevním prostředí snadné co do orien-
tace ve způsobech života v církevním společen-
ství. Do služby v církvi však patří také to, že přijmu 
úkol, jaký mi představený  dle potřeb udělí a jakým 
posláním mě pověří.    

KANDIDÁT TRVALÉHO JÁHENSTVÍ – PHDR. MILAN NOVOTNÝ 

MODLITBA ZA KANDIDÁTY  

JÁHENSKÉHO SVĚCENÍ  

 
Všemohoucí Bože, 

svěřujeme Ti naše bratry,  
kteří se připravují k jáhenskému svěcení. 

 
Prosíme Tě,  

pronikej je svým svatým Duchem,  
aby se dokázali 

plně spolehnout na Tvoji pomoc. 
 

Dej, aby byli vnitřně pevní  
ve svém rozhodnutí,  

skromní v životě a věrní ve svém poslání. 
 

Ochraňuj naše bratry a jejich  
rodiny od veškerého zla, 

žehnej jim a učiň z nich věrné  
a odvážné učedníky Ježíše Krista. 

 
Amen. 

DESET TIPŮ PRO  

SPOKOJENÝ ŽIVOT 

  
1. Žij a nechej žít 

2. Rozdávej druhým kousek sebe 

3. Životem postupuj klidně 

4. Zdravý způsob trávení volného 

času 

5. Neděle je svátek 

6. Důstojná pracovní místa 

7. Respekt k přírodě 

8. Nebuďme negativní 

9. Respektujme víru druhých 

10. Pracujme pro mír 
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Dne 17. července 2014 byl v 73 letech života 
povolán na věčnost P. Oldřich Šmeral. Svoje dět-
ství, školní i studentská léta prožíval v Pardubicích 
v nelehké době – rané dětství ve druhé světové 
válce a v letech poválečných, školní a studentské 
roky v době nástupu socialismu, v období, dá se 
říci, nejtěžším. Přes všechny nesnáze rostla a sílila 
jeho víra, která mu byla jako dítěti vštěpována. 
V povaze velice skromné a nenápadné však po-
stupně dozrávalo veliké životní rozhodnutí. Na pře-
lomu 50. a 60. let poslechl Boží volání a po vel-
kých těžkostech, které jeho rozhodnutí provázely, 
nastoupil na teologická studia. V roce 1965 přijal 
svátost kněžství, 26. prosince 1965 na svátek sv. 
Štěpána slavil v kostele sv. Bartoloměje 
v Pardubicích primiční mši svatou, která se na-
vzdory režimu stala úplnou manifestací farního 
společenství. Nebylo divu, vždyť poslední primice, 
která této předcházela, se v Pardubicích slavila 
přibližně před 30 roky. Za zvuku Škroupovy mše 
v latinském jazyce, doprovodu spolubratří, spolu-
žáků, družiček, velkého množství farníků, ale i 
těch, kteří měli za úkol „bdít nad neškodným prů-
během“ celé bohoslužby, proběhla slavná primiční 
mše. Překrásně a na tehdejší dobu výjimečně vy-
zdobený kostel byl též živým svědectvím, jak hlu-
boce a dojemně si farnost váží velikosti prožívané 
bohoslužby. Kostel doslova „praskal ve švech“. Při 
primiční homilii, kterou přednesl kapitulní vikář P. 
Václav Javůrek, byla zdůrazněna velikost a důleži-
tost kněžství, právě tak i jako jeho těžké stránky. 
Krásné srovnání si tak dnes můžeme uvědomit, 

vzpomeneme-li na homilii P. Antonína Dudy při 
pohřbu otce Oldřicha. Délka celých 48let dělila té-
ma těchto dvou kázání a přesto zůstala obsahem 
stejná – být knězem Kristovým za všech režimů a 
ve všech situacích, jak velký a těžký úkol…! 

P. Šmeral, tak jak bylo uvedeno na úmrtním 
oznámení, působil v mnoha farnostech naší diecé-
ze. Pro svoje rodiště zůstal po mnoho let vytrvalým 
zpovědníkem, za což mu patří velký dík. Člověk 
nemusí být ani zdatný matematik, aby si jednodu-
še nedokázal alespoň přibližně spočítat, kolikrát 
z jeho rukou byla během kněžského působení zpří-
tomněna Kristova oběť, kolik bylo uděleno svátos-
tí… Kdo je však kromě Spravedlnosti Boží toto 
schopen docenit? Kdo se z naší farnosti postaví na 
jeho místo? 

Na závěr nemohu nevzpomenout jeho častých 
myšlenek při pohřebních homiliích, na kterých jsem 
byla mnohokrát přítomna: „Každý z nás, ať tomu 
věří, nebo ne, ať chce, nebo nechce, bude jednoho 
dne, který bude jeho dnem posledním, účasten 
okamžiku, kdy bude muset odevzdat vše. Klíče od 
bytu, klíče od domu, klíče od chalupy, klíče od auta 
a stane před Pánem pouze s tím, co za svého ži-
vota vykonal.“ P. Oldřich již klíče odevzdal… 

Dobrotivý a milosrdný Bože, vyvolil jsi ho z nás, 
od nás a my Ti ho dnes vracíme. Přijmi ho na 
přímluvu Panny Marie do své náruče a odměň vše, 
co čerpajíc z milosti svátosti kněžství během svého 
života vykonal. Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na 
zemi… 

Anna Hofericová 

ZEMŘEL PARDUBICKÝ RODÁK, KNĚZ KRISTŮV A DLOUHOLETÝ 

ZPOVĚDNÍK NAŠÍ FARNOSTI P. OLDŘICH ŠMERAL 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

KRÁTCE Z FARNOSTI 

PODĚKOVÁNÍ A PROSBA 

Velké díky všem ženám, které ochotně 
uklízí  kostel sv. Bartoloměje a kostel sv. Jana. 

Rádi uvítáme další posily k úklidu těchto prostor, 
které všichni užíváme. 

Úklid v kostele sv. Jana:  
každý čtvrtek po ranní mši svaté 
Úklid v kostele sv. Bartoloměje:  

v pátek od 8 hod. každý sudý týden – 5.9., 19.9., 
3.10. atd. 

 

NEDĚLNÍ KÁVA JE OHROŽENA!!!! 

Z důvodu nemoci odpadla obsluha a  
paní Jiroutová sama nezvládne provoz.  

Prosíme proto o spolupráci. 
Jedná se o pomoc při obsluze a následném úklidu 
nádobí, cca 1 hodina po nedělní mši sv. v 9 hod. 

Pokud nás bude víc, budeme se střídat.  
Domluvíme se na první kávě v září. 

Děkujeme za pochopení 
Karla Jiroutová a Věra Novotná 

INZERÁTY 

PODNÁJEM 

Věřící dívka hledá podnájem v Pardubicích pro 
školní rok 2014/2015. Cena od 1800,- do 2 500,-. 
Nástup možný od října. Děkuji moc za případné 

nabídky. 
Tel.: 775 254 622 nebo  

email: bydleni-pardubice@seznam.cz 

 

PODNÁJEM 

Jsme 2 věřící studentky, které nastupují do 1. roč-
níku na UPCE a hledáme bydlení v Pardubicích. 

Rádi bychom, aby byl byt (pokoj) vybaven (postele, 
psací stůl, internet, lednice, kuchyňka  

vč. sporáku, koupelna,...)  
Cena do 2500 Kč/os. vč. internetu a energií. Pře-

dem děkujeme za jakékoli nabídky  
(možno i pro 1 osobu).  

Prosím kontaktujte mě na tel. 774 117 689 nebo 
na faltusova.klara@seznam.cz  



5 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

PARDUBICE – NEDĚLE 14. ZÁŘÍ 2014 

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE  
Kostel otevřen: 12:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“ 
PROHLÍDKA: Historie a její duchovní  

odkaz (15:00) 
KONCERT: Chrámová hudba (16:00) 
 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 
Kostel otevřen: 12:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“  
VLASTNÍ PROGRAM:  Pondělní večery - 

info o setkávání 
reprodukovaná hudba, zpěv živě,  
literatura k nahlédnutí,  
ukázka krátkých výkladů biblických textů, 
dotazy - odpovědi - informace - diskuze 
propagační letáčky,  
program nejbližších večerů 

 
 
 

KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ - 
KOSTELíČEK 

Kostel otevřen: 12:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: Z historie kostela 
VLASTNÍ PROGRAM: kostel a duchovní  

odkaz 13 hod, 15 hod. 
farnost a duchovní odkaz 14 hod., 16 hod. 
reprodukovaná hudba - řeckokatolické zpěvy 

 
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE -  
KLÁŠTERNÍ 

Kostel otevřen: 13:00 – 15:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“ 
VLASTNÍ PROGRAM: individuální prohlídka 

kostela a jeho katakomb 
 
ZVONICE U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 

Zvonice otevřena: 15:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Odlévání zvonu Arnošt“ 
VLASTNÍ PROGRAM: prohlídka zvonice  

(ve skupinách po 15) 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

Přijď se podívat na první schůzky: 
 

1. schůzka světlušek (děvčata 6-11 let) 
Pátek 5. září 15:30 – 17:00 na faře 

V případě dotazů kontaktujte: 
Veronika Vitáčková 

(verca.vitackova@gmail.com) 
nebo Tereza Melounová 

(terka.totoro@seznam.cz) 
 

 
 

1. schůzka skautek (děvčata 12-17 let) 
Pátek 5. září 17:00 – 18:30 na faře 

V případě dotazů kontaktujte: 
Marie Burgertová 

(marie.racek@volny.cz) 
 

CHCEŠ PŘIJÍT MEZI NÁS? 

SK AU TSK É  H N U TÍ  

SKAUTSKÝ CHLAPECKÝ ODDÍL 

 

Středisko „Šestka“ 
 

zve chlapce (2.-3. třída)  
do nově vznikajícího oddílu.  
  

První schůzka se uskuteční 

ve čtvrtek 11. září od 16:30 
a pak každý další čtvrtek 16:30 – 18:00 
 

Kontaktujte mě prosím  
nejdéle do konce září na: 
 
Kristýna Ráčková (vedoucí střediska) 
e-mail: rackovakr@gmail.com 
tel: 721 145 934 
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Dne 19. července 2014 se na autobus 
v Pardubicích „nalodila“ skupinka světlušek a 
skautek, aby společně vypluly na cestu plnou dob-
rodružství. Bohužel však jejich putování záhy 
skončilo, jelikož děti ztroskotaly na Ostrově č. 2 
za Bartošovicemi v Orlických horách. Nikdo si ale 
z neštěstí nic nedělal, a protože jsme všichni přilo-
žili ruku k dílu, tamější neobydlená louka se během 
pár dní proměnila v krásné tábořiště. Navíc se nám 
v průběhu 14 dnů podařilo zažít tolik nových věcí, 
jako bychom na táboře strávily celé dva roky. 

Ústředním tématem letošního tábora byly totiž 
příběhy na motivy knihy Dva roky prázdnin od fran-
couzského spisovatele Julese Verna. Pět týmů 
(Plavčíci, Robinsonky, Ztroskotalci, Trosečníci a 
Plachťáci) bojovalo o přežití a zároveň se každá 
družina snažila vybudovat si vlastní kolonii. Sku-
pinky čelily mnohým překážkám, prozkoumávaly 
rozlehlý ostrov, za nepřízně počasí zdolávaly divo-
kou řeku, projevovaly důvtip při řešení zašifrova-
ných zpráv, pokoušely se s omezenými prostředky 
rozdělat oheň – některé i úspěšně! Stavěly si také 
vlastní přístřešky z přírodnin, pod kterými pak 
všechny družiny společně přenocovaly. Dokonce 
všichni museli překonat svůj strach, když za úplné 
tmy hledali a zachraňovali zraněného Doniphana 
v rámci noční hry. 

Celotáborová hra ale nebyla ani zdaleka jedinou 
zajímavou aktivitou. Skautky a světlušky se letos 
také účastnily soutěže Pevnost Boyard. Pět skupin 
soupeřilo proti sobě v mnoha disciplínách, aby na-
sbíraly klíče k odemčení brány a indicie k objevení 
pokladu. Kromě síly, rychlosti a pohotovosti, které 
v mnoha úkolech využily proti Strážci a Pánovi 
Pevnosti, měly také možnost prokázat svůj důvtip 
u Otce Fury. Díky hezkému počasí jsme strávily 
pěkné chvilky u několika táboráků, které jsme si 
zpříjemnily jak opékáním hadů, tak hraním scének 

i písniček. Skautky letos opět prokazovaly své 
schopnosti v oblasti zdravovědy, a to hned několi-
krát při praktických simulacích nehod, při kterých 
zachraňovaly figuranty namaskované potravinář-
ským barvivem tak, aby zranění vypadala věrohod-
ně. Dalším zajímavým programem byla i přednáš-
ka v podání bratra Jana France, který si pro starší 
osazenstvo tábora připravil povídání o hvězdách, a 
mnoho z nich nám na noční obloze také ukázal 
svými dalekohledy. Tak trochu z jiného světa byl 
jeden táborový večer, který skautky strávily ve zna-
mení dodržování etikety. Ve společenském obleče-
ní absolvovaly velkolepý raut, při kterém byly ob-
sluhovány táborovými číšníky. 

Mnoho zážitků jsme si také odnesli 
z návštěvního dne „pamětníků“, jelikož nás přijeli 
navštívit skauti z našeho střediska, kteří se dříve 
aktivně zapojovali do činnosti „ŠESTKY“, ať už ve-
dením, vařením či účastí na skautských akcích. 
Tento krásný nedělní den jsme strávili hraním her, 
koupáním v Divoké Orlici, ale především také vy-
právěním s „pamětníky“, při kterém se skautky zají-
maly o to, jak to v našem středisku chodilo dříve, 
jak probíhaly programy či celotáborové hry. Měly 
také možnost prohlédnout si stará fotoalba, na kte-
rých poznávaly své rodiče, příbuzné a současné 
vedoucí před „x“ lety. Čas strávený s návštěvníky 
bohužel rychle utíkal a společný program jsme za-
končili bohoslužbou pod širým nebem, kterou slou-
žil P. Karel Moravec.  

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípra-
vě a průběhu letošního tábora jakkoliv podíleli! Vel-
ké DÍKY patří také našim kuchařům Tuffymu a On-
drovi, bez jejichž výborných jídel bychom si to na 
táboře ani nedokázaly představit. A díky patří sa-
mozřejmě i všem účastníkům, se kterými se budu 
těšit na další zážitky v průběhu skautského roku! 

Veronika Vitáčková (Delfín) 

DVA ROKY PRÁZDNIN 

SK AU TSK É  H N U TÍ  
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KATEC HEZE  

V novém školním roce 2014/15 bude zajištěna v 
naší farnosti výuka náboženství. Podrobné infor-
mace o jednotlivých skupinách a časech je na in-
ternetových stránkách farnosti, (www.farnost-
pardubice.cz). Zde naleznete též elektronickou při-
hlášku (preferujeme), klasické přihlášky budou od 
1. srpna k dispozici na stolku v kostele nebo na 
faře.  
 
Děti, které se již přihlašovaly předchozí rok, ne-
musejí vyplňovat celou přihlášku, stačí pouze jmé-
no, příjmení a skupinu, na kterou se přihlašují. 
Přesto je třeba se jmenovitě přihlásit z důvodu se-
stavování počtu dětí ve skupinách a „ladění“ času 
výuky.  
 

Příprava dětí k 1. svatému přijímání bude probíhat 
jako předchozí roky zvlášť - mimo uvedený rozpis 
hodin - formou speciální katecheze. Příprava dětí 
(společně s rodiči) proběhne v období leden – kvě-
ten 2015. Podmínkou je, aby dítě mělo absolvová-
no alespoň 1 celý rok výuky náboženství, ideál-
ní věk je mezi 2. a 3. třídou. Podrobnosti budou 
uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2014. 
Rodiny, které projeví zájem o přípravu na přihlášce 
do náboženství, dostanou informace osobně, e-
mailem nebo poštou.  
 
Vlastní výuka na faře (Kostelní 92) začíná v týdnu 
od 8. září 2014, v salesiánském středisku začíná 
v pátek 19. září 2014. 

Zuzana Petrášová 

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – 2014/15  

PŘEDŠKOLÁCI 

 Čtvrtek 16:45 - 17:30 hod. A. Lukavská  (fara – farní sál) 

 Pátek 09:00 - 11:00 hod. 
od 3. 10. 2014 

K. Kučerová   (Spojil - 604 559 668) 

ŠKOLÁCI 

1. třída Čtvrtek 15:00 – 16:00 hod. I. Zbrojová  

1. - 2. třída Pátek 13:00 - 13:45 hod. O. Matula (Salesiáni - 732 536 873) 

2. třída Úterý 17:00 - 17:45 hod. M. Traxlerová  

3. třída  Úterý  15:30 - 16:15 hod. K. Kučerová  

3. - 5. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. Z. Petrášová (Salesiáni - 723 147 966) 

5. - 6. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. O. Matula (Salesiáni - 732 536 873) 

4. třída Středa 14:30 - 15:15 hod. Z. Petrášová  

5. třída  Pondělí  15:25 - 16:10 hod. Z. Petrášová  

1. - 6. třída Středa 15:30 - 16:30 hod. A. Forbelský (Mikulovice - 731 598 842) 

7. třída  Úterý  15:30 - 16:15 hod. F. Dušek  

7. třída - SŠ Pátek 15:00 - 15:45 hod. O. Matula (Salesiáni - 732 536 873) 

8. - 9. třída Úterý 16:00 - 16:45 hod. A. Forbelský   

VLASTNÍ VÝUKA PROBÍHÁ:  

 Fara - Kostelní 92, Pardubice, tel: 466 769 260, 605 219 634, farpar@volny.cz 

 Salesiánské středisko - Zborovské náměstí 2018, Pardubice, tel: 773 600 085, 

sasm@pardubice.sdb.cz 

 Mikulovice škola - P. Antonín Forbelský, mobil: 731 598 842 

Začátek výuky: Fara - od 8. září, Salesiáni - od 19. září. 

Skupinky budou otevřené pokud bude min. 5 dětí. 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – 2014/15  

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
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M LÁ D EŽ  

Než jsme přišli do Chotěborek, museli jsme zdolat 
pár náročných kopců. Po společném obědě jsme 
měli seznamku pro náročné . Ještě jsem Vám 
neřekla o papíru, který nám Marek dal ve vlaku. 
Papír nám pomohl více se seznámit. K večeři jsme 
měli knedlíky ve vajíčku, dělané v troubě. Takže 
jsme nakonec měli knedlíkovou kaši . Po večeři 
jsme vyráběli obálky na náš chat [čet]. Poté násle-
dovala noční hra, kterou si každý užil. 
Druhý den při snídani nám Marek pověděl o hře 
Na anděla. Každý si vylosoval svého svěřence, 
kterému se snažil nenápadně pomáhat. Po snídani 
jsme se vydali na výlet po okolí k zřícenině, kterou 
jsme nenašli a která možná ani neexistuje. Po ces-
tě jsme hráli mnoho her, Při hře Kolíček prohrál 
Vašek, který musel dělat 20 kliků. K obědu byla 
chutná brokolice a květák se strouhankou. Radim 
pronesl? „To se taky jí?“ Když se rozhodl, že tuto 
pochutinu jíst nehodlá, jeho dobrý anděl mu po-
mohl se jídla zbavit . Po siestě následovala bo-
jovka s mapou. Na jednom stanovišti jsme napří-
klad museli dělat SELFIE s různými předměty 
(např. se sekyrou, starým pantoflem…). Po výbor-
né gulášovce jsme se podívali na film a fotky 
z dnešního programu. 
Ve středu dopoledne se naše nové spolčo samo 
připravovalo na mši (tj. písničky), kterou vedl otec 
Antonín. Zůstal s námi i na oběd. Odpoledne jsme 

nacvičovali Sněhurku. Rozdělili jsme se do 4 sku-
pin a každá hrála jednu část v různém časovém 
období, například v pravěku. Na začátku táboráku 
jsme pohádku předvedli. Radim byl Sněhurka a při 
moderní scéně tancoval u tyče . Táborák se nám 
líbil, hráli jsme „městečko Vidlákov“ a Radim 
s Prokopem nám udělali doprovodný program – 
šerm s jablky. Až do pozdních nočních hodin jsme 
hráli hru Ligretto, kterou jsme si užili.  
Poslední den měli všichni napilno, uklízeli jsme po 
sobě celý areál.  
Poděkování: Děkujeme všem organizátorům za 
přípravu programu a jídla. Zejména: Báře M., Lu-
káši F., Markovi P., Vojtovi K., Prokopovi N. a také 
děkujeme našemu novému jáhnovi Filipovi D. za 
duchovní program a trpělivost . Dík patří i všem 
ostatním, kteří se na přípravě podíleli. Nepochybu-
jeme, že jsme si to všichni užili a více se spolu se-
známili! 
K zamyšlení: Mezi námi vznikal největší spor, když 
jsme měli určit, zda bylo dříve vejce nebo slepice. 
Co si myslíte Vy? Zde je pár teorií? 
Radim Pecen: „Proč by Bůh házel na zem vejce, 
když mohl poslat slepici?“ 
Barča Mašková: „To, co sneslo vajíčka ještě neby-
la slepice. Ta se teprve ve vajíčku vyvíjela. 

Autoři textu: Terka Dařbu a Kája  

SPOLČOLÉTO - CHOTĚBORKY 2014 

Ve čtvrtek 28.8. proběhl úklid katakomb pod Klášterním kostelem v Pardubicích vedený novým jáh-
nem Filipem, který nás požádal o pomoc na SPOLČOLÉTU v Chotěborkách. Sešli jsme se kupodivu 
ve velikém počtu. Postupně jsme vynosili cihly a suť, která se za mnoho let nahromadila, přišel na 
pomoc i pan biskup Josef. Děvčata poklidila kůr který od září opět používá schola při nedělních boho-
službách. Po ukončení práce následoval společný oběd (párky) a následovala sladká odměna  
od Filipa z cukrárny.          Za mládež Radim P. 
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V pondělí 4. 8. nastoupilo na dvoře Salesián-
ského střediska mládeže 10 statečných sportovců 
ve věku 5–10 let do aut, aby se vydalo na cestu do 
Olympijské vesničky v Budislavi. A s nimi šest ve-
doucích. Po příjezdu na místo jsme se museli nej-
prve seznámit mezi sebou i s olympijskou vesnič-
kou: s podsadovými stany, tee-pee, jídelní terasou 
s později velmi oblíbenými houpačkami, trampolí-
nou a dalšími věcmi. Odpoledne jsme si ve skupin-
kách zvolili, jakou zemi budeme na hrách zastupo-
vat. Nakonec proti sobě stanuli obyvatelé země 
Ohnivého blesku a Ohnivých andělů. V závěrečné 
etapě se z nich staly Ohnivé děti, aby společně 
čelily nájezdu zlodějů olympijské pochodně, ale 
nepředbíhejme. 

Večer jsme slavnostně zapálili olympijský oheň, 
složili slib a pomalu se chystali na první noc. Nutno 
podotknout, že pro řadu dětí šlo o jejich první tábor 
vůbec. 

Další dny se nesly ve znamení her: na louce, v 
lese, u vody, a v případě zvláště vydatného deště i 
v chalupě. Vyzkoušeli jsme si různé sporty 
(dokonce i běh na lyžích nebo vodní pólo), zalezli 
si v lanové síti, lovili zvířátka (pozn. pro rodiče: 
pouze papírová), běhali i přemýšleli. Nejoblíbenější 
hrou celého tábora, která si dokonce vyžádala 
opakování, byla Latrin Lady, Toaleťákovaná, To-
aleťák nebo úplně jednoduše, „ta s tím toaleťá-
kem“. Obě skupiny dětí se snažily získat pro smut-
nou Latrin Lady (Helču) nové obložení na její latrí-
nu. Při tom je chytaly rozzuřené průjmy (vedoucí) a 
připravovaly je o životy (kousky toaletního papíru). 
Další radostně očekávanou událostí byl příjezd ko-
čovníků, u kterých jsme si mohli za kamínky nasbí-

rané v olympijském víceboji, „nakoupit“ sladkosti či 
různé drobnosti. 

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do blízkých 
Toulovcových Maštalí, první polovina byla ve zna-
mení nejrůznějších úkolů, po obědě nás zase stra-
šily Nálety či Bomby. Všichni jsme však přežili a při 
večerní kontrole klíšťat se našlo jen jedno. 

A co jsme zažili ještě? Koupání, nakupování 
zvětšujících se dinosaurů, velký závěrečný deseti-
boj, průtrž mračen při táboráku, která nám trochu 
posunula večerku, nedělní mši svatou v lese, udí-
lení olympijských medailí a závěrečný úklid. Pravi-
delné čištění zubů, večerky, kontroly klíšťat, čtení 
pohádek, bodování stanů, pomoc v kuchyni a sa-
mozřejmě výborné jídlo, o něž se nám postarala 
paní Vaňková. 

Na závěr se vždy sluší poděkovat a tak děkuje-
me: vedoucím Verče (paní učitelce) Peterkové, 
Marušce Benákové, Majdě Novákové, Petrovi Do-
ležalovi (také zdravotníkovi), Bětce Sedlákové a 
Helče Habartové. Paní kuchařce Jarce Vaňkové, 
návštěvám Georgovi Woclawkovi, Vojtovi Peterko-
vi, Pepovi Benákovi a P. Petru Fialovi. Dále všem 
rodičům za podporu a příspěvky do odměn, a hlav-
ně všem dětem, které nás obohatily nejedním 
moudrem a okouzlily svojí férovostí při hrách a sta-
tečností ve všech výzvách, kterým čelily (od spaní 
ve stanu s pavouky až po různé bolístky). V nepo-
slední řadě děkujeme rodině Pešatových, kterým 
budislavské tábořiště patří a Salesiánskému stře-
disku mládeže, které nám bylo (je) zázemím. 

 
Maruška Benáková  

OLYMPIJSKÉ HRY ANEB CHALOUPKA  

PRO KLUKY I HOLKY OD 6 DO 10 LET 

M LÁ D EŽ  
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Možná by se stálo, že školní budova je během 
prázdnin opuštěná. Ne tak ve škole NOE. Letos se 
v základní škole uskutečnily dva příměstské tábo-
ry, při velké brigádě jsme připravili dvě nové učeb-
ny a ve spolupráci se salesiány připravujeme pro-
story pro školní výdejnu obědů. 
 
Adventure On Treasure Island 

Anglického příměstského tábora Dobrodružství na 
ostrově pokladů se zúčastnilo okolo 15 dětí, jak 
ze školy NOE, tak i mimo ni. 
Rodilí mluvčí a čeští pomocníci 
připravili dětem zábavnou výu-
ku angličtiny. Část dne se děti 
věnovaly zpěvu, tanci a ruko-
dělným činnostem. Nechyběly 
sporty, vodní hry, vaření. 
V závěru tábora byli na Ostrov 
pokladů pozváni rodiče. Děti 
předvedly scénku, připravily 
rodičům soutěže a občerstvení.  
 
Asterix a Obelix – Mise Bur-
digala 

V měsíci srpnu osídlili školu 
Galové. Na příměstském tábo-
ře se sešlo 11 Galů (dětí), aby 
s Asterixem, Obelixem, Elou-
Belou a Bobrixem uhájili galskou vesnici před ná-
jezdem Římanům. 
A co k tomu bylo potřeba? Odvaha, spolupráce, 
dobrá kondička, zručnost, moudrost – kterou lze 
načerpat jen z Bible, dobrá parta. 
Galové se celý týden řádně připravovali na závě-
rečný střet s Římany. Vyrobili si štíty a meče, tré-
novali taktiku. Podnikli cestu, aby zachránili unese-
ného Panoramixe (výlet na Kočičí hrádek). Klidu 
neměli ano v noci, když přespávali ve škole. 
Všechna námaha se však vyplatila, protože Burdi-
galu opravdu statečně uhájili. Takže na pátečním 

rozloučení s táborem se rodiče setkali se svými 
dětmi živými a zdravými. A navíc – plnými dobro-
družných zážitků. 
 
Příprava nových učeben 

Do první třídy v září 2014 nastoupí 20 prvňáčků. 
Poprvé v historii školy NOE máme první třídu zcela 
naplněnou.  
Proto jsme o prázdninách nelenili a zařizovali a 
připravovali hned dvě nové třídy – jednu učebnu a 

samostatnou hernu pro druži-
nu. Jistě bychom to nezvládli 
bez Boží pomoci a ochoty 
mnoha rukou z řad rodičů a 
členů pardubických církví. Na 
přípravě nového školního se 
odpracovalo přes 180 dobro-
volnických hodin. To je nanej-
výš skvělé! Jsme také vděční 
za finanční dary na vybavení. 
Děkujeme! 
 
Těšíme se na výdejnu obědů 

Celé tři roky docházeli žáci zá-
kladní školy na obědy do školní 
jídelny na ZŠ Waldorfské. 
S přibývajícím počtem žáků již 
není toto řešení organizačně a 

časově únosné. Proto jsme ve spolupráci se sale-
siány začali připravovat výdejnu obědů v budově 
školy. Naším záměrem bylo otevřít výdejnu od září 
2014. Protože však rekonstrukci prostor nelze do 
té doby stihnout, posouváme zahájení provozu na 
říjen 2014. Pevně doufáme a modlíme se, aby-
chom termín stihli. Bude to je jistě vítaný krok 
v rozvoji křesťanské školy v Pardubicích.  
 
Ze školy NOE Vám přejeme požehnaný nový škol-
ní rok a děkujeme za Vaši vytrvalou podporu. 

Markéta Chmelová, ředitelka školy 

LÉTO VE ŠKOLE NOE 

M LÁ D EŽ  

ASTERIXEM A OBELIXEM  

TO NEKONČÍ … 

… rádi bychom od října 2014 otevřeli ve škole 
NOE klub pro děti 3. – 5. třídy ZŠ. Aktivity a za-
měření klubu by měly být podobné těm, co zažily 
děti na táboře – sport, tvoření, hry, dobrodružství, 

křesťanské hodnoty a vyučování, dobrá parta. 
Klub by fungoval jednou týdně,  

vždy v pátek odpoledne. 
 

Klub je otevřen všem dětem – i těm, kteří nena-
vštěvují školu NOE. 

 
Více informací sledujte na www.skola-noe.cz 
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ŽEHNÁNÍ HOKEJOVÝCH DRESŮ 

R ŮZNÉ  

V sobotu 30. srpna proběhla v Srchu na hřišti osla-
va „kulatin“ Václava Kouby, našeho hokejového 
brankáře HC PIKSLA. Při této příležitosti byly po-
žehnány nové dresy našeho pardubického týmu, 
který vyhrál letošní již 3. ročník v rámci turnaje 
KAHL. Více na www.kahl.cz. 

MODLITBA: 

 
Bože, náš Otče, přijmi náš dík za hráče,  

kteří budou oblékat tyto dresy 
a kteří svou hrou přinášejí radost sobě  

i svým fanouškům. 
Provázej je svým požehnáním  

při jejich zápasech i po celý jejich život. 
Dej, ať chráněni před úrazy a zraněními  

mají vždy sílu k tomu, 
aby odcházeli ze hřiště  

s pocitem dobře odvedené práce. 
Kéž jsou výhrami i prohrami,  

které hokej i život přináší, 
přetvářeni nejen v lepší hráče,  

ale také ve vyzrálé lidské osobnosti. 
 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Motto: „K tomu, abychom byli svatí, není nutné 
kroutit očima a dívat se kamsi daleko, ani mít obli-
čej jako svatý obrázek. Ne, ne, toto není nutné! 
Jen jedna věc je nezbytná, abychom se stali svatý-
mi: Přijmout milost, kterou nám Otec dává v Ježíši 
Kristu. A tato milost změní naše srdce“.  

Svatý Otec František  
 

Školské sestry svatého Františka pořádají 
 

DUCHOVNÍ OBNOVU PRO VŠECHNY 

 
Téma: CHCEME BÝT SVATÍ ?... 

SVATOST – JE TO VŮBEC MOŽNÉ ?...  
BÝT SVATÍ – CO BY TO ZNAMENALO ? ...  

 
Vede: SM. Zdislava Nosková OSF 

 
Absolvovala kurz pro postulátory při Kongregaci 

pro kauzy svatých v Římě 
a chce se podělit s bohatstvím, které získala,  
a také přiblížit životní cestu své spolusestry 

Služebnice Boží SM. Elišky Pretschnerové OSF. 
 

Kde:    HOJEŠÍN U SEČE 
Kdy:    SOBOTA  1. LISTOPADU 2014 
            od 9:00 do 17:00 hod. 
 
Nabídka: 
 možnost prožít na Hoješíně celý víkend (po 

domluvě) 
 možnost odvozu od busu ze Seče nebo 

z blízkých míst (po domluvě) 
 
Přihlášky:   
 u sestry Gratie : (tel. 733 755 824 a mail: 

hojesin.osf@seznam.cz) 
 oběd a občerstvení zajištěno  

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá  
 

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT 

V MANŽELSTVÍ 

 

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

partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu, se-
xuálním životě v manželství nebo také o společ-

ném 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 5. října 2014 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 
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POUŤ PARDUBICKÉ FARNOSTI V RÁMCI ROKU POVOLÁNÍ  

DO WAMBEŘIC 

R ŮZNÉ  

DEN: Sobota 4. října 2014 
MÍSTO ODJEZDU:  zastávka MHD Náměstí  

Republiky (před Komerční bankou)   
ČAS ODJEZDU: 08:00 hod. z Pardubic 
ČAS PŘÍJEZDU: 10:00 hod. do Wambeřic 
 
PROGRAM: 
10:30 hod. – informace o poutním místě - podrob-

ný výklad P. Radek Martinek 
11:00 hod. – Poutní mše svatá – chrámu Panny 

Marie  
12:00 hod. – Oběd z vlastních zdrojů, individuální 

prohlídka areálu 
14:30 hod. – Odjezd do Klodska  
15:00 hod. – Pobožnost u hrobu arcibiskupa Ar-

nošta z Pardubic, prohlídka kostela s výkla-
dem a okolí 

16:00 hod. – Odjezd do Pardubic 
 
NÁVRAT: 18:00 hod. (předběžně) 
 
Cena: 250,- Kč  (platí se v autobuse) 
 
Přihlásit se je možné přes www.farnost-
pardubice.cz nebo se zapsat do seznamu 
v kostele nebo na faře. 
 

HISTORIE MÍSTA 

Vambeřice je vesnice se zástavbou připomínající 
městečko v obci Radków v okrese Kladsko. Vý-
znamné poutní místo a turistický cíl, nazývané také 
Slezský Jeruzalém. Leží 5 km od Radkowa a 15 
km jihovýchodně od Broumova. 
Vznik svatyně na tomto místě souvisí s legendou 
ze 12. století, kdy zde měl nevidomý Jan z Ratna 
znovunabýt zraku a jeho očím se zjevila posta-
va Panny Marie. Počátkem 18. století byla zbudo-
vána barokní svatyně Matky Boží. V 19. století byly 
Vambeřice častým cílem náboženských poutí i z 
českých zemí. V roce 1936 kostel získal titul menší 

baziliky. 
Bazilika Matky Boží je zajímavou barokní architek-
turou ochozů kolem oválné lodi a 11 kaplí. Uvnitř 
se nachází soška Panny Marie z lipového dřeva 
datovaná na 13. nebo 14. století, která byla koru-
nována v roce 1980. 

Bazilika se tyčí nad nevelkým náměstím, ze které-
ho k ní vede 57 schodů se symbolickým význa-
mem: 9 (počet andělských chórů) + 33 (věk Ježíše 
Krista v okamžiku ukřižování) + 15 (věk Panny Ma-
rie v okamžiku početí Ježíše Krista). Z iniciativy 
tehdejšího majitele Vambeřic Daniela Osterber-
ga zde od konce 17. století do století 19. vznikala 
kalvárie s asi 100 kaplemi, kapličkami a 12 brána-
mi. 
Potok protékající vsí se jmenuje Cedron, názvy 
okolních vrchů odkazují na biblickou tématiku -
 Tábor, Sion, Oreb (polsky Tabor, Syjon, Horeb). 
Symbolika odkazuje na Jeruzalém z dob živo-
ta Ježíše. 
Ve Vambeřicích se nachází pohyblivý betlém z ro-
ku 1882 s více než 800 figurkami, zhotovený míst-
ním hodinářem Longinem Wittigem, regionální mi-
nimuzeum a zvěřinec. 

C HA R ITA  

SBÍRKA MATERIÁLNÍ POMOCI  

PRO UKRAJINU 

Oblastní charita Pardubice vyhlašuje sbírku materi-
ální pomoci pro oběti nepokojů na Ukrajině. Pokud 
můžete, obdarujte prosím trpící rodiny stany, spa-
cáky, karimatkami a baterkami (včetně baterií či 
nabíječek). Tyto předměty můžete nosit do konce 
září do sídla Charity v ulici v Ráji nebo na faru 
v Kostelní ulici. Shromážděné věci budou odeslány 
lidem, kteří se v důsledku probíhajících bojů dostali 
do stavu nouze. Předem děkujeme všem dárcům. 

PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU  

ŠKOLNÍCH POTŘEB 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem lidem dob-
ré vůle, kteří se zapojili do sbírky školních potřeb. 
Věci, které se podařilo shromáždit, jsou nyní po-
stupně předávány rodinám v tíživé životní situaci. 
Ze srdce Vám děkujeme, že jste dětem z těchto 
rodin pomohli překonat jednu z překážek na cestě 
za dosažením kvalitního vzdělání. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Men%C5%A1%C3%AD_bazilika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=And%C4%9Blsk%C3%BD_ch%C3%B3r&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Paschasius_von_Osterberg&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Paschasius_von_Osterberg&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1bor_(hora_v_Galileji)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sij%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinaj_(biblick%C3%A1_hora)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/1882
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Longinus_Wittig&action=edit&redlink=1
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C HA R ITA  
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Úvod 

Jako o každých prázdninách, tak i o těch letoš-
ních se objevují v některých farnostech bohoslovci 
na praxích. Proto se i v Pardubicích opět ukázal na 
praxi Zdeněk Sedlák, jeden z bohoslovců králové-
hradecké diecéze. Někteří z vás si mne možná pa-
matují i z  předchozích let, neboť jsem zde na praxi 
byl už popáté. 

Řada z vás modlí za nová kněžská a řeholní 
povolání. Chtěl bych vám proto především poděko-
vat za tyto modlitby. Ty jsou pro nás nepostradatel-
né a nedocenitelné.   

 

Kde probíhá příprava seminaristů ke 

kněžství? 

Arcibiskupský seminář v Praze-Dejvicích je 
společným kněžským seminářem pro všech pět 
diecézí české církevní provincie (králové-
hradeckou, pražskou, litoměřickou, plzeňskou 
i českobudějovickou). 
Podobně pro všechny 
moravské diecéze slouží 
seminář v Olomouci. 
Menší počet seminaristů 
z diecézí celé České re-
publiky se připravuje 
v Římě. Kandidáti kněž-
ství za jednotlivé řehole a 
další podobné společ-
nosti se připravují ves-
měs ve vlastních institu-
cích těchto společností.  

V nadcházejícím 
školním roce 2014/2015 
by se nás v pražském 
Arcibiskupském semináři – dá-li Pán - mělo připra-
vovat na kněžství za všechny české diecéze cel-
kem 30 bohoslovců, z toho 6 za diecézi králové-
hradeckou. Další 4 bohoslovci královéhradecké 
diecéze by se měli připravovat v Římě: tam bydlí 
v české koleji Nepomucenum. Kromě toho 5 mla-
dých mužů, kteří zaslechli Pánovo volání ke kněž-
ství a byli letos přijati do semináře, zahájí svoji pří-
pravu v Olomouci v přípravném ročníku, zvaném 
Teologický konvikt.  

Po prázdninách tedy do 1. ročníku pražského 
semináře nastoupí za naši diecézi dva bohoslovci, 
do 3. ročníku v Římě jeden, do 4. ročníku po třech 
v Římě i v Praze a do pátého, posledního ročníku 
jeden bohoslovec (moje maličkost) v Praze. Cel-
kem tedy má nyní královéhradecká diecéze 
(včetně 5 studentů Teologického konviktu) 15 bo-
hoslovců. Jak je vidět, jsou jednotlivé ročníky za-
stoupeny dosti nerovnoměrně. Ovšem i za touto 
nerovnoměrností lze vidět prozíravé vanutí Ducha 
svatého, který zná hlubiny našich duší mnohem 
lépe než my sami.  

Odkud jsme a co máme za sebou? 

V souvislosti s touto otázkou se mi vybavuje 
vzpomínka na dobu, kdy jsem byl studentem zmí-
něného přípravného ročníku, Teologického konvik-
tu. Jako každý rok jsme i my tehdy vyjeli na týden 
na do farnosti na misie, při kterých jsme se setká-
vali také s věřícími dané farnosti. Po setkání 
s biřmovanci nám paní katechetka, která biřmovan-
ce připravovala, řekla, jak je překvapena velkou 
rozmanitostí našich povah a životních příběhů. Do-
mnívala se totiž, že existuje nějaký jasně vyhraně-
ný „vzorový typ adepta kněžství“ a při setkání 
s námi zjistila, že tomu tak není.  

Většina z nás totiž sice pochází z tradičních 
katolických rodin a nastoupila do semináře hned 
po maturitě, ale výjimkou nejsou ani mnohem delší 
a pestřejší životní příběhy. Nemálo uchazečů dnes 
podává přihlášku do semináře až po třicítce, vysky-
tují se mezi nimi i lidé s vědeckými tituly a 

v nejednom případě jde o 
konvertity. Najdete mezi 
námi lidi z vesnic, men-
ších i velkých měst, oso-
by velmi společenské i 
vyslovené introverty. 
Jsou i tací, kteří kvůli pří-
pravě na kněžství 
„pověsili na hřebík“ velmi 
slibně rozběhnutou umě-
leckou či sportovní karié-
ru. Většina nás pochází 
z těch diecézí, za které 
jsme se do semináře při-
hlásili, ale najdete mezi 
námi i několik mužů 

z Moravy i Slovenska. Naše seminární společen-
ství tedy rozhodně není jednotvárné.     

 

O dění v semináři 

Po letních prázdninách nastupujeme do semi-
náře zpravidla těsně po polovině září.  První vý-
značnou událostí tzv. formačního roku bývají tý-
denní exercicie (duchovní cvičení), konané 
v posledních letech na Velehradě. Po nich se 
účastníme národní svatováclavské pouti v Mladé 
Boleslavi a na přelomu září a října pak začíná výu-
ka na Katolické teologické fakultě. Velkou výhodu 
máme v tom, že se fakulta nachází ve stejné budo-
vě jako seminář; do školy do tedy opravdu co by 
kamenem dohodil.  

Stěžejní částí seminárního dění je samozřejmě 
tzv. duchovní formace. K ní patří kromě každoden-
ního slavení mše svaté, rozjímání, duchovní četby 
a denní modlitby církve (tzv. modlitba breviáře) ta-
ké pravidelné přistupování ke svátosti smíření, ho-
diny asketiky, adorace, příležitostná účast na kří-

(Pokračování na stránce 16) 

BOHOSLOVCI 
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žových cestách, poutích, návštěvy biskupů v semi-
náři apod. Velkou důležitost mají rovněž každomě-
síční rekolekce (duchovní obnovy).  

Dvakrát ročně – v postu a adventu - pořádají 
bohoslovci dvě duchovní obnovy pro mladé muže 
do 30 let, zvané Tammím. Tyto duchovní obnovy 
jsou mimořádnou příležitostí nahlédnout do života 
semináře. Proto část jejich účastníků tvoří i ti, kteří 
uvažují o svém povolání ke kněžství a chtějí si 
„obhlédnout terén“.  

Velmi oblíbená je mezi bohoslovci tzv. neděle 
Dobrého pastýře (čtvrtá neděle velikonoční). Na 
tento víkend vyjíždějí bohoslovci po malých, nejvý-
še čtyřčlenných skupinkách do farností svých 
diecézí. Vybírají se přitom ty farnosti, z nichž žád-
ný ze současných bohoslovců nepochází. Cílem je 
totiž bližší seznámení věřících s bohoslovci 
a samozřejmě také seznámení bohoslovců s jejich 
možným budoucím působištěm. Bohoslovci se ob-
vykle účastní také diecézních setkání mládeže a 
pomáhají se zajišťováním jejich programu.   

V průběhu školního roku bohoslovci asistují při 
různých slavnostních liturgiích, zejména v pražské 
katedrále. Vydatně také pomáhají s přípravou arci-
diecézní poutě za nová duchovní povolání na Sva-
tou Horu u Příbrami.  

Slavíme rovněž různé události, související 
s postupem naší formace. Bohoslovci prvního roč-
níku dostávají při tzv. obláčce začátkem prosince 
kleriky a superpelice (to je součást ministrantského 
oděvu, velmi podobná tzv. rochetě). Zpravidla ve 
třetím ročníku pak seminaristé přijímají tzv. kandi-
daturu kněžství a službu lektorátu a v ročníku čtvr-
tém pak tzv. službu akolytátu (ta se týká zejm. udě-
lování sv. přijímání). 

Život v semináři s sebou přináší samozřejmě 
také jiné slavení než liturgické. Před vánocemi se 
koná vánoční besídka a na závěr školního roku se 
pak v semináři koná zahradní slavnost, při níž se 
bohoslovci mj. loučí se studenty pátého ročníku, 
kteří končí svoji formaci a čeká je jáhenské svěce-
ní. Slavíme i různá, zejména kulatá, jubilea semi-
naristů i představených. Začátkem května se 
v pražském semináři koná setkání s příbuznými 
seminaristů: ti tak mají možnost se na vlastní oči 
přesvědčit o tom, v jakém prostředí jejich blízcí po 
většinu roku žijí.  

Jednou ročně se tradičně navštěvujeme 
s bohoslovci olomouckého kněžského semináře. 
Tento rok jsme se my na jeden víkend vydali do 
Olomouce, příští rok přijedou olomoučtí bohoslovci 

(Pokračování ze stránky 15) k nám do Prahy.  
Bohoslovci nezahálejí ani o prázdninách a 

účastní se různých praxí. Bohoslovci královéhra-
decké diecéze mívají koncem prázdnin několika-
denní setkání s biskupy: v minulém roce jsme se 
díky štědrosti sponzorů mohli s našimi biskupy vy-
dat do portugalské Fatimy na pouť, která pro nás 
byla velkým povzbuzením.      

 

Studium 

K přípravě na kněžství patří neodmyslitelně i 
tzv. intelektuální formace, spočívající  především 
ve studiu na teologické fakultě. My, studenti denní-
ho studia katolické teologie, máme možná jistou 
výhodu v tom, že naše studium zůstalo i po refor-
mě vysokého školství zachováno jako pětileté 
magisterské.  

Dlužno podotknout, že na rozdíl od dřívějších 
dob už dnes katolickou teologii studují i laici. Mezi 
studenty denního studia katolické teologie ovšem 
stále seminaristé převažují. Na naší fakultě je mož-
né studovat teologii i v tzv. kombinovaném studiu 
(s dojížděním na fakultu cca 2 x do měsíce o sobo-
tách). Počet studentů této kombinované formy stu-
dia je několikanásobně vyšší nežli nás na studiu 
denním, neboť tuto kombinovanou formu často vy-
užívají např. katecheté, pastorační asistenti apod.  

Na naší fakultě lze studovat (v denním studiu) i 
dva obory z oblasti kultury a umění: dějiny křesťan-
ského umění a dějiny evropské kultury. Snad stojí 
za zmínku, že na tyto obory se hlásí i řada nepo-
křtěných zájemců o jejich studium a díky citlivému 
přístupu učitelů a působení Boží milosti se jich 
každoročně několik „prostuduje“ až k přijetí Pána 
Ježíše do svého života, do katechumenátu a ke 
křtu.   

Podobně jako na jiných vysokých školách, tak i 
na katolické teologické fakultě tvoří úvod studia 
předměty přípravné: v našem případě to jsou filo-
zofické předměty, jazyk živý i jazyky  mrtvé a ději-
ny obecné i církevní. Ve vyšších ročnících nám 
pak přibývají předměty teologické i předměty 
z různých pro nás podpůrných disciplín, jako např. 
psychologie či pedagogiky.  

Studium teologie má to specifikum, že má pří-
mý vztah k nejhlubším otázkám lidské existence. 
Může přinášet a také přináší krásné okamžiky, ale 
zároveň s sebou nese určité nároky na pokoru. Jak 
praví jeden klasický citát: „Teologie se dělá na ko-
lenou“.   

Zdeněk Sedlák 

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI  

NA ARCIDĚKANSTVÍ (od pondělí 1. září) 

 
pondělí:  08:00 – 12:30  *  13:30 – 17:30 
úterý - pátek:  08:00 – 12:30  *  13:30 – 16:00 

Narozeniny: 

19.09. - jáhen Karel Kylar 

19.10. - P. Radek Martinek 
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Z  D IECEZ E  

KA LEND ÁŘ  

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH  

1. MŠE SVATÁ V NEMOCNICI Středa 3. září v 14:30 hod. kaple Oáza 

1. SKAUTSKÁ SCHŮZKA (děvčata) Pátek 5. září v 15:30/17:30 hod. fara - klubovna 

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Pátek 5. září v 16:00 hod. fara 

1. HODINA NÁBOŽENSTVÍ Od pondělí 8. září (dle programu) fara 

1. SKAUTSKÁ SCHŮZKA (chlapci) Čtvrtek 11. září v 16:30 hod. fara - klubovna 

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ (děti + rodiče) Sobota 13. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje 

1. HODINA NÁBOŽENSTVÍ (SaSM) Od pondělí 15. září (dle programu) Salesiánské středisko 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Čtvrtek 18. září v 16:45 hod. fara 

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

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Pátek 3. října v 09:30 hod. Spojil - p. Kučerová 

Vyzývám, 
 
aby se každá z farností 
naší diecéze připojila 
k modlitbám za dar míru 
a pokoje pro celý svět, 
zejména pro obyvatele 
severního Iráku a tamní 
křesťanskou populaci, 
která je v těchto dnech 
tvrdě pronásledovaná a 
musí utíkat ze svých do-
movů, pro lid na Blízkém 
východě a na Ukrajině.  
 
O vytrvalou a společnou modlitbu k Duchu Svaté-
mu za mír ve světě křesťany ze všech diecézí na-
léhavě prosí Svatý otec František. 
 
Vyzývám proto každého správce farnosti, aby 
v následujících dvou až třech týdnech uspořádal 
aspoň jednu mimořádnou aktivitu, spojenou s tímto 
úmyslem. A to zejména (v tomto pořadí): Mši sva-
tou, Eucharistickou adoraci či modlitbu Růžence. 
 
Kromě toho Vás všechny prosím, abyste tento 
úmysl Svatého otce zohledňovali ve svých modlit-
bách a přímluvách při mši svaté. 
 
„Násilí nepřemůžeme násilím. Násilí přemůžeme 
mírem! Modleme se v tichu, prosme o mír, všichni, 
v tichu…Maria, Královno míru, oroduj za nás!“ řekl 
papež František. 
 
Modleme se spolu s ním! 

V Kristu a Marii  
Váš biskup Jan Vokál 

Milí mladí přátelé, 
 
křesťanskému povolání musíme vždycky podřídit 
celý život, každé svoje rozhodnutí a každý skutek. 
Nemůžeme si nechat „něco pro sebe“ nebo rozli-
šovat chvíle, které patří světu a Bohu. Pak bychom 
nemohli říci, že své povolání žijeme a uskutečňuje-
me. Evangelium našeho Pána vede k radikální 
změně života, nenechává v člověku kámen na ka-
meni. Každý pokřtěný je povolán k dokonalosti ži-
vota a tím ke svatosti. „Buďte dokonalí, jako je do-
konalý Váš nebeský Otec,“ čteme v Matoušově 
Evangeliu (Mt 5,48). 
Kardinál Tomáš Špidlík v úvaze nad tímto úryvkem 
v knize Prameny světla připomíná, že dokonalost 
života není výsadou řeholníků: „První mniši neměli  
ani v úmyslu založit nějaký zvláštní stav. Chtěli 
prostě vzít Evangelium doslova.“  
Ano, povolání jsou různá. „Každému z nás byly 
uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je 
chtěl Kristus dát.“ (Ef 4,7) Někteří křesťané jsou 
povoláni ke služebnému kněžství či řeholnímu ži-
votu, jiní k manželství, výchově dětí a k dalším sta-
vům. Žádnému z povolání však nikdy nesmí chy-
bět snaha o dokonalost. A cesta k dokonalosti 
vždy vede skrze kříž. Bez odříkání a bez duchovní-
ho boje není svatosti. Na cestě potkáváme velké 
množství překážek, sráží nás bezpočet našich 
vlastních hříchů. Jak však připomíná kardinál Špi-
dlík, „posledním z démonů“ je nebezpečí zastavit 
se v pokroku. Naším cílem tedy nesmí být nějaký 
konečný stav, kdy „už“ budeme svatí. Naším úko-
lem je nikdy se nezastavit a neustat v úsilí o doko-
nalost života. 
 
Všem Vám ze srdce žehnám, aby se Vám to právě 
v tom Vašem křesťanském povolání stále dařilo.  

Váš biskup + Jan  

MODLITBA ZA MÍR DOPIS MLADÝM (SRPEN) 
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A K C E  

Ne 07.09. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 08.09. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)  

St 10.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 11.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

So 13.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 14.09. Poutní slavnost  Kokešov 15:00 hod. 

  Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

Po 15.09. Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod. 

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

Čt 18.09. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 20.09. Jáhenské svěcení HK - katedrála sv. Ducha 09:30 hod. 

  4. ročník PIKSLA CUP - malá kopaná Salesiánské středisko 13:00 hod. 

Ne 21.09. 8. Svatobartolomějské poutní posezení farní zahrada 16:00 hod. 

  Sbírka na Církevní školství   

St 24.09. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 25.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

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

  Mše svatá - posvícení Svítkov - kaple 15:15 hod. 

  Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 18:30 hod. 

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

  Veni Sancte - zahájení akad. roku kostel sv. Bartoloměje 19:30 hod. 

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

Čt 02.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

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

Pá 03.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

  Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 04.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Pouť do Wambeřic MHD Nám. Republiky 08:00 hod. 

St 08.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 09.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 

Ne 12.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Ne 19.10. Misijní neděle - sbírka na misie   

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 14:30 hod. !!! 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 


