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Minulý týden se v 
kostele četlo jako 
druhé čtení úryvek z 
Pavlova listu Efeza-

nům (5,21-32).Mnohé dnešní lidi v 
něm zarazila zejména věta o podří-
zenosti ženy jejímu muži, ,,jako 
kdyby to byl sám Pán“.Jak Pavlo-
vým slovům v dnešní do-
bě rozumět? Při-
znám se, že 
tahle pasáž 
z Pavlo-
va listu 
se mi 
také 

ne-
líbila, 
zejmé-
na když 
se četla při 
svatebním 
obřadu. On se 
ale tenhle úryvek vět-
šinou nečte dál. Když jsem se 
začal zabývat hlouběji, došlo mne, 
že nejde o schvalování patriarchál-
ních struktur, nýbrž o něco mno-
hem podstatnějšího co platí v kaž-
dé době. „Muži, každý z vás ať má 
svou ženu rád, jako si Kristus zami-
loval svou církev a vydal sám sebe 
za ni“. 

Už Jan Pavel II upozornil na po-
kračování textu, který říká, že se 

máme podřizovat jedni druhým“ 
vzájemně“ z úcty ke Kristu. Jaké by 
to bylo senzační manželství, kdyby 
se oba milovali jako Kristus a cír-
kev.“ Mám tě tak rád, že bych svůj 
život za tebe dal.”Když se tedy dva 
vezmou před Bohem, přejímají 
úkol jeden druhého dělat šťastným, 
nejen zde na zemi, ale dopomoci si 
též ke šťastné věčnosti. Není to 

příliš nad lidské síly? Vy-
dělávat peníze, sta-

rat se o domác-
nost, vycho-

vávat děti 
a také si 

být 
na-

vzájem 
otevřeni 

Kristu? Ano, 
na jednoho je 

toho moc, na dva 
rovněž. Ale svátostné 

manželství je smlouva ve třech. 
Tím třetím je Bůh, na něhož se lze 
spolehnout. S ním se mohou dít 
skutečné zázraky, ovšem svorným 
úsilím všech tří! A pak je už zbyteč-
né hádat se, kdo je vlastně v rodi-
ně hlavou.  

 
Přeji vám hodně síly.  

jáhen Josef 

www.farnost-pardubice.cz 
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

RESTITUCE VE FARNOSTI 

 

Již na konci roku 2014 bylo zahájeno vydávání pozemků, které náležely do původního majetku  Římsko-
katolické farnosti v Mikulovicích, Třebosicích, Rosicích nad Labem i arciděkanství v Pardubicích. Všech-
ny pozemky, o které bylo požádáno,  jsou v současné době již majetkem původních vlastníků. Ve spolu-
práci s Biskupstvím královéhradeckým proběhla jednání o nových pachtovních smouvách, která jsou 
téměř ukončena.   
 

Přehled vrácených pozemků  Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice 

 
 

Přehled pachtovních smluv 

 
Vypracoval: H. Kosová 

K.ú. Čísl.parc. Výměra v m2 Druh pozemku 
Cena 1 m2 

prům. 
Kód 

BPEJ 
Cena za m2 

dle BPEJ 

Třebosice KN 73/20 
580 

orná půda 
11,66 32110 5,70 

93 11,66 32210 6,64 

Třebosice KN 73/28 15 418 orná půda 11,66 32210 6,64 

Třebosice KN 82/3 8 774 orná půda 11,66 32210 6,64 

Třebosice KN 86 439 orná půda 11,66 32210 6,64 

Třebosice KN 87/7 
59 

orná půda 
11,66 32210 6,64 

62 11,66 32110 5,70 

Třebosice KN 219/1 3 291 orná půda 11,66 36000 18,77 

Třebosice KN 411 
209 

orná půda 
11,66 35800 13,29 

499 11,66 35600 15,77 

Celkem   29 424        

č. firma list vlastnictví pachtovné parcelní číslo 

1 ZOD Stolany  v jednání     

2 Jíčinský Staré Jesenčany L.V. 378    Třebosice 6 741,- 73/28 

3 AGRO TRADE Staré Čivice L.V. 378    Třebosice 8 633,- 73/20,82/3,86,87/1,87/7,219/1,411 

KURZ ALFA 

6.10. - 15.12. 2015 vždy od 18.30 hod. 

JIŽ BRZY ZAČÍNÁME. PŘIJĎTE MEZI NÁS.  

Zveme každého, kdo se chce něco dozvědět o základech křesťanství, prohloubit nebo oprášit své zna-
losti v této oblasti. Přijít mohou i ti, kteří nejsou křesťané, kteří nechodí do kostela nebo kteří se nově 
stali křesťany.  

Jde o cyklus neformálních setkání, která dávají příležitost klást otázky např.: Existuje Bůh? Jaký je 
smysl utrpení? Vina? Smrt? Cíl? Ježíš? Víra? Zlo? Láska? Naděje? Bible? Budeme se společně bavit 
a objevovat nové perspektivy v přátelské atmosféře. 

Čeká na Vás občerstvení, zajímavé přednášky a diskuze. Nebojte se, seberte odvahu a přijďte. Zají-
mají nás Vaše názory a zkušenosti! 

 Kde: Římskokatolická fara, Kostelní 92, Pardubice.  
 Kdy: POPRVÉ 6.10.2015 v 18.30 hod.   
 Téma prvního večera: Jde v životě ještě o něco víc?  

Další info: ve Zpravodaji farnosti č. 4/2015, dále na stránkách www.kurzyalfa.cz, nebo u duchovních 
naší farnosti. 

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. 
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M INISTR A NTI  

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

Přijď na setkání ministrantů.  
Naše pravidelná setkání startují od 4. září na faře 

– a to každý pátek od 16:00 do 17:45 hodin.  
Budeme objevovat jak sloužit u oltáře a zažijeme 

spolu také spoustu dobrodružství .  
 
Vim (Václav Metelka) & Filip Dušek, jáhen 
mobil: 728 156 899  mobil: 739 463 215 

NAŠE VÝLETY 

Pojeď s námi na diecézní setkání ministrantů 
v Hradci Králové v sobotu 19. září 2015.  

Sraz bude v Pardubicích na nádraží ČD v sobo-
tu v 7:45 hod. (odjezd vlaku v 8:07). Vezmi si se-
bou průkazku na slevu do vlaku (rozhodně pokud 
máš víc než 10 roků). 

S sebou: ministrantské strojení (bude společný 
odvoz), jídlo, průkazku pojištěnce, vhodnou spor-
tovní obuv. Dobrou náladu a slušné chování . 

Nahlas se do čtvrtka 17. 9. 2015 
———- 

Neváhej se s námi rozjet na pouť do Kokešova 
v neděli 13. 9. 2015 v 15 hod. Pojedeme na ko-
lech. Sraz u fary v Pardubicích bude ve 13:30 hod. 
Ministrantské strojení nám vezmou autem. Návrat 
v cca 17:30 hod.  

——— 
Zářijové výlety vyvrcholí poutí ke sv. Václavu do 

Staré Boleslavi dne 28. 9. 2015. 
Sejdeme se na nádraží ČD v pondělí 28. 9. 

2015 v 6:45 hod. (odjezd vlaku v 7:00). Vrátíme se 
vlakem v 15:02 nebo v 17:22 hod. 

S sebou: ministrantské strojení, jídlo, průkazku 
pojištěnce, vhodnou obuv. Průkazku na slevu do 
vlaku. Dobrou náladu a slušné chování . 

Nahlas se do pátku 25. 9. 2015. 

POZVÁNÍ NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

PARDUBICE – NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 2015 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

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

odkaz (13:00,15:00) 
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: 14:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“ 
VLASTNÍ PROGRAM: individuální prohlídka 

kostela a jeho katakomb  
- vhodná baterka či „čelovka“ 

 
ZVONICE U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 

Zvonice otevřena: 14:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Odlévání zvonu Arnošt“ 
VLASTNÍ PROGRAM: prohlídka zvonice  

(ve skupinách po 15) 
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V letošním roce se na přelomu prázdninových mě-
síců již po dvacátéšesté konal tradiční tábor našich 
oddílů skautského střediska Šestka Pardubice u 
Zemské brány v Orlických horách. Stavbu tábora 
provázelo přímo aprílové počasí, kdy se střídal 
déšť se záplavou sluníčka, a tak nám to začalo 
pěkně zvesela. Nakonec se vše povedlo podle plá-
nu a první táborovou noc již děti trávily „pod stře-
chou“. Letošní tábor se nesl v duchu knihy J.R.R. 
Tolkiena – HOBIT – a tak hned druhý den se pů-
vodně skautský tábor přeměnil na domov šesti tr-
pasličích družin – Dvalinů, Filiů, Kiliů, Thorinů, 
Bomburů a Bifurů – které převlečeny do trpasličích 
kápí v barvě své družiny doprovázely Bilba Pytlíka 
na cestě za drakem 
Šmakem a jeho pokla-
dem.  
Kromě jednotlivých 
etapových her si skaut-
ky i letos mohly ověřit 
své znalosti první po-
moci při dvou 
„simulačkách“ – tj. si-
mulovaných krizových 
situací, kdy několik ve-
doucích předstírá růz-
ná zranění od popále-
niny až po bezvědomí 
a starší účastníci tábo-
ra jim musí co nejlépe 
poskytnout první po-
moc. Maskování zraně-
ných bylo mnohdy k nerozeznání od skutečného 
poranění. Zásah našich skautek byl také většinou 
správný a velká část zraněných by byla zachráně-
na. 
Na celodenní výlet se skautky vydaly do Polska a 
světlušky zamířily do Kostelecké aleje. Odměnou 
za celodenní pochod pak byl veselý táborák, při 
kterém jsme na klacku opékaly „hady“ (z jednodu-
chého těsta) a zpívaly veselé táborákové písně. V 
sobotu se náš tábor rozrostl o družinu vlčat, tj. mla-
dších chlapců, kteří zde byli na svém prvním skaut-
ském táboře. Pro světlušky, skautky i nás vedoucí 
to znamenalo nové a vítané obohacení našeho 
táborového kolektivu.  
A tím se odstartoval druhý týden, v něm jsme si 
užívali krásného počasí a stále rostoucího horka. 
Příjemným osvěžením jako vždy bylo koupání v 
ledové Divoké Orlici, ve které jsme si mohli dopřá-

vat vodní hry a hrátky. V neděli jsme s o. Antoní-
nem oslavili mši svatou pod širým nebem. 
V dalších dnech jsme se kromě sportovních aktivit, 
učení se různým nejen skautským dovednostem 
hojně věnovali poznávání a vnímání přírody i šetr-
nému chování k ní. Skautky např. měly možnost 
„naostřit“ své smysly pod vedením lesních elfů.  
Ve středu nás čekal nejslavnostnější večer celého 
tábora, jehož náplní je slibový oheň, při kterém 
světlušky a skautky skládaly za účasti všech tábor-
níků své sliby. Na tuto příležitost se celý tábor a 
zvláště pak slibující pečlivě připravují, jak hmotně 
schraňováním a zpracováním dřeva, tak duchovně 
možností přijetí svátosti smíření. V letošním roce 

však měl, kvůli zvýše-
nému riziku požárů a 
proto vydanému záka-
zu rozdělávání ohně ve 
volné přírodě, neob-
vyklou formu. Místo u 
velkého ohně proběhlo 
skládání slibů za 
skromného osvětlení 
svíček, které však na 
důstojnosti této událos-
ti nic neubralo.  
S blížícím se koncem 
tábora také gradovala 
celotáborová hra. 
Všechny trpasličí druži-
ny doputovaly až 
k Osamělé hoře, kde 

se setkaly s drakem Šmakem a osvobodily z jeho 
moci velký poklad i ohrožené Jezerní město a ut-
kaly se v „bitvě šesti armád“ (podle šesti táboro-
vých družin). Vítězi celé hry se stala družina Filiů, 
nicméně všechny družiny si zasloužily ocenění a 
odměnění za své nasazení. Páteční den se pak 
nesl v duchu loučení se s tábořištěm u Zemské 
brány a také přípravami na odjez včetně bourání 
stanů, takže poslední noc jsme strávili pod jasnou 
hvězdnatou oblohou. V sobotu jsme se pak šťast-
ně dostali do svých domovů.  
Díky patří Bohu, organizátorům i účastníkům za 
vydařený tábor. Letos bychom také chtěli obzvlášť 
poděkovat pardubické faře za poskytnutí prostorů 
pro uložení vybavení na faře v Mikulovicích a dále 
všem rodičům, kteří pomohli se stavbou nebo bou-
ráním tábora. 

Tereza Zemanová a Marie Burgertová 

ZA DRAKEM ŠMAKEM K ZEMSKÉ BRÁNĚ 

SK AU TSK É  H N U TÍ  

TERMÍNY SCHŮZEK V NÁSLEDUJÍCÍM  

ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016: 

 
Skautky:      pá  17:30 – 19:00  (Marie Burgertová: tel: 776 365 779) 
Světlušky:  pá  15:45 – 17:15   (Veronika Vitáčková: tel: 724 101 941) 
Vlčata:         čt  16:30 – 18:00   (Tomáš Dušek: tel: 608 549 389) 
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Rádi bychom Vás informovali, že byla založena 
Potravinová banka PARDUBICE, z. s. Tato ban-
ka je součástí České federace potravinových bank. 
Jedním ze tří zakládajících členů je Oblastní chari-
ta Pardubice. 

Potravinová banka Pardubice byla založena 
s cílem získávat zemědělské přebytky, přebytky 
produkce potravinářského průmyslu nebo nepro-
dejné, ale poživatelné potraviny. Banka také přijí-
má přebytky z veřejných jídelen a restaurací, pří-
spěvky shromážděné při veřejných sbírkách 
v supermarketech či ve školách. Současně zajišťu-
je jejich skladování a distribuci potřebným. 

Jedním z hlavních cílů potravinových bank je 
zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci 
odstranit chudobu a hlad. Potravinová banka Par-
dubice má v současné době cca 15 odběratelů. 

Jedná se o zařízení pro osoby v krizi, pro mládež 
s hendikepem, pro osoby bez domova a další sku-
piny obyvatel ohrožené sociálním vyloučením. Do-
dává např. službám charit v našem kraji či azylo-
vým domům. 

Potravinová banka je závislá na Vašich darech, 
přijímáme nejen potraviny, ale i drobné spotřební 
zboží pro domácnost. Uvítáme také sponzory, kteří 
mohou nabídnout finanční dary k zajištění provozu 
banky, hmotné dary, nebo převzetí a krytí finanč-
ních nákladů na provoz organizace. 

 
Kontakt:  

Blanka Vopařilová  
tel.: 731 598 800, 461 310 569, 

e-mail: reditel@charita.info 

CHARITA ZŘÍDILA POTRAVINOVOU BANKU PARDUBICE 

C HA R ITA  

Papež František jmenoval 
svého zástupce na Národním 
eucharistickém kongresu v 
České republice. Bude jím 
německý kardinál Paul Josef 
Cordes. 

Kardinál Paul Josef Cordes je 
bývalým pomocným bisku-

pem v Paderbornu, kterého papež sv. Jan Pavel 
II. v roce 1980 ustanovil místopředse-
dou Papežské rady pro laiky. Stal se rovněž kon-
zultorem dalších dikasteriíí římské kurie. Byl mimo 

jiné pověřen péčí nad Charismatickou obnovou a 
Neokatechumenátní cestou. Toto poslání plnil do 
prosince 1995. Tehdy byl povýšen do hodnos-
ti arcibiskupa a jmenován předsedou Papežské 
rady Cor Unum, která koordinuje charitativní čin-
nost katolické církve. Funkci předsedy této papež-
ské rady zastával i v době pontifikátu Benedikta 
XVI. až do roku 2010, kdy odešel na odpočinek a 
ve funkci ho vystřídal kardinál Robert Sarah. Kardi-
nálem byl jmenován v konsistoři v listopadu 2007. 
  
První Národní eucharistický kongres v České re-
publice vyvrcholí slavností 17. října 2015  

KARDINÁL CORDES ZASTOUPÍ PAPEŽE NA NEKU 2015 

NEK 2015  

DIECÉZNÍ DEN NEK PRVNÍ ŘÍJNOVÝ PÁTEK 

Na první říjnový pátek, tedy 2. 10. 2015, se také připravuje Diecézní den NEK  
v Novém Adalbertinu v Hradci Králové.  

Dopolední program Děti Eucharistie bude určen školákům a odpoledne pak dospělým. (peš) 

http://www.bihk.cz/images/articles/full/article-3325.png
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(Dokončení ze Zpravodaje č. 3/2015) 

 
3. … PROTOŽE UVIDÍ BOHA 

 
V srdci každého muže a každé ženy neustále 

zaznívá Pánovo pozvání: „Hledejte mou 
tvář!“ (Žalm 27,8). Zároveň musíme čelit neustálé 
konfrontaci s ubohou situací nás hříšníků. Je tomu 
tak, když čteme například v Knize žalmů: „Kdo smí 
vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na 
jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a 
čisté srdce“ (Žalm 24,3-4). Nesmíme ale mít strach 
ani si nechat vzít odvahu: z Bible i ze zkušeností 
každého z nás vidíme, že Bůh dělá vždy první 
krok. To On nás očišťuje, abychom se s ním mohli 

osobně setkat. 
Když Bůh povolal proroka Izaiáše, aby mluvil v 

jeho jménu, ten se polekal a řekl: „Běda mně, je se 
mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů“ (Iz 
6,5). Hospodin jej přesto očistil, když mu poslal 
anděla, aby se dotknul jeho úst a řekl: „Tvá vina je 
odňata a tvůj hřích je usmířen“ (Iz 6,7). V Novém 
zákoně, když Ježíš na Genezaretském jezeře po-
volal své první učedníky a dovršil zázračný rybo-
lov, Šimon Petr mu padl k nohám a řekl: „Pane, 
odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ (Lk 5,8) Odpo-
věď přichází bezprostředně: „Neboj se! Od nynějš-
ka budeš lovit lidi“ (Lk 5,10). A když mu jeden z 

(Pokračování na stránce 7) 

M LÁ D EŽ  

Stát se dospělým. Co se musí udát, aby se 
z člověka stal dospělý? Přemýšlel/-a jsi někdy o 
tom? Možná ti přijde, že musíš mít velké svaly, 
hodně peněz, vzdělání… holky napadnou možná 
svůdné křivky či společenský šarm. Ale znamenají 
tyhle kvality dospělost? Pokud by tohle stačilo, tak 
bychom museli za dospělé označit zkorumpované 
politiky a mafiány, kteří se hnusně obohacují na 
náš účet, nechávají za sebou nešťastné ženy a 
děti, protože nikdy nedrží slovo. Pokud by 
stačily ony „velké“ kvality, pak bychom 
museli přiznat, že jsou dospělé model-
ky, které prodávají svoje těla a zvrací 
do záchodu, aby byly slavné. Pokud 
by ony kvality stačily k dospělosti, 
vypadá to, že bychom za dospělé 
označovali spíš přerostlé děti, které 
mají názory pevné jak plastelína a 
nikdy nedovedou jít proti proudu…  
Co tedy znamená být dospělý? Zna-
mená to stát na vlastních nohách. Znamená to ne-
měnit názor podle většiny, i když budu možná vy-
padat trapně. Znamená to držet slovo a stát se 
outsiderem pro dobrou věc. Z pohledu mnoha 
dnešních děcek: „Trapný!“ Ale z pohledu Božího: 
„Pecka! Jsi borec! Jsi skvělá!“ Že na tom nezáleží? 
Ohromně na tom záleží! Podívej se, kam žene lidi 
ta první rádoby dospělost: do samoty, nepřátelství 
vůči všem, zběsilého zajišťování ráje na zemi, kte-
rý se stejně dřív nebo později rozpadne… Druhá 
alternativa dospělosti vede ale úplně jinam: šlech-
tictví ducha, spokojenost se životem, přátelství 
s lidmi a s Bohem, radost, kterou nemůže vzít ni-
kdo a nic. Ti první jen ničí, zato ti druzí budují a 
dávají naději. Ti první tě slaďoučkými slůvky pod-
vedou, kdežto ti druzí tě, ač někdy tvrdými slovy 
(!), podrží a povzbudí.     
Proč ale mluvit o dospělosti ve vztahu k Bohu? 
Protože Bohu není jedno, co prožíváš! Je na tvojí 

straně v každé minutě tvého života, a zvláště když 
se hraje o dospělost, nenajdeš lepšího průvodce. 

Na cestě k dospělosti ti jako jedinečnou 
vzpruhu nabízí speciální sílu svého Ducha, 
abys dovedl/ -a ty vznešené ideály uskuteč-

ňovat. Tu speciální sílu Ducha ti nabízí ve 
svátosti biřmování. Právě v této jedineč-
né síle dovedly milióny křesťanů jít proti 
proudu a stát se vzory, kterým dnešní 
„pop-hvězdičky“ nesahají po kotníky.  
Abys tuhle sílu přijal/-a, je třeba jí po-
chopit – jinak bys nevěděl, jak ji použí-
vat. Kdybys měl Ferrari, ale neuměl 
řídit, je ti k ničemu. Kdybys měla top 
make-up, ale nevědělas, jak se naná-
ší a odličuje, byl by ti k ničemu. Po-
dobně ti biřmování, když nepoznáš 
Krista, bude k ničemu. Letos na pod-

zim máš ale jedinečnou příležitost Je-
žíše poznat blíž a pak sílu biřmování 

přijmout a používat. Máš jedinečnou příležitost 
udělat veliký krok k dospělosti. Proto: „Pojď do to-
ho!“      

————————————————————— 

P. S.  - bude dohromady  
cca 14 setkání / 2 x měsíčně 

 
první setkání  

ve čtvrtek 24. 9. 2015 v 19:00 hod. 
ve farním sále  

 
věková hranice? cca 12+  

(ale posouzení individuální) 
 

biřmování na  
seslání Ducha svatého 15. 5. 2016 

 
jáhen Filip Dušek 

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA  

K XXX. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE 2015  

STÁT SE DOSPĚLÝM? ANEB PROČ BIŘMOVÁNÍ.  
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Ježíšových učedníků říkal: „Pane, ukaž nám Otce 
–a to nám stačí,“ Ježíš mu odpověděl: „Kdo viděl 
mne, viděl Otce“ (Jan 14,8-9). Pánovo pozvání k 
setkání s ním je tedy adresované každému z nás, 
ať už je kdekoli a nachází se v jakékoli situaci. Sta-
čí „aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a 
že ho bude hledat bez ustání každý den. Nikdo 
nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto 
pozvání netýká“ (Evangelii gaudium, 3). 

Všichni jsme hříšníky a 
potřebujeme, aby nás 
Pán očistil. Stačí však 
udělat jeden nepatrný 
vstřícný krok k Ježíšovi, 
abychom objevili, že On 
nás stále očekává s ote-
vřenou náručí, především 
ve svátosti smíření – svá-
tosti, jež je přednostní pří-
ležitostí k setkání s Božím 
milosrdenstvím, které 
očišťuje a obnovuje naše 
srdce. 

Ano, drazí mladí, Pán 
se chce s námi setkat, 
chce, abychom jej „viděli“. A jak? – můžete se mě 
zeptat. Také svatá Tereza z Avily, která se narodila 
ve Španělsku před pěti sty lety, už odmalička říká-
vala svým rodičům: „Chci vidět Boha.“ Potom obje-
vila cestu modlitby jako „intimní přátelský vztah s 
tím, jímž se cítíme být milováni“ (Kniha života, 8,5). 
Proto se vás ptám: Modlíte se? Víte, že můžete 
hovořit s Ježíšem, s Otcem a s Duchem Svatým 
tak, jako hovoříte s přítelem? A ne s jakýmkoli pří-
telem, ale s vaším nejlepším a nejdůvěrnějším pří-
telem! Zkuste to jednoduše udělat. Objevíte to, co 
jeden venkovan z Arsu říkal svatému faráři ze své 
vesnice o své modlitbě před svatostánkem: „Já se 
dívám na něho a on se dívá na mne“ (Katechismus 
katolické církve, 2715). 

Ještě jednou vás vyzývám, abyste se s Pánem 
setkávali v časté četbě Písma svatého. Pokud ješ-
tě na to nejste zvyklí, začněte s evangelii. Přečtěte 
si každý den jednu pasáž. Nechte, aby Boží slovo 
promlouvalo k vašim srdcím a přinášelo světlo na 
vaši cestu (srov. Žalm 119,105). Objevíte pak, že 
Boha lze „vidět“ také v tváři bližních, především 
těch nejvíce opomíjených: v chudých, hladových, 
žíznivých, cizincích, nemocných, uvězněných 
(srov. Mt 25,31-46). Máte již takovou zkušenost? 
Drazí mladí, abyste porozuměli logice Božího krá-
lovství, je třeba, abyste si v kontaktu s chudými 
přiznávali i svoji chudobu. Čisté srdce je nutně i 
srdcem obnaženým, které se dokáže snížit a sdílet 
svůj vlastní život s těmi nejpotřebnějšími.  

Setkání s Bohem v modlitbě, v četbě Bible a v 
bratrském životě vám pomůže lépe poznat Pána i 
sebe samotné. Tak, jako se to přihodilo Emauz-

(Pokračování ze stránky 6) ským učedníkům (srov. Lk 24,13-35), Ježíšův hlas 
způsobí, že zahoří vaše srdce a otevřou se vaše 
oči, abyste rozpoznali jeho přítomnost ve svém 
životě. Tak objevíte láskyplný záměr, který má On 
pro váš život.  

Někteří z vás cítí, nebo teprve pocítí, že je Pán 
volá do manželství k vytvoření rodiny. Mnozí si 
dnes myslí, že toto povolání je „nemoderní“, ale 
tak tomu není! Právě z tohoto důvodu dnes celé 
církevní společenství prožívá zvláštní období, kdy 

uvažuje o tomto povolání 
aoposlání rodiny v církvi a 
v současném světě. Kro-
mě tohoto vás vybízím, 
abyste zvážili cestu za-
svěceného života nebo 
kněžství. Je krásné vidět 
mladé lidi, jak se rozhodu-
jí pro povolání odevzdat 
se Kristu a službě jeho 
církvi! Ptejte se s čistou 
duší a nemějte strach zto-
ho, co od vás Bůh žádá! 
Počínaje vaším „ano“, 
jímž odpovíte na Boží vo-
lání, se v církvi a společ-

nosti stanete novou setbou naděje. Nezapomeňte 
– Boží vůle je naše štěstí! 

 
4. NA CESTĚ DO KRAKOVA 

 
„Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 

vidět Boha“ (Mt 5,8). Drazí mladí, jak vidíte, toto 
blahoslavenství velice úzce souvisí s vaším živo-
tem a je zárukou vašeho štěstí. Proto vám ještě 
jednou opakuji: mějte odvahu být šťastni! 

Letošní Světový den mládeže je poslední eta-
pou přípravy směřující k příštímu velkému světové-
mu setkání mladých v Krakově v roce 2016. 

Právě před třiceti lety svatý Jan Pavel II. usta-
novil v církvi světové dny mládeže. Toto putování 
mladých napříč kontinenty pod vedením Petrova 
nástupce bylo skutečným darem prozřetelnosti a 
prorockou iniciativou. Společně Pánu poděkujme 
za cenné plody, které tato setkání přinesla do živo-
ta tolika mladých lidí na celé planetě! Kolik důleži-
tých objevů – především objevení Krista jako Ces-
ty, Pravdy a Života a církve jako velké a otevřené 
rodiny! Kolik životních proměn a kolik rozhodnutí 
pro povolání vzešlo z těchto setkání! Kéž se svatý 
papež Jan Pavel II., patron světových dnů mláde-
že, přimlouvá za naši pouť směřující do jeho Kra-
kova. Ať nás na této cestě provází mateřský po-
hled milostiplné, překrásné a přečisté blahoslave-
né Panny Marie. 

 
Ve Vatikánu 31. ledna 2015 
památka svatého Jana Boska  

František 

M LÁ D EŽ  
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V průběhu prázdnin se nám podařilo přesunout 
zázemí již několik let fungující mateřské školky do 
mlýna v Třebosicích č. p. 15.  

Provoz zahajujeme od 2. 9. 2015 třikrát týdně 
(pondělí, středa, pátek) od 7:30 - 14:30 hod. Škol-
ka je určena pro předškoláky ve věku od 3 - 7 let, 
děti mladšího věku mohou docházet i s rodiči.  

Rádi bychom s dětmi trávily venku co nejvíce 
času, k tomu budeme využívat blízký sad s lesním 
domečkem a na různá dobrodružství nedaleký Pa-
louček.  
 

Bližší informace a přihlášky naleznete na 
www.zemekus.cz 

 
Uvítáme pomoc rodičů a přátel školky při bu-

doucích akcích či sponzorské i jiné dary. 
 

Děkujeme  
Marie Boumová a Eliška Maradová. 

KANCELÁŘ  

NA ARCIDĚKANSTVÍ  

ÚŘEDNÍ HODINY 

 

od úterý  1. září 

 

pondělí:  
08:00 – 12:30 
13:30 – 17:30 

 
úterý - pátek:  
08:00 – 12:30 
13:30 – 16:00 

Královéhradecký biskup Jan Vokál vyzývá k modlit-
bám za podzimní Synodu o rodině.  
 
Řádná synoda o rodině proběhne ve Vatikánu me-
zi 4. a 25. říjnem 2015. Českou biskupskou konfe-
renci bude na tomto shromáždění zastupovat krá-
lovéhradecký biskup Jan Vokál, který říká: "Když 
se Svatého otce Františka novináři už po několiká-
té ptali, co všechno by Synoda mohla změnit v cír-
kevním učení, moudře odpověděl, aby se místo 
dotazů na změny raději intenzivně modlili ke Svaté 
rodině za dary Ducha Svatého pro účastníky Syno-
dy. O tuto modlitbu, jejíž slova Svatý otec napsal, 
tedy prosím i já Vás." 
 
Biskupská synoda je shromážděním biskupů vy-
braných z celého světa podporující těsně spojení 
mezi papežem a biskupy, a pomáhající papeži při 
udržování a posilování neporušenosti a růstu víry a 
mravů, a to radami i projednáváním otázek, které 
se týkají činnosti církve. Pokud papež biskupskou 
synodu rozhodovací mocí nevybaví, přísluší jí, 
podle kanonického práva, pouze projednávat otáz-
ky a vyslovit přání, nikoli otázky řešit a vydávat o 
nich rozhodnutí. 

Modlitba Svatého otce Františka  
za Synodu o rodině 

 
Ježíši, Maria a Josefe, 
ve vás kontemplujeme 
nádheru pravé lásky 

a na vás se s důvěrou obracíme. 
Svatá Nazaretská rodino, 

učiň i naše rodiny místy společenství 
a večeřadly modlitby, 

autentickými školami evangelia 
a malými domácími církvemi. 

Svatá Nazaretská rodino, 
kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá 

násilí, uzavřenost a rozdělení, 
kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, 

brzy pozná útěchu a uzdravení. 
Svatá Nazaretská rodino, 

kéž příští biskupská synoda 
dokáže ve všech vzkřísit vědomí 

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny 
a její krásy v Božím plánu. 

Ježíši, Maria, Josefe, 
naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji. 

 

MODLEME SE ZA SYNODU O RODINĚ 

ROD INY  

LESNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA  

ZA BUKEM 

 

NAROZENINY: 

19.09. -  jáhen Karel Kylar 
19.10. - P. Radek Martinek 
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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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R ŮZNÉ  

KATEC HEZE  

Americký kardinál Fulton Sheen upozorňuje, že 
právě tím, že člověk vytěsní a vyloučí svou osobní 
vinu, má potřebu přenášet své skutečné, byť nepři-
znané, viny na druhé. Čím víc popírá svůj vlastní 
hřích, tím víc chyb nachází na druhých. Takový 
člověk pak shání drby, loví senzace, pomlouvá a 
vše kritizuje. 

 Navíc lze také hříchu uvyknout, že už si ho člo-
věk neuvědomuje a vědomí jeho vážnosti klesá. 
Sem mířil Ježíš svou okřídlenou větou: "Kdo jsi 
bez viny, první hoď kamenem" (Jan 8, 7). 

Každý člověk nějak pociťuje následky svého 
hříchu a pokud jej nezpracuje, hledá pak úlevu v 
únikových božstvech a únikových návycích jako 
jsou alkohol nebo drogy. Obviňuje vše kolem sebe: 
ženu, práci, přátele, poměry. Nepřiznává si svůj 
hřích. Ježíš neodsoudil Magdalénu potýkající se se 
svou sexualitou ani kajícího zloděje, který nedove-
dl odolat pokušení cizího majetku, tedy určitou lid-
skou špatnost. Hněvali ho a napadal tzv. slušné, 
se sebou spokojené lidi, potěšené, že našli někoho 
horšího, než jsou sami. 

Nestačí ovšem jen hřích analyzovat (toho by 

byla také dobře schopná psychologie nebo psychi-
atrie), aby se jen probudilo vědomí viny, ale je tře-
ba hřích léčit.  

Úvod do duchovního života / P. Tomáš Roule 

PROČ NĚKTEŘÍ LIDÉ STÁLE HLEDAJÍ CHYBY  

A NEDOSTATKY DRUHÝCH 
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R ŮZNÉ  
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Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá  
 

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ 

 

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou? Chcete se dozvědět něco 
víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery, vztazích s rodiči a k okolnímu světu, sexuálním  

životě v manželství nebo také o společném životě s Bohem? 
 

Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat, ujasnit si správnost své volby, ale i svá  
silná a slabá místa a připravit se na společný život v manželství.  

 
Setkání budou probíhat během školního roku ve dvoutýdenních intervalech  

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

Poprvé se sejdeme  
v neděli 4. října 2015 v 16:00 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 

R ŮZNÉ  

 VÍKEND PRO  

DĚVČATA 12 – 17LET  

na téma: 

„MISIE …. NIC PRO MĚ???“ 

 
Klášter sester františkánek v Hoješíně u Seče  

18.9. – 20.9. 2015  

 
Náš host - misionář:  

otec Jiří Šlégr  
 

Začátek: v pátek mší svatou v 18:00  
Konec: v neděli kolem 13:00  

 
S sebou:  

spacák, přezůvky, pevnou obuv, teplé oblečení  
 

Cena:  
dobrovolný příspěvek  

 
Hlaste se: 

u s. Gratie do 10.9.2015  
(733 755 824, hojesin.osf@seznam.cz)  
Těší se na vás otec Petr, sestry a tým  

Školské sestry sv. Františka zvou  
do Hoješína u Seče na  

 

DUCHOVNÍ OBNOVU  

PRO RODINY 

na téma:  

„...ODEVZDÁVÁM  SE ... A PŘIJÍMÁM...“ 

s nezapomenutelným programem pro děti 

23.10. – 25.10. 2015 

 
Začínáme mší svatou  
v pátek v 18:30 hod. 

 
Vede:  

P. Ignác Majvald OFM, PhDr. Vlastimil Sojka  
a tým dobrých lidí 

 
S sebou:  

spacáky, velmi teplé oblečení, přezůvky 
 

Cena:  
Dobrovolný příspěvek na dobrou věc 

 
Hlaste se:  

u s. Gratie: 733 755 824,  
manzele-hojesin@seznam.cz 
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RŮZNÉ  

KA LEND ÁŘ  

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH  

1. MŠE SVATÁ PRO DĚTI  
 - žehnání školních potřeb 

Neděle 30. srpna v 10:00 hod. klášterní kostel 

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

1. MŠE SVATÁ V NEMOCNICI Středa 2. září v 14:30 hod. kaple Oáza 

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Pátek 4. září v 16:00 hod. fara 

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ (děti + rodiče) Sobota 12. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje 

1. HODINA NÁBOŽENSTVÍ Od pondělí 14. září (dle programu) 
fara / Salesiánské  

středisko 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Čtvrtek 17. září v 16:30 hod. fara 

1. SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ Čtvrtek 24. září v 19:00 hod. fara 

1. POLEDNÍ BOHOSLUŽBA 
 U SV. JANA 

Čtvrtek 1. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Pátek 2. října v 09:30 hod. Spojil - p. Kučerová 

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 

A K C E  

St 02.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 03.09. 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 04.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 05.09. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

St 09.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 
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KA LEND ÁŘ  

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice. 
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,  
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz 

A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

Čt 10.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

So 12.09. Kněžské svěcení (jáhen Zdeněk Sedlák) HK - katedrála sv. Ducha 9:30 hod. 

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

Ne 13.09. Poutní slavnost  Kokešov 15:00 hod. 

  Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

Po 14.09. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)  

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

Čt 17.09. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 19.09. Diecézní setkání ministrantů Hradec Králové 9:30 hod. 

Ne 20.09. 9. svatobartolomějské poutní posezení farní zahrada 16:00 hod. 

  Sbírka na Církevní školství   

St 23.09. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 24.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

  Příprava na biřmování - 1. setkání fara 19:00 hod. 

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

  Poutní slavnost Spojil - kaple 15:15 hod. 

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

St 30.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

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

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

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

So 03.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

Čt 08.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

  Setkání Pastorační rady farní sál 19:00 hod. 

St 14.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

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

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

Ne 18.10. Misijní neděle - sbírka na misie   

St 21.10. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 22.10. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 23.10. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

St 28.10. Státní svátek   

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

Čt 29.10. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Ne 01.11. Slavnost Všech svatých   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   


