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ak, a zase tady máme 
prázdniny pro školáky a 
studenty a dovolenou 
pro pracující. Nám dů-
chodcům většinou 

v této době nekyne odpočinek, spíš 
práce při zastupování rodičů při 
hlídání dětí a při tom, jak zabavit 
neposedné děti či vnoučata. Ony 
potřebují si odpočinout od rodičů, 
kteří jim po celý školní rok určují, 
co mají neb nemají dělat. 
Potřebují také nás, aby-
chom podpořili inici-
ativu jejich rodičů. 
Neboť když rodi-
če i prarodiče 
jak se říká 
„táhnou za 
jeden pro-
vaz“, tak na-
ši potomci 
snáze přijí-
mají dobrá 
poučení. A 
zvláště 
v oblasti víry. 
My jsme vyrůstali 
v době, kdy cca 90 
% bylo věřících - prak-
tikujících a jen několik 
bylo nevěřících. Dnešní mládež 
vyrůstá ve společnosti, která není 
nakloněna víře. A tak je na nás, 
abychom mladou generaci vycho-
vávali ve víře v Pána Boha. A 
v tom máme podpořit plán Božího 
vykoupení. Vždyť Pán Bůh nám 
říká: „A dám jim jedno srdce a vlo-
žím do jejich nitra nového ducha, 
odstraním z jejich těla srdce ka-
menné a dám jim srdce z masa, 
aby se řídili mými nařízeními, za-
chovávali moje řády a jednali podle 
nich. I budou mým lidem a já jim 
budu Bohem.“ (Ezechiel 11,19-20). 
Mnozí rodiče si toho nejsou vědo-

mi, protože dnešní práce pohltí je-
jich myšlení a jejich energii tak, že, 
když přijdou domů, nemají mysl na 
náboženské otázky. A tak prázdni-
ny a dovolená jsou doba, kdy se 
máme zastavit a více přemýšlet o 
našem dárci všeho dobra – o Pánu 
Bohu. Ten stvořil celý vesmír a vše 
ve světě velmi moudře uspořádal k 
našemu dobru. Vše, co máme, má-

me od Něho. Celá  příroda, rost-
linky a kvítka hlásají Boží 

moc a krásu. A co tepr-
ve člověk? Náš ne-
beský Otec má nás 
každého lidského 

tvora tak nesmír-
ně rád, že 
žádný, i ten 
nejlepší člo-
věk se jeho 
lásce nevy-
rovná. Dal 
nám svého 

jednorozeného 
Syna, aby nám 

ukázal, jak má-
me žít a touží, 

abychom po smrti se 
jednou všichni s ním 

setkali a s ním žili – 
v lásce sjednotili. Proto také za nás 
trpěl, aby odčinil to, co první lidé 
zkazili. Stojí za to o těchto všech 
věcech vážně uvažovat se svou 
mládeží a svůj i jejich život nasmě-
rovat v první řadě k Pánu Bohu, 
abychom nežili marně. A máme též 
je naučit děkovat Pánu Bohu, za 
jeho lásku, dobrotu a věrnost, za 
naše žití i za to, co od Něho máme. 
Jen tak můžeme podpořit víru naší 
mládeže, aby tíhla k Pánu Bohu. 
Na to máme celé prázdniny. Při-
pravme se na tento záběr už nyní, 
dva týdny před prázdninami.    

P. Antonín Sokol 

www.farnost-pardubice.cz 

DOBA PRÁZDNIN, DOBA ODPOČINKU, DOBA  

VZDĚLÁVÁNÍ VE VÍŘE, DOBA DÍKŮ PÁNU BOHU 
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Na první mariánskou červnovou sobotu dne 
6. 6. 2015 navštívila skupina 20 farníků Českomo-
ravskou Fatimu (ČMF) v Koclířově. Zájezd se 
uskutečnil po více než 7 letech zásluhou paní Jos. 
Krejčové, která jej připravila a vedla a navázala tak 
na předchozí tradiční poutě do Koclířova, které or-
ganizoval již zesnulý pan Karel Roček, velký ctitel 
Panny Marie. 

Po příjezdu do Koclířova na nás zapůsobila zná-
má atmosféra klidu a pohody pramenící z modliteb 
a díků poutníků. Stihli jsme úvodní přednášku pro-
fesora C. V. Pospíšila v přednáškovém sále ČMF 
na téma „Mistr Jan Hus“ a v 10:00 hod. jsme se 
v kostele, zasvěceném sv. Vojtěchu, sv. Alfonsu a 
Panně Marii Fatimské, ponořili do modliteb Svaté-
ho Růžence , které vedl P. Pavel Dokládal a závě-
rečné požehnání s Nejsvětější svátostí oltářní bylo 
velmi posilující.  Poté následovala koncelebrovaná 
mše svatá, kterou vedl P. Pavel Dokládal. Ve své 

promluvě zmínil i začátky vzniku ČMF i podporu 
otce biskupa Karla Otčenáška i postupný rozvoj 
celého areálu jako Božího díla pod ochranou Pan-
ny Marie. Připomněl, že letošní rok je ve znamení 
příprav na Národní Eucharistický kongres, který je 
pro nás výzvou, abychom eucharistii slavili oprav-
dově a nacházeli v ní posilu pro život ve víře. 

Po obědě v restauraci, kterou též provozuje 
ČMF, jsme s Hanou Frančákovou prožili krásnou 
hodinku modliteb, zpěvu, chval a díků. 

Od 14:00 hod. začala další přednáška prof. C. V. 
Pospíšila a později i jeho žáka o Mistru Janu Huso-
vi. Dozvěděli jsme se mnohé neznámé skutečnosti 
ze života Jana Husa, o jeho působení v Praze, 
v exilu, o koncilu a v neposlední řadě i o jeho od-
kazu pro dnešní dobu. 

V odpoledním programu byla i návštěva kostela 
svaté Filomény, kde P. Pavel Dokládal vedl Litanie 
a zpěvy. 

Ve zbývajícím čase do odjezdu jsme navštívili 
prodejnu Pastýř a také cukrárnu, která je vyhláše-
ná svými výbornými zákusky a koláči. V krásném 
slunečním odpoledni jsme procházeli celým areá-
lem a obdivovali pěknou parkovou úpravu, pomod-
lili se u jeskyňky Panny Marie Lurdské a u sochy 
Anděla s pasáčky z Fatimy. Zejména jsme obdivo-
vali sochu svatého Jana Pavla II. v životní velikosti, 
který jakoby žehnal všem poutníkům. 

Na závěr jsme navštívili kapličku, kde je stále 
vystavena Nejsvětější svátost oltářní a poděkovali 
za prožitý den pod ochranou Panny Marie a za 
všechny přijaté duchovní dary. Bohudíky! 

Poutnice Jana Č. 

POUŤ DO ČESKOMORAVSKÉ FATIMY V KOCLÍŘOVĚ. 

POZVÁNÍ NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  

 
Víš, kdo jsou ministranti? Chtěl bys i ty být blízko oltáře a poznat nové ka-
marády? Přijď na setkání ministrantů. Naše pravidelná setkání startují od 
září na faře – a to každý pátek od 16:00 do 17:45 hodin. Budeme objevo-
vat jak sloužit u oltáře a zažijeme spolu také spoustu dobrodružství .  
P. S. Jestli ses rozhodl patřit mezi nás, udělej si 19. září čas, protože poje-
deme na výlet do Hradce Králové, kde se koná velké setkání ministrantů 
z celé diecéze. 
Vim (Václav Metelka)       &  P. Filip Dušek 
mobil: 728 156 899   mobil: 739 463 215 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

NAŠI DRAZÍ FARNÍCI, 

na konci školního roku, kdy jsme mohli zvláště v posledních týdnech 
prožívat mnoho slavností a setkání, bychom chtěli ze srdce poděko-
vat za Vaši spolupráci, oběti a modlitby, kterých si hluboce vážíme. 
Do nastávajících dní Vám přejeme osvěžující a pokojné prožití prázd-
nin a dovolených. 
 

K tomu všemu Vám žehnají 
   P. Antonín, P. Radek a P. Filip 
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V neděli 17. května na 7. neděli velikonoční prožila 
naše farnost v kostele svatého Bartoloměje velikou 
radost. 16 dětí přijalo poprvé Ježíše v Eucharistii - 
bylo to 11 děvčat a 5 chlapců. Děti a rodiče se při-
pravovaly na tuto krásnou událost již od února na 
společném setkávání. Připravovalo se 17 dětí. Ma-
těj Šisler prožil slavnost Prvního svatého přijímání 
samostatně se svoji rodinou v kostele sv. Václava 
v Mikulovicích.  
Mši celebroval P. Antonín společně s P. Radkem. 
Přisluhujícím byl i jáhen Filip Dušek. 
V obětním průvodu děti přinesly i peníze, které sa-
my našetřily pro chudé děti. Výtěžek 1394 Kč byl 
zaslán na účet Papežských misijních děl. Dětem 
patří veliké díky! Po skončení slavnosti jsme se 
společně vyfotografovali a slavnost byla zakonče-

na hostinou agapé pro všechny (díky zákuskům a 
občerstvení, které přinesli rodiče).  
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na průběhu slavnosti, zvláště rodičům přijímajících 
dětí, schole z klášterního kostela, fotografovi Vác-
lavu Pecnovi a panu Pavlíkovi, také ženám, které 
připravovaly pohoštění a všem kteří pomohli ukli-
dit. Dobrý Bůh nám do-přál počasí slunečné i když 
nebylo až tak teplo.  
Den před slavností mohly děti také poprvé zažít 
radost z „odložení“ svých hříchů u Ježíše při slave-
ní svátosti smíření. V kostele mají vystavené své 
tablo ozdobené motýly, protože každé dítě je jiné, 
nádherné a milované Bohem a jediné Bůh ví, k ja-
ké nádheře je povoláno. Fotografie na tablo připra-
vil pan Pavlík .  

Katechetky Irena Zbrojová a Zuzana Petrášová 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2015 

PRÁZDNINY 2015 - ZMĚNY PROGRAMŮ  

 

PO DOBU PRÁZDNIN:  
 

 nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele 
  (první mše svatá bude v neděli 30. srpna v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb) 

 nebudou bohoslužby v nemocnici v kapli (Oáze) 

 nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele 
  (první adorace bude v úterý 1. září) 

 změněna času otevření kanceláře na faře:  
  pondělí - pátek  09:00 - 11:00     14:00 - 16:00  

 po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou  
polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele   

  (první mše svatá bude ve čtvrtek 1. října v 12:00 hod.) 

 Farní kavárna během měsíce července nebude   
  (první farní kavárna bude v neděli 6. září) 
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Zveme Vás na cyklus neformál-
ních setkání o základech křes-
ťanství. Jde o příležitost 
klást otázky, společně se bavit 
a objevovat nové perspektivy 
v přátelské atmosféře. Přijít 
může každý, kdo se chce o 
křesťanské víře dozvědět více. 
Přijít mohou i ti, kteří nejsou 
křesťané, kteří nechodí do kos-
tela, kteří se nově stali křesťa-
ny, kteří si chtějí oprášit zákla-

dy, kteří přišli nově do církve… prostě všichni. 
Těšíme se na setkání s Vámi poprvé v úterý 6. 

10. 2015 v 18.30 hod. Římskokatolická fara, 
Kostelní 92, Pardubice. Čeká Vás občerstvení, 
zajímavé přednášky a diskuze.  

Program setkání:  
  6. 10.  úterý Jde v životě ještě o něco víc? 
13. 10. úterý  Kdo je Ježíš? 
20. 10. úterý Proč Ježíš zemřel? 
27. 10. úterý Jak získat víru? 

  3. 11. úterý Proč a jak číst Bibli? 
10. 11. úterý Jak nás Bůh vede? 
18. 11. středa Jak odolat zlému? 
24. 11. úterý Proč a jak mluvit s druhými o víře? 
  1. 12. úterý Uzdravuje Bůh i dnes? 
  8. 12. úterý A co církev? 
15. 12. úterý Jak prožít život co nejlépe a je křes-

ťanství nudné, nepravdivé, zbytečné? 
+ Víkend ALFY 20. - 22.11. Kdo je Duch svatý? 

Co Duch svatý dělá?  
Jak mohu být naplněn Duchem svatým? 
 
Kurz je zdarma (kromě víkendu). Vzhledem k 

tomu, že netušíme, jaký zájem z Vašich řad bude, 
pomůže nám potvrzení Vaší účasti  
na e-mail: alfa.pardubice@seznam.cz nebo na 
tel. 601 580 804, 603 106 987. Další informace 
najdete na stránkách www.katolalfa.cz, nebo ve 
Zpravodaji farnosti č. 2/2015. Rádi se s Vámi uvidí: 
P. Radek Martínek, P. Filip Dušek, P. Tomáš 
Mlýnek, Zuzka Nápravníková, Libor Wawrzacz a 
další. 

KURZ ALFA 

I letos proběhla Zahradní slavnost, a to v neděli 
21. června. Dříve než nastal den jejího konání, vy-
nořily se obavy, zda se vůbec uskuteční, neboť 
byla obklopena množstvím jiných farních aktivit, 
které ji hrozily zastínit. Nakonec jsme se ale přece 
rozhodli událost uskutečnit a účast nás mile pře-
kvapila. První minuty Zahradní slavnosti sice ještě 
padal déšť, ale postupně ustoupil slunci a to přilá-
kalo více účastníků. Jako vždy bylo grilování buřtů, 
kterého se ujali Roman Netušil a Václav Kouba. 
Čepování piva se zhostil Bohouš Šlégr a nad 
ostatními dobrotami a nápoji bděly Pavla Pecnová, 
Zuzka Petrášová a Irena Zbrojová.  
Mimořádným zpestřením bylo letos divadelní před-
stavení Tarzicius, které hrály děti naší farnosti 
v kostele od sedmnácti hodin. Za krásné divadlo 
sklidili malí herci a herečky veliký potlesk, čímž 
ocenili i Josefa Pejchala, Zdeňka Nejezchleba a 
Zuzanu Petrášovou, kteří divadlo s dětmi nazkou-
šeli.  
Po divadelním představení jsme se opět přesunuli 
na farní dvůr a pod paprsky zapadajícího slunce 
společně strávili příjemné chvíle. Velice ke společ-

né pohodě přispěli i malí herci a herečky, kteří se 
po představení ochotně ujali obsluhy. Každému, 
kdo se podílel na přípravách i tomu, kdo přišel, VE-
LIKÉ DÍKY J!  

jáhen Filip Dušek 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

EUCHARISTICKÉ ADORACE  U KOSTELÍČKA  

 

budou i během prázdnin.  
Každé pondělí vždy od 9:00 do 11:30.  

Adorace v červenci nebudou v těchto dvou dnech: 6. 7. a  20. 7.  
Jinak každé pondělí a v srpnu též každé pondělí. 

 Prázdniny a dovolené neznamenají "oddych" od Pána,  
ale spíše přiblížení k němu, mají se stát naší duchovní obnovou.  
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XIII. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI 

První květnovou sobotu se v Salesi-
ánském středisku v Pardubicích 
uskutečnilo již třinácté setkání rodin 
pardubické farnosti spojené s dět-
ským dnem.  

Hostem a zároveň přednášejícím v 
dopoledním programu byl npor. 
ThLic. Tomáš Mlýnek. Věnoval se 
tématu Rodina jako farnost – farnost 
jako rodina. Bylo to velmi milé setká-
ní a zamyšlení se nad naší vírou a 
postojem k Bohu. Z toho vychází i 
postoj vůči farnosti.  

Mezitím co si dospělí v klidu vyslechli 
přednášku a zapojili se do diskuze, 
byla pro děti připravena spousta zají-
mavých her a soutěží, které pro ně připravily asi 
všechny večerníčkové postavy. Mládež si program 
připravila pod veděním jáhna Filipa Duška. Nako-
nec byla snaha dětí po zásluze odměněna něčím 
sladkým a drobnými balíčky.  

V poledne se již všichni těšili na oběd, přišel vhod 
výborný špíz s rýží. Siestu po obědě trávil každý 
po svém – buď přátelským popovídáním, odpočin-
kem nebo sportováním. Po té nás čekal odpolední 
program.  

Jak se již v minulých letech stalo dobrým zvykem, 
přišla ke slovu i kultura. V podání děti z farnosti 
jsme shlédli divadlo o sv. Tarsiciovi, které s dětmi 
připravili pardubický herec Josef Pejchal a Zdeněk 
Nejezchleb, pak přišlo na řadu biblické divadlo o 
sv. Josefovi. Vystoupili již osvědčení herci Zdeněk 
Nejezchleb alias faraón, číšník, kuchař a Jirka Pe-
tráš alias Josef Egyptský. Do hry se aktivně zapojili 

i diváci, takže se výborně bavili jak 
malí, tak velcí. Děti si vyzkoušely, jak 
se sbírá hrách, pracuje na poli… 

Společně jsme pak slavili mši svatou, 
při které jsme děkovali za naše rodi-
ny. Po mši bylo losování dárků z ode-
vzdaných přihlášek. Vylosovaní 
šťastlivci se mohli těšit z pěkných a 
hodnotných cen, které zabezpečil 
sponzor Zdenek Lukavský. Marek 
Deml věnoval něco na dary pro mlá-
dež.  

Odpoledne patřilo manželským sou-
těžím, které připravila rodina Neje-
zchlebových, sportu - přehazované, 
volejbalu, různým jiným hrám, přátel-

ským setkáním a rozhovorům, opékání buřtů. Kaž-
dý si na setkání jistě našel „to své“ a zároveň jsme 
celý den prožili v krásném společenství.  

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci 
a přípravě celého setkání, otci Mlýnkovi za zajíma-
vou přednášku, jáhnovi Filipivi Duškovi a skau-
tkám, dobrovolníkům z mládeže za organizaci pro-
gramu pro děti, P. Antonínovi Forbelskému, Pavle 
Pecnovým za zajištění všech potřebných věcí, ro-
dině Nejezchlebových, Jirkovi Petrášovi, Liboru 
Wawraczovi a členům pastorační rady za přípravu 
a plánovaní, všem ženám na recepci, ochotným 
maminkám za napečení koláčů, pomoc v kuchyni, 
salesiánům za zázemí, všem malým i velkým her-
cům a v neposlední řadě i Bohu za krásné počasí, 
které bylo až moc přesně takové, jaké jsme potře-
bovali.  

Zuzana Petrášová  
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KATEC HEZE  

V letošním školním roce byl v Pardubicích dě-
tem poprvé nabídnut program Katecheze Dobrého 
pastýře pod vedením katechetky Mgr. Ireny Zbrojo-
vé. Jedná se o světově rozšířený katechetický pro-
gram určený k biblicko-liturgické výchově dětí ve 
věku od tří do dvanácti let. Jeho cílem je výchova 
k životu z víry, jehož vrcholem a zdrojem je činná 
(ve smyslu vědomá) účast na slavení mše svaté. 
Program tedy není prvořadě zaměřen na 
„vyučování“ a získání potřebných znalostí, ale do-
týká se srdce dětí, jejich vložené touhy po oprav-
dovém setkání s Bohem a pomáhá jim tak získané 
poznání zvnitřnit. Děti během programu rozvíjejí 
svůj vztah k Bohu a k církvi a jsou vedeny ke svo-
bodné odpovědi na přijatý dar víry ve svém životě, 
jehož součástí je účast na životě církve. Způsob 
práce v této katechezi jim pomáhá prožívat radost 
z víry a uschopňuje je o své víře hovořit a svědčit. 
Jedinečným přínosem programu je 
dle dosavadních zkušeností porozu-
mění jak biblickým událostem, tak 
průběhu slavení svátostí, které se dě-
tem dostává díky specifickému přístu-
pu, který se opírá jednak o zmíněnou 
touhu dítěte po Bohu a jednak o pe-
dagogické principy Marie Montessori. 

Koncept Katecheze Dobrého pas-
týře (dále KDP), jež se dnes uplatňuje 
v asi čtyřiceti zemích celého světa, 
vznikl již roku 1954 v Itálii a během dalších 60 let 
procházel vývojem dle zkušeností s dětmi 
v různých kulturách (autorka a iniciátorka progra-
mu docentka Sofia Cavalletti zemřela v roce 2008). 
V naší zemi nebylo možné se s tímto programem 
donedávna setkat. Do povědomí se dostává záslu-
hou sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějo-
vic, které asi před čtyřmi lety zorganizovaly první 
kurzy s polskou lektorkou Dr. Barbarou Surmou a 
samy KDP uskutečňují ve své školce. V současné 
době pečuje o přípravu katechetů a metodických 
materiálů k uplatnění tohoto konceptu u nás Kate-
chetické a pedagogické centrum Biskupství králo-
véhradeckého (dále KPC). Mgr. Zbrojová absolvo-
vala dosud všechny uskutečněné kurzy a pracuje 
pod metodickým vedením tohoto centra. KPC zřídi-
lo za účelem informování katechetů a rodičů inter-
netové stránky www.katechezedobrehopastyre.cz, 
které jsou zatím v počátcích výstavby, ale jsou prů-
běžně doplňovány.  

Marie Montessori se ve svém pedagogickém 
přístupu držela výzvy „Pomoz mi, abych to dokázal 
sám“. Sofia Cavalletti k tomu přidala výzvu 
„Umožnit dětem setkání s živým Bohem“. Kate-
chetky programu KDP se snaží dostát oběma vý-
zvám. Pro další život dětí z víry to má významné 
důsledky: jsou k němu vnitřně motivovány a nejsou 
závislé jen na víře svého okolí.  

V Pardubicích se letos začal uskutečňovat pěti-
letý cyklus podle rozvrhu, který navrhla S. Cavall-
etti. Děti z prvního stupně ZŠ, případně předškolní-
ho věku, do něj mohou vstupovat v podstatě kdy-
koliv, neboť se počítá se smíšenými skupinami. 
Umožňuje to způsob práce, neboť ten je složen 
z velkého podílu individuální činnosti dětí dle jejich 
aktuálního zájmu a schopností (přibližně ze 70 -
 80% času) a ze společných prezentací nového 
tématu (cca 10 – 20 minutových v závislosti na vě-
ku dětí). Prezentaci vede katecheta a může ji od-
stupňovat (první část věnuje všem dětem a zabývá 
se základy hlavního tématu, pro starší děti pak té-
ma rozšiřuje). Při prezentacích se používají velmi 
názorné pomůcky, se kterými se tak dítě naučí pra-
covat v individuální části. Při individuální části na 
začátku a ve druhé polovině setkání katecheta děti 
obchází, komunikuje s nimi, poradí, klade jim otáz-

ky, povzbuzuje je. V ideálním případě 
mu pomáhá asistent nebo někdo 
z rodičů, neboť rodiče mohou být pří-
tomni. Doporučená doba jednoho se-
tkání je 90 minut. Pokud je dítě una-
vené dříve, lze individuální část zkrá-
tit, nebo si vzít činnost domů. 
V individuální části děti pracují samo-
statně nebo ve dvojicích či menších 
skupinách a zabývají se buď aktuál-
ním tématem setkání, nebo některým 

z dříve prezentovaných. Zásadně ale jen tím, jehož 
prezentaci bylo přítomno. Důsledkem tohoto pří-
stupu je, že se dítě učí opakováním, tím rozvíjí své 
myšlení i prožívání a účinek takového přístupu je 
zpravidla velmi hluboký.  

Celý program KDP je vystavěn jako hlásání ra-
dostné zvěsti o spáse člověka a radosti ze života 
s Bohem. K naplňování tohoto cíle přispívá i výběr 
základních témat, která se v jednotlivých letech 
prohlubují a doplňují. Dítě se tak učí o víře přemýš-
let v širokých souvislostech. Pro představu rodičů 
uvádíme výčet hlavních témat: společenství 
s Bohem a církví, mše svatá, modlitba, liturgický 
rok, události spojené s vtělením, smrtí a vzkříše-
ním Ježíše Krista včetně letničních událostí, křest, 
podobenství o Božím království a o křesťanském 
životě, křesťanský život (včetně morálky), svátost 
smíření, dějiny spásy, naše vykoupení a očekávání 
druhého příchodu Ježíše Krista.  

Marie Zimmermannová,  
vedoucí KPC Hradec Králové 

 
Zájemci o zařazení do programu Katecheze 

Dobrého pastýře se mohou hlásit na  
farpar@volny.cz, 723 147 966,  

nebo se přímo spojit s paní  
Irenou Zbrojovou (tel. 734 435 360,  

email: zbrojova@bihk.cz).  

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE V PARDUBICÍCH  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2015 – 2016 
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KATEC HEZE  

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – 2015/16  

PŘEDŠKOLÁCI 

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

 Pátek 09:00 - 11:00 hod. 
od 2. 10. 2015 

K. Kučerová   Spojil - 604 559 668 

ŠKOLÁCI 

1. - 3. třída Čtvrtek 14:15 – 15:40 hod. I. Zbrojová fara - katech. Dobrého pastýře 

1. - 2. třída Čtvrtek 15:45 – 16:30 hod. I. Zbrojová fara 

1. - 2. třída Pátek 13:00 - 13:45 hod. O. Matula Salesiáni 

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

4. třída  Úterý  16:00 - 16:45 hod. K. Kučerová fara 

3. - 4. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. O. Matula Salesiáni - 732 536 873 

5. - 6. třída  Pátek 14:15 - 15:00 hod. Z. Petrášová Salesiáni - 723 147 966 

5. třída Středa 14:30 - 15:15 hod. Z. Petrášová fara 

6. třída  Pondělí  15:30 - 16:15 hod. Z. Petrášová fara 

1. - 6. třída Středa 15:30 - 16:30 hod. A. Forbelský Mikulovice - škola 

8. - 9. třída  Středa 16:00 - 16:45 hod. F. Dušek fara 

7. - 9. třída  Pátek 15:00 - 17:00 hod. J. Wocláwek  Salesiáni - spolčo 

SŠ Pátek 17:00 - 19:00 hod. J. Wocláwek  Salesiáni - spolčo 

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 

Začátek výuky: v týdnu od 14. září. 

Rozvrh hodin bude možné popřípadě "ladit" dle dohody s vyučujícím. 

PĚNKAVA NEBO BŮH ? 

Jednoho slunečného jitra se svatý Lynas  
procházel po lukách. 

„Kde jsi, Hospodine?“ zvolal. 

„Tady! Tady!“ odpověděl Hospodin.  
(Ale mohla to být i kukačka.) 

„Stvořil jsi nádherný svět“, konstatoval svatý Lynas  
a s rozkoší vdechl svěží vzduch. 

„To vím, to vííím!“ odpověděl Hospodin.  
(Ale stejně dobře to mohla být i pěnkava.) 

„Neoslovíš mě přímo? Nebeským hlasem  
nebo tak něco?“ 

„Ne-é,“ odtušil Stvořitel.  
(Ale třeba jen kdesi zamečela koza.) 

SEDĚT A KOUKAT SE 

Svatý Lynas měl dvě kočky: Edieho a Maggie. 
Jednoho větrného dne si obě kočky začaly hrát jako 
malá koťata, honily se a točily za vlastními ocásky. 
Svatý Lynas je s úsměvem pozoroval, ale pak si 

povzdychl a řekl:  
„Co naplat, měl bych jít něco dělat.“ 

„Proč?“ zeptal se ho Bůh. „Hraní by ti prospělo.“ 
Ale svatého Lynase tím nepřesvědčil. 
„Koukni, Lynasi,“ povídá Hospodin, 

„Když já jsem mohl celý volný den strávit tím, že jsem 
učil kočky točit se za ocáskem, tak snad to nejmenší, 

co můžeš udělat, je sedět, koukat a bavit se!“ 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
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EUC HA R IST IE  

V neděli 7. června se na faře konalo setkání dě-
tí, které byly u prvního svatého přijímání v letech 
2011 až 2014. Sešlo se asi pětadvacet dětí. Pro-
mítaly fotografie z prvního svatého přijímání a děti 
měli možnost zavzpomínat si na své první přijetí 
Pána Ježíše v Eucharistii.   

Eucharistie má moc nás posilovat, pomáhat a 
uzdravovat duši. Dodává nám sílu snášet různé 
těžkosti a protivenství v životě. Toto je dobré si 
zvláště uvědomit letos, kdy se pozornost celé čes-
ké církve zaměřuje na Eucharistii. 

Paní Marie Zimmermannová (která vytvořila 
program, podle něhož se děti připravují na první 
svaté přijímání) měla v neděli pro děti připravenou 
katechezi. Děti dostaly úkol. Každé si vytáhlo na-
mátkou předmět, který se používá při mši. Měly 
určit, kde se předmět nachází a kdo jej používá. 

Děti se vesele zapojovaly. Byly nadšené a zapále-
né. S pomocí paní Zimmermannové si upevnily 
znalost liturgických předmětů.   

Dále paní Zimmermannová rozdala dětem ob-
rázky Ikony Nejsvětější Trojice od Andreje Ruble-
va. Děti popisovaly postavy andělů a hledaly sym-
boly. Marie jim vysvětlovala symboliku barev, po-
stoje a gesta osob. Všichni mohli zkoumat, co sym-
boly znamenají. Výsledky se staly podkladem pro 
osobní modlitbu.  Otec Antonín Forbelský na závěr 
katecheze udělil všem přítomným požehnání.  

Následovalo divadlo o sv. Tarsiciovi, které hrály 
děti z farnosti, pod vedením herce Josefa Pejcha-
la. Tarsicius Z LÁSKY K EUCHARISTII POLOŽIL 
ŽIVOT. Otec Radek Martinek zakončil setkání ka-
techezí o kostele.  

farnice PP 

SETKÁNÍ DĚTÍ Z PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ (2011-2014)  

Organizátoři Národního eucharistického kongre-
su 2015 přijímají objednávky vstupenek.  

Chystáte se na Národní eucharistický kongres? 
Nyní máte možnost objednat a zarezervovat si 
vstupenky na hlavní den, tedy sobotu 17. října 
2015, jehož program začne v 10.30 hodin na 
náměstí Svobody v Brně.  

Vstupenky si můžete objednat prostřednictvím 
formuláře na webových stránkách 
www.nek2015.cz/rezervace, kde jsou také rozliše-
ny skupiny účastníků (např. kněží, řeholníci, minis-
tranti, krojované skupiny, handicapovaní apod.). 
Vyplněním formuláře potvrzujete závaznou objed-
návku uvedeného počtu vstupenek. Přijetí řádně 
vyplněné objednávky bude potvrzeno na uvedenou 
emailovou adresu včetně uvedení času a způsobu 
převzetí vstupenek. 

Kromě klasické dopravy auty s poutními autobu-
sy bude výhodné využít vlakového spojení. Nádra-
ží v Brně je bezprostředně v centru, nedaleko mís-
ta hlavní národní slavnosti NEK 2015.  

(peš) 

REZERVUJTE SI VSTUPENKY NA NEK 2015 

http://www.nek2015.cz/rezervace
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SA LESIÁ NI  

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ROK 2015/2016 

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO MLÁDEŽE 

Sport 
 
Florbal 
8–15 let; pátek; 15:00–16:30; PZ 

Stolní tenis 
8–15 let; čtvrtek; 17:00–18:00; JČ 

Horolezecký pro děti 
6–10 let; čtvrtek; 17:00–18:00; MP 

Lukostřelba 
1x za 14 dní; neděle; 10:00–11:00; HH 

Různé... 
 
Kytara doprovodná 
8–12 let; středa; 17:00–18:00; MH 

Doučování 
8–14 let; středa; 16:00–17:00; ŠD 

Tvořivost pro děvčata 
8–14 let; čtvrtek; 16:00–17:30; ŠD 

Kutilský pro kluky 
8–15 let; středa; 15:00–16:30; OM 

 

a také: Setkání chlapů 
1x měsíčně; čtvrtek; 19.00–22.00; JT 

Společenství 
 
Klub pro rodiče s dětmi „Salíček“ 
středa; 09:00–11:30; PB 

Společenství mládeže 
7.–9. třída; pátek; 16:30–18:30; JW 

Společenství starší mládeže 
středoškoláci; pátek; 19:30–21:00; JW 

Kostel 
sv. Václava 
 
Mše pro rodiče s dětmi 
1x za 14 dní; neděle; od 8.30; OM 

Ministrantský kroužek 
1x za 14 dní; neděle; 10.15–11.00; OM 

Schola 
neděle; 08:00–08:25; MB 

Výuka náboženství 
1.–2. třída; pátek; 13:00–13:45; OM 
3.–4. třída; pátek; 14:00–14:45; OM 
5.–6. třída; pátek; 14:00–14:45; ZP 

Modlitební podpora 
není vázána na určitý den, JT 

Pá–Ne 
 
Odpolední oratoř 
každý pátek; 13:00–16:30; JW 

Sobotní výlety (od 8 let) 
1x měsíčně; sobota; celodenní výlet; JB, PZ 

Oratoř s vařením (od 8 let) 
1x měsíčně; neděle; od 11.00; JB, PZ 

Oratoř pro rodiny s dětmi 
1x za 14 dní; neděle; 15.00–17.00; ML, JW 

Vedoucí kroužků 
JT – Josef Trochta, OM – Ondřej Matula,  
PZ – Petr Zdražil (Séťa), JČ – Jiří Češík,  
JB – Josef Benák (Pepa), 
MB – Marie Benáková, 
PB – Petra Bajerová, ML – Martin Ludvík, 
MH – Marián Hrdý, ZP – Zuzana Petrášová, 
MP – Martin Pražan,  
HH – Helena Habartová, 
JW – Jiří Woclawek (George), 
SD – Šárka Drbohlavová 

Kroužky otvíráme v týdnu od 14. září.  

Přihlášky ke stažení  
www.pardubice.sdb.cz  

Dotazy zodpoví  
Josef Trochta, trochta@pardubice.sdb.cz, mobil: 777 754 531  
či  
Jiří „George“ Woclawek, jiri.woclawek@gmail.com, mobil: 777 259 334 
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SALÍČEK  

O PRÁZDNINÁCH 

 
Klub pro rodiče s dětmi  

SALÍČEK  
bude v provozu  

i během letních prázdnin.   
Srdečně zveme všechny děti,  

rodiče i prarodiče. 
Scházíme se v herně 

v salesiánském středisku  
mládeže,  

každou středu  
od 9:00 do 11:30. 

 
Pro bližší informace můžete 
psát na emailovou adresu: 
salicek2014@seznam.cz  

nebo volat na telefonní číslo: 
733 741 074 – Petra Bajerová. 

SALESIÁNI OBNOVUJÍ KOSTEL 

Milí farníci, zveme vás na žehnání nového hlavní-
ho kříže pro náš kostel sv. Václava, které se 
uskuteční o naší pouti v pondělí 28. 9. 2015 při 
mši sv. v 8:30 hod. Dřevěný kříž s kovovým 
umělecky kovaným korpusem Pána Ježíše 
v těchto dnech připravuje mladý umělec Jindřich 
Beneš z Nové Paky. Cena je 35 000 Kč a tuto 
částku téměř celou zaplatil jeden dárce. 
Dalším prvkem obnovy bude nový oltář. Dosavad-
ní, jakož i ostatní mobiliář, je provizorní a ne zrov-
na estetický. Chtěli bychom trvalý oltář dle předpi-
sů církve. Nový oltář bude z bílého carrarského 
mramoru, do něj vytesané heslo Dona Boska „Da 
mihi animas…“ (Dej mi duše…), stát bude na kova-
ných nohách, ozdobený 2 x 12 pruty jako Starý a 

Nový zákon. Mezi pruty bude štěrbina směřující 
vzhůru, která symbolizuje Boží milost. Pozadí prutů 
bude tvořeno neprůhledným plexisklem, nasvíce-
ným LED diodami. Bude to krásné! Instalaci oltáře 
plánujeme v září 2016. Cena díla bude 190 000 Kč 
a my vás chceme poprosit o finanční pomoc. Váš 
dar bude darem přímo Pánu Bohu a On vám to 
jistě bohatě odplatí! Malé i větší částky můžete při-
nášet kdykoliv k nám salesiánům v hotovosti, nebo 
poslat na účet Místní komunity SDB č. ú. 
1207251389/0800, var. s. 2809 (datum svátku sv. 
Václava), konst. s. 0558. Předem děkujeme za 
každý příspěvek!  

S přáním Božího pokoje a požehnání  
P. Ondřej Matula SDB, rektor kostela 
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C HA R ITA  

Ve čtvrtek 14. května se Oblastní charitě Pardubi-
ce podařilo díky firemním dobrovolníkům 
z Pojišťovny České spořitelny přestěhovat během 
jediného dne sociální šatník z Třebosic do Pardu-
bic. Dobrovolníci zároveň pomohli roztřídit obleče-
ní přivezené z charitních kontejnerů. Všem zapoje-
ným dobrovolníkům náleží velké poděkování. 
 
Charita získává oblečení pro potřebné především 
z kontejnerů na textil, které jsou od března tohoto 
roku rozmístěny v Pardubicích, Holicích a Lázních 
Bohdaneč. Kontejnery jsou tmavě červené a jsou 
označeny logem Charity. Od července Charita pře-
vezme také čtyři velkoobjemové kontejnery, které 
doposud spravovala Diakonie Broumov. I tyto kon-
tejnery budou natřeny načerveno a označeny cha-
ritním logem. 
 
K hlavním příjemcům oblečení patří klienti charit-
ních služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi 
a klienti dalších organizací, které pomáhají potřeb-
ným – mimo jiné Oddělení sociálních služeb 
a prevence MMP, Nízkoprahové denní centrum 
pro osoby bez přístřeší, LDN Rybitví a Zdravotně 
sociální oddělení Pardubické krajské nemocnice. 
 
Kdybyste věděli o dalších osobách, kterým by 
mohl sociální šatník pardubické Charity pomoci, 
obraťte se prosím na paní Čevorovou – tel.: 775 
296 843, e-mail: info@charitapardubice.cz. 
 
 

ROZMÍSTĚNÍ CHARITNÍCH KONTEJNERŮ 

NA TEXTIL: 

MO Pardubice I 
 K Polabinám u č. p. 1957 (zadní vjezd do býva-

lé TMS) 
MO Pardubice II 
 Varšavská x Prodloužená (za prodejnou  

COOP) 
 Partyzánů 
 Okrajová 297 
 Sedláčkova u č. p. 433 
 Valčíkova u č. p. 327 
 Družby za č. p. 379 
MO Pardubice III 
 Bartoňova u č. p. 839 
 Na Drážce u č. p. 1558 
 Jana Zajíce – (u nákladové rampy Penny  

Marketu) 
MO Pardubice IV 
 Staročernská (Slovany točna MHD) 
MO Pardubice V 
 Chrudimská 145 
 Pichlova 1573 (u výměníku tepla) 
 Dukelských hrdinů před č. p. 2601 
Holice 
 Palackého (naproti záchranné službě) 
Lázně Bohdaneč 
 Šípkova (naproti středisku Charity) 
 

Bližší informace o provozu sociálního šatníku  
naleznete na webu:  

www.pardubice.charita.cz/socialni-satnik. 

CHARITNÍ SOCIÁLNÍ ŠATNÍK BYL PŘESTĚHOVÁN DO PARDUBIC 

Charitní odlehčovací služby Červánky pomáhají 
těm, kdo v domácím prostředí pečují o seniora ne-
bo o osobu se zdravotním postižením nebo 
s chronickým onemocněním, která potřebuje stálou 
péči. Z důvodu velkého zájmu o tyto služby (více 
než 100 klientů za rok) se Oblastní charita Pardu-
bice rozhodla přesunout ambulantní část služeb do 
budovy bývalé fary v obci Mikulovice u Pardubic. 
Nové zařízení bude plně bezbariérové a jeho pro-
voz bude ekonomičtější. Pobytové odlehčovací 
služby bude Charita nadále poskytovat na stávají-
cím místě v Třebosicích. 
Rekonstrukce bývalé fary na středisko odlehčova-
cích služeb Oblastní charity Pardubice, která zapo-
čala v březnu 2014, se chýlí ke konci. Veškeré 
zbývající práce by měly být dokončeny v průběhu 
letních měsíců. O zahájení provozu nového stře-
diska Vás budeme informovat v příštím čísle Farní-
ho zpravodaje. 
K dokončení přestavby schází i přes štědrou pod-
poru dárců 190 000 Kč. Touto cestou Vás proto 
žádáme o jakoukoliv finanční podporu. Váš dar 

můžete předat buď osobně v sídle Charity V Ráji 
732, nebo zaslat bankovním převodem (číslo účtu: 
1201207379/0800, Česká spořitelna, a. s., variabil-
ní symbol: IČ dárce/datum narození, specifický 
symbol: 4600, do poznámky uveďte Váš kontakt 
pro vyhotovení darovací smlouvy).  
Kontaktní osobou je Vojtěch Gottwald 
(gottwald@charitapardubice.cz, 733 161 618). 
Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

CHARITNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY ČEKÁ STĚHOVÁNÍ 
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C HA R ITA  

Oblastní charita Pardubice  
pořádá sbírku školních potřeb pro děti z rodin,  

které se nacházejí v tíživé životní situaci. 
 

Darujte prosím níže vyjmenované školní po-
můcky. Do konce letních prázdnin je můžete nosit 
na faru (Kostelní 92), nebo do sídla Charity (V Ráji 
732). Pomůcky by měly být v takovém stavu, v 
jakém byste je sami rádi používali. Znevýhod-
něné děti se díky nim budou moci plnohodnotně 
zapojit do školního vyučování. 

 
 Sešity formátu A4, A5 a A6 + obaly a tvrdé des-

ky na tyto sešity 
 Psací pera, obyčejné tužky, zmizíky, kružítka, 

gumy, pravítka 
 Tempery, vodovky, štětce, kelímky 
 Penály (mohou být i vybavené) 
 Omalovánky, pastelky, fixy 
 Lepidla, nůžky 
 Školní batohy 
 Kalkulačky 
 
Kontaktní osoba: 

Karolína Chmelařová, DiS. 777 296 826 
Děkujeme, že pomáháte. 

SBÍRKA ŠKOLNÍCH POTŘEB 

Vážení rodiče, sestry a bratři, 
na konci školního roku je vhodná příležitost po-

děkovat Pánu Bohu za děti, které svěřil do naší 
péče, za učitele, kteří usilují o jejich výchovu, včet-
ně obětavých katechetů a kněží. Když apoštolové 
posílali maminky s dětmi pryč, aby Pána Ježíše 
neobtěžovaly, řekl jim Ježíš: Nechte maličké přijíti 
ke mně, neboť takovým patří Boží království. Mezi 
maličké zajisté patří nejen ti šestiletí, ale třeba i 
šestnáctiletí. Ježíš se raduje z blízkosti 
všech, všichni jsme Božími dětmi a ro-
diče mají důležitý úkol: prosit Pána Bo-
ha o pomoc při výchově svých dětí a 
umožnit, aby Pán Ježíš mohl v jejich 
rodině konat své dílo. 

Na prvním místě je třeba upozornit 
na seznamování s pravdami naší víry 
při výuce náboženství, při poznávání 
základů křesťanství. Je to důležité, 
vždyť nedůvěra k církvi je v naší spo-
lečnosti způsobena především velikou 
neznalostí základních pravd o Bohu a 
církvi, která někdy překvapuje i u lidí 
vzdělaných. Mladí lidé by se měli dozví-
dat o smyslu života, o Boží lásce, která 
v Kristu přišla na svět, o hříchu, který 
můžeme s pomocí Boží překonávat, o 
následování Dobrého pastýře, našeho Pána Ježí-
še Krista.  

Při hodinách náboženství se mládež nesezna-
muje jen s pravdami víry, ale také se spolužáky, s 
kamarády. Spoluvytváří společenství, které je pro 
jejich životní zakotvení důležité zvláště v době do-
spívání. Náš Pán řekl: Kde jsou dva nebo tři shro-
mážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed 
nich. Církev je společenství! Společně se učíme 
pomáhat jeden druhému, naslouchat jeden druhé-
mu, vytvářet přátelské vztahy, společně směřuje-
me do Božího království. Proto je užitečné navázat 

na školní rok vhodným prázdninovým setkáním, 
křesťanským táborem či chaloupkou, kde je možné 
sdílet svou víru s ostatními. 

Seznamování s životem církve a prožívání spo-
lečenství by mělo vyústit v pravidelnou účast na 
mši svaté. Proč? Při mši svaté nám Pán Ježíš na-
bízí sebe a radí: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka 
a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Mé tělo 
je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Není proto 

správné připravit dítě na první svaté 
přijímání, a pak připustit, aby se s Pá-
nem Ježíšem již nesetkávalo. Při každé 
mši svaté nasloucháme Božímu slovu, 
můžeme přijímat Pána Ježíše v eucha-
ristii, potřebujeme požehnání do dalších 
dnů. Vždyť cesta následování Dobrého 
pastýře vede až do Božího království. 
Vážení rodiče, víte, že duchovní život 
každého dítěte začíná v rodině modlit-
bou a způsobem života rodičů. Příklad 
svým dětem dáváte tím, že kladete dů-
raz na hodnoty, kterými svět opovrhuje, 
nebo je považuje za zbytečné. Církev 
od rodičů očekává, že budou ve svých 
dětech upevňovat vztah k Bohu a neda-
jí ničemu přednost před nabídkami na-
šeho Pána. On řekl: Hledejte nejprve 

Boží království, ostatní vám bude přidáno. Všech-
ny možné kroužky, různé aktivity, sport a další mo-
hou být užitečné, ale ne na prvním místě. Pokud 
nějaké dítě řekne, že je to v kostele nebo na nábo-
ženství nebaví, udělejte všechno proto, aby je to 
bavilo, zajímalo, obohacovalo. Není správné být 
otroky počítačů a televize, zvláště když víme, že 
nás nedovedou k Bohu. Dítě vycítí, zda rodiče žijí 
tím, co doporučují, zda to nejsou jenom slova. 

Bůh vám k tomu žehnej,  
stojíme za vámi a žehnáme vám! 
Vaši čeští a moravští biskupové 

SPOLEČNÝ PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPŮ 

D OKUM ENT  
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D OKUM ENT  

V květnu zazněla u sv. Jana přednáška Pavla 
Hradilka s názvem „Cesta od statického ke komu-
niálnímu slavení eucharistie“. Lektor uvedl zejmé-
na, že obvyklý výraz „mše“ vůbec není v koncilové 
konstituci o liturgii, koncilové dokumenty mluví o 
eucharistii. Koncil v otázkách liturgických usiloval 
ne jen o reformu, ale o obnovu. Faktem je, že od 
konce 70.let minulého století římská kurie nic 
víc pro obnovu liturgie nedělá. Situace v Čes-
ku byla obtížnější kvůli komunistickému 
režimu, který domácí církev oddělil od 
světové církve „železnou oponou“. Pro 
důslednou obnovu chyběla a do-
sud chybí důkladná biblická 
obnova. Podstatou liturgic-
ké obnovy by mělo být: zno-
vu objevit a žít křesťanskou 
obec ve vzájemném kontak-
tu účastníků. Řecký výraz 
„leiturgia“ znamená „konání 
všeho lidu“.  Následoval popis 
středověké liturgie, která byla 
poplatná pyramidálnímu mode-
lu církve, který prakticky trvá 
dodnes. Budoucnost vidí lektor ve 
vytváření komuniálního modelu: 

eucharistickou bohoslužby bychom měli 
připravovat ve společenství. Konstituce Lu-
men gentium zdůrazňuje, že všeobecné kněžství 
věřících má (také svým způsobem) účast na kněž-
ství Kristově. Poslání služebného kněžství je koor-
dinovat, řídit. Úkoly všeobecného kněžství jsou 
zejména aktivní účast na bohoslužbě, přijímání 
pod obojí, společná příprava přímluv, solidarita s 
druhými v jejich životních situacích. Ve všech spo-
lečenstvích církve by se měly uplatňovat principy 
subsidiarity a kolegiality. Měli bychom více využí-
vat i jiné důležité formy liturgie: denní modlitbu 
církve, liturgii slova s výkladem jako biblické hodi-
ny, společnou liturgii pokání, rodinnou liturgii. 

V červnu přednesl Tomáš Petráček přednášku 
„II. vatikánský koncil v konfliktu interpretací“. Tento 
koncil znamenal velký zlom v dějinách církve. 
Změnil se pohled na církev, když koncil zdůraznil 
církev jako Boží lid, vyzdvihl kolegialitu biskupů a 
přihlásil se  k lidským právům, vyhlásil obnovu litur-
gie. Pro všechny tyto a další postoje, zachycené v 

koncilových dokumentech byla 9/10 větši-
na koncilových otců, zastánců předcho-

zích modelů byla menšina. Přesto jsou 
formulace v dokumentech výsledkem 
určitých kompromisů a tak zdrojem 

různých výkladů. Prioritou druhého 
koncilového papeže Pavla 
VI. byla liturgická reforma, 
přitom některé palčivé otáz-
ky papež vyjmul z jednání 
koncilu (celibát, předávání 
života).  Realizaci koncilu 
zbrzdilo období pontifikátu 

Jana Pavla II. Fakticky nastala 
centralizace života církve, po-
tlačení kolegiality biskupů. To 

se projevilo v Kodexu kanonické-
ho práva z roku 1983. Pozitivní nao-
pak byl rozmach mezináboženského 

dialogu za JPII. Papež Benedikt XVI. 
Ratzinger se změnil proti době koncilu a usi-

loval vrátit se před koncil. Za papeže Františka se 
zastavily pokusy o negativní interpretaci koncilu. 
Důležitá je zejména papežova exhortace 
„Evangelii gaudium“. V závěru lektor zdůraznil 
vlastnost katolické církve: Schopnost snášet napětí 
mezi různými postoji katolíků. 

V reakci na to je pak otevřená diskuze cestou k 
řešení vzniklých problémů. 

 
Zapsal Jan Kohl a Jan Franc 

PONDĚLNÍ VEČERY 

PŘEDNÁŠKY K PŘÍPRAVĚ NÁROD. EUCHARISTICKÉHO KONGRESU 

PRIMICE – PROSBA O POMOC  

V sobotu 4. července v 10:00 hod. v kostele svatého Bartoloměje budeme moci Pánu s radostí děko-
vat  při slavnostní mši svaté za dva nové kněze, které si povolal do své služby : Filipa Duška, který zde 
prožil rok v jáhenské službě a bude u nás pokračovat jako kaplan a Jiřího Jakoubka, našeho rodáka. 
Poslední primice novokněze pocházejícího z naší farnosti byla v roce 2001 a to P. Jiřího Peška, t. č. 
vojenského kaplana. K takové radostné události samozřejmě patří i následné setkání při společném 
pohoštění, na které vás všechny oba primicianti rádi zvou . 

Chtěli bychom poprosit : 

 ženy o napečení sladkého pečiva, koláčů, které můžete přinést během pátečního odpoledne nebo 
v sobotu od rána na faru 

 muže i ženy o pomoc při samotném chystání prostor a pohoštění v sobotu ráno od 8 hod.  
Děkujeme předem za všechny ochotné ruce, které čímkoli přispějí k společné oslavě této radostné 
události. 

Pavla Pecnová 
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R ŮZNÉ  

Čas od času se vyskytnou situace, kdy je potřeba 
vykonat neodkladnou práci, ale přitom nevíme o 
nikom, kdo by nám s tím pomohl. My, mládežníci, 
bychom Vám proto chtěli nabídnout novou formu 
vzájemné pomoci v rámci farnosti – konkrétně ob-
časnou výpomoc farníkům.  
 
Může se jednat například o následující aktivity 
(výčet spíše pro ilustraci): 
 pomoc na zahradě 
 pomoc při skládání dřeva či uhlí 
 pomoc při malování 
 občasné hlídání dětí 
Pomoc by byla prováděna zejména mládeží v rám-
ci farnosti – nejčastěji ve věku 15 – 25 let. 
 
Předpokladem je, že by práce nebyly prováděny 
zdarma – konkrétní odměna by se domlouvala 
podle povahy konkrétní práce – předpokladem ale 
je min. 50 Kč/hodinu. 
 

Kontakt pro možnost konkrétní domluvy: 
Marek Petráš 
Telefon: 721 820 849 
E-mail: marek_petras@centrum.cz 
 
Osobní zkušenost: 
Na podzim minulého roku jsem musel jít na operaci 
s kolenem a neměl jsem zrytou zahrádku. Chvíli 
jsem váhal, komu říci (či zda to nemám nechat do 
jara) a potom jsem se rozhodl oslovit mládežníky 
naší farnosti. Vyvolalo to nejprve trochu údivu, asi i 
nejistoty z obou stran, Nicméně nakonec jsme se 
dohodli. A výsledek – práce byla dobře vykonána 
k mé spokojenosti, kluci si něco málo přivydělali. 
Proto vítám jakoukoliv aktivitu, která možnost tako-
véto občasné výpomoci nabídne jako standardní 
možnost a odstraní počáteční nejistotu, zda to není 
něco divného se na takové pomoci domluvit. Určitě 
bych tuto možnost na základě předchozí zkuše-
nosti využil i v budoucnosti, pokud by to bylo potře-
ba.  

„SOUSEDSKÁ VÝPOMOC VE FARNOSTI“ 

AKTIVITA MLÁDEŽE 

PODĚKOVÁNÍ ZA DARY 

Milé sestry a bratři v Kristu!  
Velmi nás potěšila – ba ohromila – Vaše štědrost, kterou jste projevili při sbírce na dary pro nás no-
vokněze. Velice si toho vážíme a prosíme Boha, Dárce všeho dobra, aby Vás odměnil vším dobrým 
pro duši i tělo a jednou Vás přivedl do svého království! 

Vaši novokněží Filip Dušek a Jiří Jakoubek 
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ŠKOLA  NOE  

ZMĚNA VE VEDENÍ ŠKOLY NOE 

Ráda bych Vás touto cestou informovala 
o změně ve vedení školy od 1. srpna 2015. 

Letos v létě končí mé čtyřleté funkční období 
ředitelky školy a po pečlivém uvážení jsem se roz-
hodla, že na tuto funkci nebudu pro příští období 
kandidovat. Ačkoliv považuji tuto práci za velmi 
smysluplnou, je zároveň náročná a těžko se mi 
daří ji skloubit s rodinným životem a péčí o mé 
vlastní děti. To je hlavní důvod, proč jsem se roz-
hodla ve funkci nepokračovat. 

Novou ředitelkou školy je od 1. srpna 2015 jme-
nována moje současná zástupkyně, paní učitel-
ka Mgr. Lenka Macháčková. Pevně věřím, že její 
obdarování, pedagogický um, dosavadní zkuše-
nosti a pracovní nasazení přispěje k tomu, že se 
bude škola nadále dobře rozvíjet. A dá-li Bůh, za 
další čtyři roky, v srpnu 2019, bude mít své první 
absolventy. 

Považuji za čest, že jsem mohla stát u zrodu 
školy NOE. Jsem vděčná za tým učitelů a ostat-
ních pracovníků, se kterými jsem mohla pracovat. 
Troufám si říct, že v tak skvělém kolektivu jsem 
dosud nepracovala. Děkuji za Vaše modlitby, po-
vzbuzení a mnohdy nezištnou pomoc nejrůznější-
ho charakteru. Omlouvám se, pokud jsem udělala 
chybná rozhodnutí či opomněla věnovat pozornost 
něčemu důležitému. Těším se na další dobrodruž-
ství a příležitosti k dobrým skutkům, které Pán Bůh 
škole NOE připravil. (Efezským 2,10) 

Ve škole NOE pracovně zůstávám, nově se bu-
du na poloviční úvazek věnovat propagaci a fun-
draisingu. Těším se tedy na další spolupráci.  

 
Markéta Chmelová, zatím ještě ředitelka  

——————–————————— 

LETNÍ BRIGÁDY VE ŠKOLE NOE  

Brigád není nikdy dost  A letní brigáda ve ško-
le NOE je již tradicí   

Letos budeme zařizovat učebnu pro 6. ročník a 
malou počítačovou učebnu. Rozsah prací bude 
relativně menší než v minulých letech.  

Budeme velmi vděční, pokud najdete byť jen 
pár hodin a přijdete nám pomoci. Zejména ocení-
me pomoc při úklidu po malování – malovat se bu-
de v mateřské škole, ve třídě 1.A a v nových učeb-
nách. Úklid předpokládáme 2. týden v červenci. 

Dále oceníme pomoc při montáži a stěhování 
nábytku – pravděpodobně 3. týden v srpnu. 

Sledujte prosím web školy, kde upřesníme data.  
Hlásit na brigádu se můžete u  

Markéty Chmelové,  
mail chmelova@skola-noe.cz,  

telefon 777 542 477. 

 

CO VY UŽ NEPOTŘEBUJETE, MŮŽE 

SE ŠKOLE NOE HODIT   

Pomozte nám ušetřit výdaje školy! Možná máte 
doma něco, co již nepotřebujete nebo něco obno-
vujete a staré je ještě funkční. Nebojte se to nabíd-
nout škole NOE!  
 

Rádi přijmeme: 
 funkční počítače (notebooky) 
 funkční mobilní telefony 
 psací stoly 
 kancelářský nábytek nebo obývací stěnu 
 zachovalé hry a hračky (prosím ne puzzle a 

plyšáky) 
 papíry potištěné jen z jedné strany 
 drobnosti – odměny pro děti 
  

Obracejte se na  
Markétu Chmelovou,  

mail chmelova@skola-noe.cz,  
telefon 777 542 477. 

—————–—————————— 

BURZA PRÁCE   

Škola se rozrůstá a s ní i nabídka zájmových 
kroužků. Hledáme vedoucí i pomocníky, kteří rádi 
pracují s dětmi, jsou ochotní věnovat čas a umí 
něco, co ostatní třeba tolik ne. 

Hledáme pomocníka pro vedení sportovních 
kroužků – mladší děti (1. – 3. třída), starší děti (4. 
– 6. třída). 

Hledáme průkopníka, který by si troufl rozjet 
„reportérský“ kroužek. V kroužku by se děti učily 
fotografovat, natáčet a zpracovávat videozáznamy, 
tvořit příběhy, scénáře, komiksy, ankety… Pojďme 
naproti digitální době a učme děti využívat součas-
né technologie smysluplně a pro dobrou věc.     

A co takhle pomoci s doučováním? Pokud by 
Vám dělalo radost, že můžete slabší žáky posu-
nout v učení. Pokud by Vám dělalo radost, že díky 
Vám se v hlavě žáka rozsvítí ono „aha – už to chá-
pu“. Pak jste ten pravý člověk pro kroužek doučo-
vání. 

Ohledně podrobností nebo zájmu se obracejte 
na  

Lenku Macháčkovou, tel. 607 051 115  
nebo machackova@skola-noe.cz  

BLAHOPŘEJEME 

 

NAROZENINY 

2. 7. P. Tomáš Mlýnek  

8. 7. P. Filip Dušek  

ZPRÁVY ZE ŠKOLY NOE 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

Ne 28.06. Primiční mše sv. P. Filipa Duška Dolní Dobrouč 15:00 hod. 

Po 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla   

Út 30.06. Poslední polední mše svatá kostel sv. Jana 12:00 hod. 

St 01.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

Čt 02.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   08:00 - 16:00 

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

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

Pá 03.07. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

So 04.07. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

  Děkovná mše sv. P. Jiřího a P. Filipa kostel sv. Bartoloměje   10:00 hod. 

Ne 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

Čt 09.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne 12.07. Uložení ostatků P. Josefa Toufara Číhošť 15:00 hod. 

St 15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen fara od 09:00 hod. 

Čt 16.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 18.07. Diecézní pouť rodin a nemocných Jablonné v Podještědí 11:00 hod. 

Čt 23.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne 26.07. Poutní pobožnost kaple sv. Anny 17:00 hod. 

Út 28.07. Modlitba za národ kostel sv. Jana 17:30 hod. 

Čt 30.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 01.08. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

St 05.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

Čt 06.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   08:00 - 16:00 

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

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

Pá 07.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:00 

Čt 13.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie klášterní kostel 18:00 hod. 

Po 17.08. Přijímání intencí na měsíc září fara od 09:00 hod. 

Čt 20.08. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 21.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Po 24.08. Poutní slavnost  kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Čt 27.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 28.08. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30 hod. 

So 29.08. 10. Pouť pardubických rodin Horní Bradlo  

Ne 30.08. 1. mše pro děti - žehnání škol. potřeb potřeb klášterní kostel 10:00 hod. 

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

So 12.08. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 13.09. Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

  Poutní slavnost (novokněz Filip Dušek) Kokešov 15:00 hod. 

Ne 20.09. Svatobartolomějské poutní setkání farní dvůr 16:00 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 


