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CO JE TO RODINA?  

tázka je tak elemen-
tární, že se lze ze-
ptat, zda je třeba ji 
vůbec klást. Může-
me se podivovat 
nad kladením otá-

zek po něčem tak zjevném, a ně-
kdo si může myslet, že odpověď 
povede jen k opakování banalit 
anebo ke komplikování toho, co je 
prosté. Jako bychom měli jenom 
jedinou alternativu: buď rozrážet 
otevřené dveře anebo se utápět v 
malichernostech. 

Současně však správně tušíme, 
že primární zřejmost jsou vždycky 
skryty ve svém vlastním světle. 
Nejsou jenom jako nos mezi očima, 

který je příliš blízko, aby byl viděn; 
ani jako krajina, kterou člověk už 
nesčetněkrát prošel a přestal si jí 
všímat. Prvotní zřejmost jsou jako 
zdroj, který osvěcuje a zakládá vše 
ostatní, a proto nemůže být zalo-
žen nebo osvícen. Ve vztahu k to-
muto zdroji se podobáme nočním 
ptákům, kteří by chtěli pohlédnout 
do slunce, ale oslepí je přemíra 
světla. 

Všichni pocházíme z nějaké ro-
diny, všichni začínáme s nějakým 
příjmením a naší kolébkou je určitá 
rodina. Rodina je základ. Avšak, je-
li rodina základem, pak není mož-
né „založit rodinu“. Pokud stojí na 
počátku našich konkrétních životů, 

je nemožné ji opravňovat anebo 
vysvětlovat, protože by bylo zapo-
třebí vystoupit k nějakému přede-
šlému principu a rodina by nebyla 
ničím jiným než druhotnou a odvo-
zenou skutečností, nikoli živnou 
půdou. Teoretici, kteří by chtěli, 
aby prvotní lidské společenství by-
la smlouva uzavřená mezi bezpo-
hlavními a izolovanými jedinci, sa-
mi prohlašují, že jde o pouhou fikci 
a pracovní hypotézu, nikoli reali-
tu. Na rovině lidství neexistuje prin-
cip, který by rodinu předcházel. 
Nelze ji tedy vysvětlit, lze jenom 
poukázat na její přítomnost, která 
nás vždycky předchází. 

Zřejmost tady předchází naše 

oči. A také je otevřela a vyzvala, 
aby se otevřely prvními úsměvy a 
prvními hlasy. A právě proto je tak 
nesnadné vyvracet toho, kdo se 
zatvrdí a odtělesní napadáním ro-
diny. Je snadnější vysvětlit, že člo-
věk pochází z opice než vysvětlit, 
že pochází z muže a ženy. První 
teze skutečně vyžaduje vysvětlení, 
a to mnohá, zatímco v druhém pří-
padě není co vysvětlovat, nejde ani 
o žádnou tezi, nýbrž o absolutně 
prvotní danost, stejně takovou ja-
kou je existence vnějšího světa. 
Jak totiž dokázat, že vnější svět 
existuje? Jak lze dokázat, že slun-
ce osvěcuje? 

(Pokračování na stránce 2) 

www.farnost-pardubice.cz 
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Není tedy nemístné poděko-
vat těm, kdo dnes napadají rodi-
nu, poněvadž probouzejí naši 
pozornost a podněcují nás k úva-
ze nad touto zřejmostí, která 
předchází každou objektivitu. 
Jejich pochybování je milos-
tí. Hereze jsou potřeba. Prohla-
šuje to svatý Pavel v prvním listě 
Korinťanům (11,19): „Nedá se 
tomu vyhnout, že mezi vámi do-
jde i k rozštěpení. Tak se aspoň 
ukáže, kteří z vás jsou opravdu 
dobří“. Důkaz je v tomto případě 
fotografický, má vyjevující funkci. 
Je jako krize, která důkladně 
zvažuje a umožňuje vytříbit ryzí 
zrno anebo valoun zlata. 

Nynější námitky obsahují část 
obvinění, proti němuž je důležité 
se bránit. A nutí ke hledání pří-
čin, před kterým se není třeba 
chránit. Pochybnost nás v této 
souvislosti vybízí vrátit se k zá-
kladu (základu, který je třeba brát 
do úvahy ve smyslu velmi těles-
ném), k bytí rodiny. Především o 
jejím bytí nás nynější okolnosti 
vybízejí přemýšlet možná více 
než kdykoli předtím. 

Počátek se zjevuje opravdu 
jedině na konci. Naše inteligence 
je tak slabá, naše vůle tak ne-
vděčná, že je zapotřebí ohrožení 
této reality rozkladem, abychom 
ji konečně začali uznávat. Když 
se země třese, lze postřehnout 
velkodušnost, se kterou nás až 
do té chvíle nosila; velkodušnost, 
která je jako každá pravá velko-
dušnost diskrétní, skrývá se a 
nežádá nic na oplátku. 

 
Fabrice Hadjadj 

převzato z www.radiovaticana.cz 

(Pokračování ze stránky 1) 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

MISIE 2015 V PARDUBICÍCH 

Některé děti z naší farnosti se zúčastnily misijního dne v Chocni 
3. října 2015. Děti mohly shlédnout film o Filipínách 
s kameramanem televize Noe Martinem Rýznarem. Poutavé vyprá-
vění děti nadchlo a vyprovokovalo k otázkám. V pravé poledne byl 
na faře připravený oběd a spousta dobrot. Děti si pak mohly vyzkou-
šet různé dovednosti (např. zahrát si i na africké bubny) a vyrobit 
zajímavé věci. Na farní záhradě v Chocni hrála skupina Smile Back 
z Letohradu a svým nadšením strhli ke zpěvu a tanci nejednoho 
z přítomných. Den jsme zakončili společným slavením mše svaté.  
Největší radost jsem měla, když se mě jeden chlapeček zeptal, jestli 
to bude i příští rok, že by také jel. Také mě nadchl jeden kluk – Ku-
ba. Do Chocně přinesl plno věci – ze svého domu vybral všechno, 
co mohl, aby podpořil misie.  
Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrábění na faře 
v Pardubicích. Přišla pomoci i babička, která už nemůže chodit, ale 
své ruce nabídla společnému dílu a udělala krásné svíčky. Moc dě-
kuji všem, kteří se zapojili a pro misie obětovali čas a něco hezkého 
vyrobili na faře, nebo doma. Jmenovitě chci poděkovat: oběma rodi-
nám Demlovým za nádherné náušnice a záložky do knih, slečně 
Zemanové za sukulenty zasazené v květináčcích, dětem z nábožen-
ství (připravovaly kočky v pytli), skautkám za peněženky a svíčky. 
Všechny tyto věci jsme nabízeli na misijním jarmarku. Moc mile mne 
překvapily rodiny Ludvíkova a Fiedlerova, které napekly vynikající 
misijní koláče, nabízené po mši sv. v Klášterním kostele (mňam). 
Misijní neděle byla přenášena ČR 3 – Vltava a celebroval ji 
P. Antonín Forbelský. Mši doprovázel nádherným zpěvem chrámový 
sbor pod vedením Jiřího Kuchválka.  
Chci poděkovat všem rodičům, dětem i ostatním, kteří se zapojili do 
slavení Misijní neděle a jejího důstojného průběhu. Děkuji rodině 
Zbrojové, která vedla misijní modlitební most u sv. Jana v předvečer 
Misijní neděle a Zdeňkovi Nejezchlebovi za hudební doprovod. Díky 
nim jsme se mohli v Pardubicích připojit k celosvětové modlitbě za 
misijní díla. Také chci poděkovat skautkám a rodině Nejezchlebové 
za Misijní jarmark a vyrábění. V neděli 18. 10. 2015 proběhla sbírka 
na Papežské misijní dílo – šíření víry. V naší farnosti bylo na toto 
dílo vybráno 31. 004, - Kč. Na Misijním jarmarku se celkem vybralo 
12. 930,- Kč a tyto peníze budou zaslány na Papežské misijní dílo 
dětí. Z těchto peněz se financují projekty pro dětí v těch nejchudších 
oblastech světa (Afrika, Filipíny, Sri Lanka). 
Děkuji všem za velkou štědrost a také za to, že dokážete myslet na 
problémy jiných. Každoročně jsem svědkem zázraku, že Bůh doká-
že i to málo, co mu nabídneme – náš čas, práci, peníze, ruce, sna-
hu, ochotu – velice rozmnožit a použit k pomoci jiným. 

Zuzana Petrášová 

Pěvecký sbor Continuo Pardubice zve na  

CHRÁMOVÝ KONCERT,  

který se uskuteční 22. 11. 2015 v kostele sv. Bartoloměje v 17 hodin. 

Na koncertě zazní duchovní skladby různých hudebních období a žánrů. 

Umělecké vedení Lucie Gregorovič Fárová, klavír Petr Hostinský. 
Vstupné 60,- Kč. 

  
Continuo Pardubice 

neziskové občanské sdružení 
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Historie, reflexe a výhled do budoucna: 
 projekt „Čtení jmen kněží“ (50 jmen duchovních 

perzekvovaných totalitními režimy 20. stol.) 
 L. Wawrzacz informoval o kurzech Alfa (1. se-

tkání 6. 10.) – zúčastnilo se 32 lidí z toho 20 lidí 
z farnosti, podnětná atmosféra, dobré organi-
zační zajištění (bohatá večeře, diskusní skupin-
ky, např. svědectví o klinické smrti) 

 další akce: mj. zářijový Pondělní večer s A. Ro-
lečkem; 10. pouť rodin; svátost smíření pro děti 
a rodiče; Dny evropského kulturního dědictví 
(pozitivně hodnocena i ze strany městské sa-
mosprávy – viz Radniční zpravodaj 10/2015); 
poutní mše v Kokešově (hl. celebrant – novok-
něz Filip); 9. Svatobartolomějské poutní setkání; 
pastorace vysokoškoláků (P. Radek); říjnové 
modlitby růžence (pá večer – mj. i v režii vznika-
jící skupiny dominikánských terciářů pod vede-
ním Pavla Zbroje a P. Tomáše Mlýnka)  

 
Budoucnost: 
 biskupská synoda o rodině + výzva papeže 

Františka k naslouchání „vanutí“ Ducha sv.  
 o misijních aktivitách ve farnosti poreferovala Z. 

Petrášová 
 17. 10. - NEK – vstupenky jsou obstarány podle 

objednávky, znělka NEK se neujala, k Roku mi-
losrdenství je zkomponován hymnus (praktické 
uplatnění ve farnosti bude prodiskutováno s J. 
Kuchválkem) 

 17. 10. – večer mladých pardubického vikariátu 
 18. 10. – Misijní neděle s přímým přenosem bo-

hoslužby ČRo 3 a hudebním doprovodem chrá-
mového sboru pod vedením J. Kuchválka 

 19. 10. – Pondělní večery: dr. Jiří Doležal (ČCE) 
– 50 let od II. vatikánského koncilu; další před-
nášející v jednání (D. Ženatý?, P. Szabó?)  

 2. 11. (Dušičky) - průběh pobožností: 1.11. - 
Pardubičky, 2.11. - hlavní hřbitov PCE 

 1. sv. přijímání – přihlášeno zatím 10 dětí 
 setkání katechumenů + biřmovanců, slavnost 

biřmování 15. 5. 2016 
 nejrůznější mládežnická společenství, nejživější 

v kategorii 13-17 let (mládež z klášterního kos-
tela), ostatní se „rozjíždějí“ 
 

Aktivity salesiáni 
 léto: oslavy Dona Boska 
 sv. Václav: žehnání kříže 
 září: startují tradiční kroužky, výuka nábožen-

ství, společenství,… 
 1. pondělí v měsíci: setkání maminek s dětmi 

(Salíček) 
 snaha o přijetí syrské uprchlické rodiny 

(návštěva ve středisku) 
 je zvažována možnost nabídnout ubytování a 

prostředky pro uprchlíky  

 plánován pořad Salesiáni mají talent pro děti do 
10 let 

 
Němčice (kaple) 
 1x 14 dní: bohoslužba slova, nebo mše sv. 
 prostředí pro hledající, pro věřící z jiných církví 

(již jedna konverze k řím.-kat. církvi), lidi 
s vězeňskou minulostí apod. 

 kaple postavená z iniciativy jáhna Milana Novot-
ného a za přispění vězňů 

 
Farní adventní den  
 návrh na duchovní slovo: jáhen J. Zetek  
 organizační zajištění ze strany salesiánů  
 program: divadlo, výroba věnců a svíček, občer-

stvení 
 hudba: P. Šisler, event. Z. Nejezchleb 
 finanční příspěvek na výrobky 
 pozvánka při bohoslužbě v klášterním kostele 
 
Advent 
 roráty v klášterním kostele a pro vysokoškoláky 

(hudební doprovod rámcově jako v minulých 
letech) 

 P. Matula navrhl adventní duch. obnovu u sale-
siánů podobně jako v minulém roce  

 
Den rodin a Den dětí 
 návrh na hl. hosta: „deadline“ do konce října 
 je na zvážení, zda akce nebude jen odpoledne 
 předběžný termín: sobota 4. 6. 
 
Dotazník: 
 soubor se seznamem připomínek po jednotli-

vých „kolech“ aktualizace dotazníku 
 chybí reakce od lidí zodpovědných za jednotlivé 

aktivity (členové PR) 
 termín k vyjádření se k jednotlivým aktivitám 

(chci/nechci): 18. 10.   
 
Další 
 nová brožurka k adventu 
 Aplikace Misál na podzim do „chytrých“ telefonů 

s OS Android 
 jáhen Karel informoval o úterních adoracích 
 ekumena: vystoupení faráře D. Ženatého k 600. 

výročí upálení M. Jana Husa (stává se synod-
ním seniorem ČCE)   

 předběžný termín poutě rodin a 1. dětské mše 
po prázdninách: sobota 3. 9. a neděle 4. 9. 

 prosba o pravidelný příspěvek pro bohoslovce 
v Užhorodě (UKR): rozhodnutí teprve po zjištění 
podrobných informací 

 
Další setkání PR se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 
2015 v 19 hodin na faře.  

Zapsal: Martin Beran 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 8. 10. 2015 
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Přehled úspor elektřiny a nákladů původních svě-
telných zdrojů výměnou za nová úsporná svítidla. 
Výroba žárovek se postupně omezuje a ruší, kvůli 
malé světelné účinnosti.  
Životnost nových světelných zdrojů při ročním pro-
vozu 1000 hodin je třicet roků. 
 
Svítidla 
 stávající nová 
Instalovaný příkon 
 9,78 kW 1,383 kW 
Průměrný provoz osvětlení za rok asi 800 hodin 
Spotřeba el. energie za rok 
 7824 kWh 1106,4 kWh 
Průměrná cena elektřiny 3,50 Kč/kWh 
Cena elektřiny za rok 
 27 384 Kč 3 872,40 Kč 
Náklady na výměnu světelných zdrojů (žárovek) za 
rok (20x PAR - 5600,-; 30x zrcadlová - 3000,-;1x 
výbojka - 1500,-) 
 10 100 Kč 0 Kč 
Celkové náklady za rok 
 37 484 Kč 3 872,40 Kč 
Přibližná roční úspora za provozní náklady činí 
33 612 Kč. 
 
Pořizovací náklady na nové osvětlení činí 
251 615 Kč, při každoroční úspoře na platbách za 
elektřinu 37 474 Kč je návratnost této investice ne-
celých sedm let a současně bude vyhověno poža-
davku na umístění dalších nouzových světel. Za-
tím jsou provizorně osazena 4 hlavní světla, další 
budou postupně montována během měsíce listo-
padu. 
Výměnou nových světelných zdrojů se docílilo lep-
ši a rovnoměrnější osvětlení hlavně v lodi kostela, 
kde byla velmi náročná výměna žárovek, které ma-

jí malou životnost. Další výhoda proti stávajícím 
výbojkám v presbytáři a u varhan: po výpadku 
elektřiny ihned opětovné rozsvícení. Navíc se zvý-
šila bezpečnost osazením dalších nouzových svíti-
del v lodi kostela. 
Tělesa vyrobila a dodala firma DEOS ze Zlína, in-
stalace nových těles probíhá ve vlastní režii. 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

NOVÁ OSVĚTLOVACÍ TĚLESA V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE 

SA LESIÁ NI  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA „CESTA KE SJEDNOCENÍ 

 

KDY: sobota 5.12. od 14 do 17 hod. 

KDE: kostel sv. Václava v Pardubicích, u salesiánů  

KDO: přednáší P.Ondřej Matula SDB 

CO:   Adventní zamyšlení s obrazy Jana Paula 

PROGRAM:  

14:00   Začátek obnovy modlitbou a písní 

14:10 – 15:00  Přednáška 

14:10 – 16:00  Zpovídání, více kněží 

16:00   Mše svatá 

Srdečně zveme! 
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V sobotu 26.9. uspořádal klub Salíček pouť pro 
rodiny s dětmi "Po stopách sv. Václava".  
Pouť začala slavením mše svaté ve Velinách a ce-
lebroval P. Ondřej Matula.  
Pro děti připravil velice poutavý interaktivní výklad 
o sv. Václavovi. Děti se mohly pomocí různých 
symbolů seznámit se životem tohoto velkého čes-
kého světce. 
Po mši svaté se poutníci odebrali na dobrodružnou 
stezku, kde na děti čekalo plnění nejrůznějších 
úkolů. Na konci cesty si poutníci mohli odpočinout 
u táborového ohně, kde jsme si opekli špekáčky a 

občerstvili své unavené údy. Jaké to bylo pro 
všechny překvapení, když se uprostřed našeho 
hodování objevil samotný sv. Václav se svojí druži-
nou. Poděkoval poutníkům, že šli v jeho stopách a 
děti se za odměnu mohli svézt na jeho koni.  
Na závěr dne jsme se všichni vypravili k nedaleké 
železniční trati, kde jsme si počkali na projíždějící 
parní vlak a poté se vrátili k autům a vyrazili zpátky 
do Pardubic. 
Děkujeme všem účastníkům poutě za krásné spo-
luprožití svátku sv. Václava a těšíme se na další 
setkání.  

SA LESIÁ NI  

PO STOPÁCH SV. VÁCLAVA 
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Papež František zakončil svou cestu po Kubě a 
Spojených státech mší svatou na Světovém setká-
ní rodin ve Filadelfii. Účastnily se jí statisíce lidí. 

 
Nedělní bohoslužba byla posledním a největším 

shromážděním za šest dní, které papež v USA 
strávil. Při světovém setkání rodin nechyběli ani 
Češi. „Až nyní jsme si uvědomili, jak nás společné 
slavení eucharistie všechny spojuje navzdory jazy-
kovým rozdílům,“ ozvala se po mši svaté redakci 
KT přes oceán Jana Kunderová pocházející z Luž-
né u Vsetína. Do Filadelfie se vydala se svým 
manželem a třemi dětmi. „Vrcholem bylo setkání 
se Svatým otcem, kde davy lidi projevovaly své 
očekávání a víru spontánní radostí, která u nás 
není moc k vidění,“ dodala Jana Kunderová. P. 
Františka Krále ze Vsetína, který přiletěl spolu s 
Kunderovými, zaujaly zpěvy dětí a také celodenní 
atmosféra na 
třídě Benjami-
na Franklina 
zakončená ve-
černí modliteb-
ní vigilií, kde se 
shromáždily 
tisíce rodin z 
celého světa. 

Při tomto 
programu za-
znělo hodně 
hudby – od go-
spelových son-
gů Arethy 
Franklinové 
přes rockovou 
kapelu až po 
anglický Otče 
náš tenoristy 
Andrey Bocelliho. Atraktivní melodie však nezastí-
nily duchovní poselství, které předávala šestice 
svědectví doprovázená četbou Písma, papežských 
dokumentů o rodině i jiných textů. 

Vystoupili zástupci všech světadílů: snoubenci z 
Austrálie stejně jako argentinský manželský pár, 
který právě oslavil diamantovou svatbu. Křesťan-
ská rodina z Jordánska pak vyprávěla o chudobě, 
náboženském pronásledování, emigraci a válce. 
Také rodina z Nigérie popsala své utrpení, duchov-
ní uzdravení a odpuštění. Promluvila ukrajinská 
matka se dvěma syny, kteří emigrovali do Spoje-
ných států, i žena, jež na vlastním těle prožila zá-
zrak uzdravení na přímluvu filadelfské rodačky sv. 
Kateřiny Drexelové. Prarodiče z New Yorku pouká-
zali na krásu otevřené a početné rodiny, zatímco 
Gianna Emanuela Mollová přečetla jeden z dopisů 
své matky. Právě její matka, dětská lékařka a ital-
ská světice Gianna Berettová-Mollová, za rodinu 

přinesla nejvyšší oběť, byla spolu se sv. Janem 
Pavlem II. patronkou Světového setkání rodin. 
 

Rodiná má božské občanství 
 
František několikrát rozesmál publikum, napří-

klad když vtipkoval o tom, jak se děti někdy vyptá-
vají na obtížné otázky, nebo když uvažoval, že by 
mohl být obviněn z toho, zda nemluví o rodině tak 
pozitivně jen proto, že sám není ženatý. 

„Jednou mi jedno dítě položilo otázku,“ svěřoval 
se papež shromážděnému zástupu: „Co dělal Bůh 
předtím, než stvořil svět?“ František přiznal, že hle-
dal odpověď jen s námahou, ale nakonec ji našel. 
„Před stvořením světa Bůh miloval, a to láskou tak 
velikou, že musela vyjít sama ze sebe. Tehdy Bůh 
stvořil svět. Ale to nejkrásnější, co Bůh stvořil, je 
rodina.“ Bůh podle papeže předal rodině veškerou 

svou lásku, 
krásu a pravdu. 
Rodina se stá-
vá rodinou prá-
vě tehdy, když 
je schopna ote-
vřít náruč a tuto 
lásku přijmout. 
Ale rodina, pro-
nesl papež, je 
předmětem 
speciální Boží 
záliby. Když 
Bůh poslal své-
ho Syna, 
„poslal jej do 
rodiny! Bůh 
přišel na svět 
skrze rodinu“. 
„V rodinách 

jsou obtíže,“ uznal Svatý otec. „Někdy tvrdíme, že 
v rodinách létají talíře, že děti nám způsobují bo-
lesti hlavy. A není třeba zmiňovat se o tchyních. 
Ale v rodinách je vždy kříž. Vždycky! Protože Boží 
láska, láska Božího Syna pro nás také otevřela 
tuto cestu. Ale stejně tak i v rodinách přichází po 
kříži vzkříšení, protože Syn Boží pro nás otevřel 
tuto cestu,“ řekl papež a posléze zopakoval radu, 
kterou partnerům dával už při jiných příležitostech: 
„Nikdy nekončete den, aniž byl v rodině nastolen 
mír. Den v rodině nesmí končit válkou!“ 

Před nedělním odletem z USA se papež sešel s 
přibližně 400 představiteli Světového setkání rodin 
a mnoha dobrovolníky. Již dříve také hovořil s ně-
kolika muži a ženami, oběťmi pohlavního zneuží-
vání ze strany duchovních. Před odletem oznámil, 
že příští Světové setkání rodin se bude konat v 
roce 2018 v irském Dublinu. 

ROD INY  

NEJKRÁSNĚJŠÍ BOŽÍ DÍLO JE RODINA 

České zastoupení na Světovém setkání rodin ve Filadelfii. Zleva:  
P. František Král, rodina Kunderova, biskup Jan Vokál, manželé Brabcovi a 

Marie Oujezdská. Snímek archiv P. Františka Krále 
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Poslední týden prázdnin jsme strávili s mládeží v 
Chotěborkách, kde jsme získali spoustu krásných 
zážitků.  

Po vylodění následovala hra, jak přežít pustém 
ostrově. Jelikož hlavní téma týdne byli námořníci, 
tak nám starší děcka připravili spoustu zábavných 
her s touto tématikou. V jednu hodinu v noci nás 
probudil náš neoblíbený, avšak známý zvuk 
(nepříjemná mobilní aplikace Air Horn). Prošli jsme 
temným lesem, kde nás strašili starší.  

V úterý večer jsme shlédli film God's not dead 
(Bůh není mrtvý), který se nám velmi líbil a vedl 
nás k zamyšlení nad otázkami víry.  

Ve středu jsme vyrazili na celodenní výlet na 
Kuks. Vrátili jsme se naprosto vyčerpaní, ale díky 
mši svaté jsme opět nabrali ztracené síly na večer-
ní táborák.  

Ve čtvrtek dopoledne jsme společnou prací po-
mohli místním zvelebit vesničku. Odpoledne jsme 
se všichni nacpali do Lukášova auta a jeli se kou-
pat. I když holky nechtěly vlézt do studené vody, 
tak tam byly vhozeny. Nakonec jsme si to všichni 
užili. Večer nás svou návštěvou poctil otec Tomáš 
Mlýnek, který přednášel o sebepřijetí. Svým psy-
chologickým výkladem nás velmi zaujal a donutil o 
sobě zapřemýšlet. Protože tato noc byla už po-
slední, tak jsme hry protáhli do ranních hodin.  

V pátek zde sloužil mši otec Antonín, který byl 
pozván i na oběd a Marušce jídlo chválil.  

Odpoledne jsme se vrátili do svých domovů si-
ce s nedostatkem spánku, ale se spoustou zážitků 
z pěkně společně stráveného týdne. 

Pardubické spolčo 

M LÁ D EŽ  

SPOLČOLÉTO 2015  

VIKARIÁTNÍ  

SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

V sobotu 17. října se na faře v 
Sezemicích konalo Vikariátní 
setkání mládeže. V počtu ko-
lem 30ti lidí začalo setkání mší 
svatou. Poté se hrály sezna-
movací hry a podávalo se jíd-
lo. Hlavní částí programu byla 
zajímavá přednáška vojenské-
ho kaplana Tomáše Mlýnka o 
problematice okultismu zakon-
čená modlitbou. Ke konci se 
uklízelo a pomalu odjíždělo 
domů.  

Setkání mělo velmi příjemnou 
atmosféru a už se těším na 
další setkání.  

Adéla Krátká  

ČERVI 
BĚHAT 
ŽVÁST 
LETKY 
RAPÍRY 
PASTA 

ZATYKAČ 
HYENA 

PĚNKAVA 
JÍMAČ 

REAKCE 
KOVAT 
KOALA 
MEDIA 
PISTA 

SMYČKA 
VOLHA 

OBHÁJCI 
ARSEN 
ELMAR 

EPITAFY 
VÝVOZ 
STRÁŽ 
AORTA 
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ZPR Á V Y  Z  V IKA R IÁ TU  

NĚMČICKÉ  AKTUALITY 

MODLITBY ZA MÍR VE SVĚTĚ A OSVOBOZENÍ  

A UZDRAVENÍ LIDSKÝCH SRDCÍ 

Ve středu 1 x za 14 dní v 19:00 hod.  
Termíny do konce roku: 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11., 25. 11., 
09. 12., 23. 12. 
 
Bohoslužba slova nebo mše svatá 
Hosté z řad kněží přinášející zkušenosti z praxe k otázce míru 
 
Nácvik zpěvů  

Po bohoslužbě za mír si chvíli zazpíváme . Naučíme se postup-
ně 4 - 5 jednoduchých, například staroslovanských písní  
 

————— 

,,CESTA DO HLUBIN KŘESŤANSTVÍ“ 

18:00 hod. * Vždy první čtvrtek v měsíci  
Termíny  do konce roku: 1. 10., 5. 11., 3. 12. 
 
Zaměříme se na otázku: ,,Co je křesťanství“ srozumitelným způ-
sobem pro současného člověka.  
 
19:00 hod. * ROSARIO – modlitba růžence a teologické 
okénko  
Historie, vývoj a význam růžence pro člověka, jeho podstata a 
souvislost s Pannou Marií 
 
20:00 hod. * Modlitba za ochranu duchovních a laiků, kteří se 
modlí za uzdravení a osvobození lidí 
 

————— 

PŘIPRAVUJEME: 

 
DUCHOVNÍ CVIČENÍ 

 
Připravujeme duchovní cvičení, které bu-
de předběžně v klášteře v Králikách. Ter-
mín a informace postupně upřesníme. 
 

SLAVNOST SV. MARTINA –  
11. LISTOPADU 

 
Roční výročí, co se společně modlíme 
v kapli sv. Martina za mír ve světě a 
v srdcích lidí a naše.  
 
(K této příležitosti přijal pozvání Mons. 
Josef Kajnek, který bude sloužit mši sva-
tou. Poté bude před kaplí agapé) 
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PA M Á TKA  ZESNUL Ý C H  

„DUŠIČKY“  A HALLOWEEN 

POROVNÁNÍ PŮVODU, ZPŮSOBU SLAVENÍ A OBSAHU TĚCHTO SVÁTKŮ 

„Dušičky“ si připomínáme 2. listopadu. 
V kalendáři je tento svátek oficiálně označen jako 
„Památka zesnulých“. Ten den nemá nikdo kon-
krétní svátek (jmeniny), ale je „svátkem“ těch, kteří 
již zemřeli, a proto je v některých rodinách zvykem 
„oslavit“ jej tím, že koupí květiny nebo věnec, oz-
dobí jimi hrob a obvykle také zapálí svíčku. Tento 
zvyk pochází z křesťanství. Křesťané katolického 
vyznání, které bylo v naší zemi po staletí nejrozší-
řenějším náboženstvím, slaví 1. listopadu slavnost 
Všech svatých, tj. lidí, o kterých věří, že jsou již u 
Boha v nebi, a 2. listopadu se zvlášť modlí za ze-
mřelé, proto se i na hřbitovech v tento den můžete 
setkat s jejich společnými modlitbami, kterými vy-
prošují zemřelým šťastný život u Boha v nebi.  

Halloween je původně pohanský svátek starých 
Keltů. Slaví se poslední noc keltského roku začína-
jící západem slunce 31. října a trval do východu 
slunce 1. listopadu. Pro Kelty to byla nejmagičtější 
noc v roce a její slavení vycházelo z obav před du-
chy mrtvých lidí, kteří by mohli škodit živým. Tato 
tradice se držela zvláště v Irsku a když Irští osadní-
ci přijeli do Ameriky, rozšířila se zvláště zde. Lidé 
v tuto noc dávali do svých oken nebo před krytý 
vchod do domu lucerny vyřezané z tykve. Tato 
světla měla vítat zemřelé předky a zároveň sloužit 
jako ochrana proti zlomyslným duchům. V Americe 
se rozšířily i další zvyky. Například převlečené děti 
představují duchy zemřelých, které navštěvují do-
movy a zde „koledují“ dárky na usmíření.  

  DUŠIČKY HALLOWEEN 

Datum slavení 2. listopadu Noc z 31. 10. na 1. 11. 

Původ svátku Křesťanství Keltský 

Hlavní symboly Ozdobený hrob, rozsvícená svíce Rozsvícená lucerna z dýně 

Původní smysl 
Solidarita se zemřelými vyjádřená 
modlitbou za jejich věčný život u Boha 

Strach z duchů zemřelých, kteří by mohli 
škodit živým – jejich usmiřování 

Smrt člověka je vážným tématem, zvláště pokud 
se s ní setkáme tváří v tvář nebo ji zakusíme na 
někom nám blízkém. A proto ho nemůžeme zleh-
čovat, ale není dobré se mu ani vyhýbat, protože o 
vážných tématech by měl člověk něco vědět a ale-
spoň občas o nich přemýšlet.  
Možná vás někdy napadlo, co se děje s člověkem, 
když zemře? Představy lidí jsou velmi různé. Těmi-
to otázkami, které přesahují lidský život, se zabý-
vají především náboženství. Každé z nich nějakým 
způsobem věří, že lidský život smrtí nekončí. Mno-
hé nám o těchto představách napoví způsob po-
hřbívání lidí. Zkusme se podívat na několik příkla-
dů.  

Pohřbívání mrtvých – od minulosti k dnešku 

Pohřbívání mrtvých a rituály spojené se smrtí jsou 
oblastí společenského života, ve které se výrazně 
odráží soudobá duchovní kultura. Na známých pří-
kladech z egyptských pyramid, řeckých bájí a indi-
ánských rituálů ukážeme nekřesťanské přístupy 
k pohřbívání mrtvých, které pak budou moci porov-
nat s křesťanským přístupem. 

Pohřbívání  

U nás existují tři obvyklé způsoby pohřbívání:  
 pohřbívání v rakvi do hrobu  
 mrtvé tělo se spálí a popel zemřelého se ucho-

vává v urnách, které mohou být umístěny do 
tzv. kolumbária (někteří lidé uchovávají urny 
doma) 

 popel zemřelého se rozptýlí na tzv. rozptylové 
loučce 

V různých dobách se pohřbívalo různě a způsob 
pohřbívání souvisel s představami lidí o posmrt-
ném životě. 

Poslední soud 

Soud mrtvých znalo už staroegyptské náboženství. 
Ve všech náboženstvích, které vyznávají víru 
v jednoho boha, existuje individuální soud mrtvých, 
který rozhoduje o dalším osudu zesnulého, a také 
konečný soud světa v poslední den. Tato skuteč-
nost je důvodem, proč se i dnes mnoho křesťanů 
modlí za své mrtvé, aby tím doplnili svou modlitbou 
to, co ještě zlého zbývá u svých předků očistit, aby 
mohli žít s Bohem ve věčné lásce.  

Křesťanské nebe 

Představy o věčné lásce budou mít různí lidé růz-
né. Tento obraz má znázorňovat tzv. „české nebe“. 
Pochází z Českého Krumlova. Najdete na něm po-
stavy lidí, kteří žili v Čechách nebo zde byli zvlášt-
ním způsobem uctíváni a všichni byli prohlášeni za 
svaté. K těm se mnozí křesťané modlí, aby se za 
ně přimlouvali u Boha. Jejich slavnost slaví 1. listo-
padu, den před Památkou zesnulých, nebo-li 
„dušičkami“. 

Rekapitulace – symboly na hřbitovech 

Vraťme se k „dušičkám“, kterými jsme začínali náš 
program. Představte si, že přijdete s rodiči na hřbi-
tov a všimnete si nejpočetnějších symbolů na hro-
bech. Dokázali byste vysvětlit jejich symboliku?  
 Proč stává uprostřed hřbitova velký kříž, případ-

ně proč jsou na hrobech kříže? 
 Proč se na hrobech rozsvěcují svíčky? 
 Proč jsou některé hroby ozdobeny sochami an-

dělů a svatých? Čemu jejich majitelé věřili? 
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1.11. - Slavnost Všech svatých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 
5. vykonání skutku předepsaného pro získání od-

pustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit 
modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 

2.11. – Památka všech věrných zemřelých 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 
5. vykonání skutku předepsaného pro získání od-

pustku: v kostele nebo na hřbitově se pomodlit 
modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. 
(tedy to samé jako 1.11.) 

Od 3. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“ 

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“) 
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den) 
3. modlitba na úmysl papeže (nejlépe v ten den) 
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu 
5. vykonání skutku předepsaného pro získání od-

pustku: pouze na hřbitově se pomodlit modlitby 
Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci. (na rozdíl 
od předešlých dvou dní je získání odpustků vá-
záno pouze na návštěvu hřbitova) 

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý 
z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze 
částečný odpustek. 
 
Další možnosti získání odpustků  
Toto jsou podmínky pro získání odpustů platné bě-
hem „dušičkového oktávu“, ovšem příležitostí 
k jejich získání je během roku mnohem více. Pro 
kompletní přehled je dobré nahlédnout do Enchidi-
rionu odpustků z roku 1999, vydaného česky MCM 
2000. 
 
Dovolím si jednu malou poznámku na závěr. Od-
pustky nemáme chápat jako "obchodování" s Bo-
hem, kdy si za splnění určitých podmínek "kupuji" 
spásu. To trošku souvisí s povrchní a možná 
zploštěnou presentací pojmu milosti a vykoupení 
v nominalistické teologii, která se využila ne zrovna 
šťastný obraz směnného obchodu mezi člověkem 
a Bohem. Správně pochopený smysl odpustků je 
vést k prohloubení a opravdovosti života, realizaci 
vnitřního obrácení a aktualizaci přikázání lásky vů-
či Bohu a bližnímu. Někdo řekne, že to jsou všech-
no naprosto přirozené aktivity křesťana. V pořádku. 
Někdo má zase rád, když se mu občas připomene, 
co vše má dělat...  

Na otázku odpověděl: Petr Šikula  

PA M Á TKA  ZESNUL Ý C H  

ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ BĚHEM „DUŠIČKOVÉHO TÝDNE“  

CO ZNAMENÁ BÝT   "SVATÝM" DNES? 

(SLAVNOST VŠECH SVATÝCH) 

1. Svatí mezi námi jsou lidé, kteří následují Krista v 
duchu a prostředí dnešní doby. Svatí mezi námi 
nejsou nápadní extrémním oblečením, účesem, 
vyzývavým chováním, vyhlašováním zbožných 
průpovídek a odříkáváním citátů z bible. Tak se 
chovají spíš nemocní než svatí lidé.  

2. Svatí mezi námi, jsou-li nápadní, pak vlídností k 
druhým, svědomitostí v práci. Tím, že je na ně 
spolehnutí. Nemluví příliš s lidmi o Bohu - ale 
tím víc s Bohem o lidech, mezi nimiž žijí. Znají 
svou víru z osobního přesvědčení. Vědí, proč 
věří v Boha a umějí odpovědět na běžné námit-
ky proti víře.  

3. Dnešní svatý je kliďas, který běžné denní mrzu-
tosti řeší spíš žertem a s humorem než s rozčilo-
váním. Ví, že nad všemi událostmi světa je Bůh, 
který i zlé umí obrátit v dobré těm, kdo v něj dů-
věřují.  

4. Svatý mezi námi nekritizuje lidi kolem sebe, ne-
odsuzuje, ale snaží se je pochopit a pomoci jim. 
Když mluví, tak mluví o něčem, neplácá o ni-
čem, jen aby se klábosilo. Ví, že povídavost je 
známkou slaboduchosti. Nikdy neslibuje něco, o 
čem ví, že by to nemohl splnit. Před druhými se 
nevytahuje a snaží se mluvit co nejméně o sobě. 
Na druhé nežárlí.  

5. Nevšímá si toho, co o něm říkají druzí za jeho 
zády. Když mu někdo vytkne chybu, přemýšlí, 
jak ji napravit, má-li ji opravdu, nebo co dělat, 
aby nepůsobil špatným dojmem, když tu chybu 
nemá. Nikdy se nehádá, i když ví, že pravdu má 
on. Řekne své mínění a to stačí. Nikomu své 
mínění nevnucuje. Působí na druhé svým příkla-
dem, svou osobností. Denně setřásá vše staré. 
Snaží se denně vytvořit ze sebe lepší typ člově-
ka, lepší podobu křesťana. 

6. Poslední poznávací známkou světců mezi námi 
je, že všechny tyto krásné zásady sice přijali za 
zásady svého denní ho života, ale ještě se jim 
nedaří zachovávat je vždy denně. Ještě klopýta-
jí, ještě chybují. Ale z klopýtnutí si nic nedělají. 
Vědí, že svatost spočívá v neustálém začínání. 
Vědí, že i ti největší světci jsou omilostnění hříš-
níci - tedy lidé jako my.   

 
Tato poznávací znamení světců dnešní doby otví-
rají dveře k cestě za svatostí i nám, nám všem. 
Ještě jednou si radostnou zvěst dnešní slavnosti 
VŠECH SVATÝCH zopakujme:  
Svatí nejsou svatí proto, že by nikdy neklesli. 
Jsou svatí proto, že po každém pádu vždy zno-
vu povstali k novému úsilí!              L. Simajchl  
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DOMOV SV. JOSEFA V ŽIRČI 

STŘEDISKO OBLASTNÍ CHARITY  

ČERVENÝ KOSTELEC 

PŘIJME NA NOVÉ ODDĚLENÍ: 

 

 

Fyzioterapeuta 

POŽADUJEME: 

 platnou registraci  (práce bez dohledu) 
uvítáme jakékoliv vzdělání s neurologickým zaměřením - Vojtova metoda, synergická reflexní terapie, 
sensomotorická stimulace, proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
 

Zdravotní sestru/asistenta 

POŽADUJEME: 

 platnou registraci  (práce bez dohledu) výhodou 
 

DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO FYZIOTERAPEUTA A ZDRAVOTNÍ SESTRU/ASISTENTA: 

 empatický vztah k lidem, schopnost porozumět a pomáhat 

 spolehlivost, schopnost týmové práce, ochota vzdělávat se 

 čistý trestní rejstřík 
NABÍZÍME:  

 příjemné pracovní prostředí a dobrý kolektiv v ojedinělém zdravotnickém zařízení 

 smysluplnou práci pro ty, kteří chtějí pomáhat 

 platové podmínky dle předpisů platných v organizaci 

 možnost dalšího vzdělávání, možnost přechodného ubytování 

 příspěvek na stravování, dovolenou, masáž, 5 dní dovolené navíc 
 

Předchozí praxe v oboru, vztahující se k nabízené pozici je výhodou, nikoli však podmínkou.  
Pracovní místa jsou vhodná i pro absolventy/tky, popř. i OZP 
Kontakt pro zájemce: M.Vondráčková, tel. 491 610 315,  vondrackova@hospic.cz 
 

          Mgr. Dominik Melichar, vedoucí DSJ                 Ing. Miroslav Wajsar, ředitel OCH 

V úterý 20. října 2015 se v Integračním centru 
Kosatec uskutečnilo již druhé interaktivní setkání 
poskytovatelů sociálních slu-
žeb v Pardubicích. Akce 
s názvem „Víte, jak pomoci? 
…aneb nabídka sociálních 
služeb v Pardubicích“ přilá-
kala přes 200 studentů 
(např. z Univerzity Pardubi-
ce, VOŠ Pardubice či SZŠ 
Ústí nad Orlicí), členy pardu-
bických klubů seniorů, zá-
stupce regionální rady senio-
rů a další zájemce 
o problematiku sociálních 
služeb. 
Návštěvníci získali přehled o specifikách jednotli-
vých druhů postižení a seniorského věku 

a o konkrétních možnostech podpory osob se 
zdravotním postižením a seniorů. Svoji činnost jim 

zajímavou formou představi-
lo 23 organizací, které po-
skytují v Pardubicích sociál-
ní služby. Akci zpestřila 
ukázka nového kolektivního 
sportu zvaného kin-ball, kte-
rý se hraje s lehkým balo-
nem o průměru 122 cm. 
Zástupci pořádajících orga-
nizací Iva Dolečková 
z České abilympijské asoci-
ace, Hana Jarošová 
z Centra pro zdravotně po-

stižené a seniory Pardubického kraje a František 
Moudr z Oblastní charity Pardubice se již dnes těší 
na další setkání v následujícím roce. 

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘEDSTAVILI  

SVOJI ČINNOST 
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Poradna pro ženy a dívky je provozována organi-
zací Centrum naděje a pomoci (CENAP), která na-
bízí sociální poradenství postavené na křesťan-
ských hodnotách. 
Pracovnice poradny pro ženy a dívky nabízí klient-
kám a jejich partnerům profesionální a lidský pří-
stup, pro nějž je poradna oblíbená a vyhledávaná. 
Poradna nabízí klientům široký záběr v řešení růz-
ných potíží. Častými tématy jsou problémy ve vzta-
zích partnerských i mezigeneračních, dále řešení 
problematiky antikoncepce i nečekaného těhoten-
ství a zvládání vyčerpání matek při péči o děti a 
domácnost. Pracovnice poradny podporují rodiče 
k přijetí všech počatých dětí a proto také nabízí 
podporu nejen v průběhu těhotenství.  
Pracovnice se samozřejmě věnují problematice 
nároků dávek ze státního sociálního systému. Po-
radkyně řeší i problematiku domácího násilí a pro-
blematiku závislostí, které se nevyhýbají ani křes-
ťanským rodinám. 
Důležitou součástí poradny je zvládání smutku u 
párů, kterým se nedaří otěhotnět. Manželé, kteří 
touží po miminku, jsou často ve velkém stresu a 
vlastního sebeobviňování, až se jim výsledně ne-
daří žít spokojený manželský život. Proto je zde 
pro ně nabízena psychosociální podpora. 
Výjimečností této poradny je, že nabízí pomoc že-
nám po potratu, a to umělém a i spontánním. Že-
ny, které mají za sebou tuto smutnou skutečnost, 
se často ve společnosti setkávají s nepochopením 
a odmítnutím. V této poradně je zde naopak nabí-
zena pomoc a přijetí.  
Pokud bychom měli shrnout, co poradna poskytu-
je, tak především podporuje rodičovské kompeten-
ce svých klientů, posiluje práva žen v úctě ke křes-
ťanským hodnotám a jejich sebepřijetí v každoden-
ním životě. 

Co ještě za zmínku stojí, je komplexní přístup pra-
covnic ke klientům. To znamená, že poradkyně 
vnímají všechny klientovy složky osobnosti. Věnují 
se jak sociálním potřebám klientů, ale i jejich biolo-
gickým, psychickým a spirituálním potřebám. 
Je možné, že znáte čínskou povídku o dvou vesni-
cích, jejichž obyvatelé zažívají hlad a do každé z 
nich vejde jiný rybář. Po žádosti vesničanů o nasy-
cení oba se rybáři rozhodnou vesničanům pomoci. 
Každý ale jiným způsobem. První rybář každý den 
vesničanům vyloví ryby, a tak žijí obyvatelé vesni-
ce mnoho let v sytosti. Druhý rybář své vesničany 
naučí rybařit a vesničané každé ráno si nachytají 
ryby sami. I když je to cesta náročnější, vesničané 
výsledně jsou také sytí. Jednoho dne oba rybáři 
zemřou. A co se stane? Výsledek je Vám jistě 
znám. První vesnice opět zažívá hlad a bídu. Dru-
há žije v hojnosti a spokojenosti. Proto poradenství 
je směřováno tak, aby klienti po konzultacích byli 
schopni vést smysluplný život bez podpory porad-
ny. 
Sociální poradenství je pro klienty nabízeno bez-
platně. Aby organizace Centrum naděje a pomoci 
(CENAP) mohla klientům pomoci komplexně, je 
nedílnou součástí praxe též nabídka využití dalších 
programů a poradenství, které je již nad rámec so-
ciálního poradenství. 
I když poradna sídlí v Brně (Vodní ulice 13), není 
omezena jen pro obyvatele Brna. Pro možnost e-
mailového (cenap@cenap.cz) a telefonického (543 
254 891) spojení a dobré dostupnosti z vlakového 
a autobusového nádraží je zde pro všechny.  
Pokud vnímáte, že by služby poradny mohly po-
moci Vám nebo Vašim blízkým, ráda bych Vás po-
vzbudila v kontaktování poradny. 

Bc. Milada Lázničková DiS (www.cenap.cz) 

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY 

Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v ži-
votě toho, kdo se snaží žít víru jako matka a otec v 
rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, 
že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neo-
pouští! Nikdy neztrácejme naději! Nikdy ji ve svém 
srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale 
není tím, kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je 
naše naděje! Bůh nás doprovází. 

Ženy byly prvními svědky Ježíšova vzkříšení. 
Znamená to, že Bůh si nevybírá podle lidských kri-
térií. Prvními svědky Ježíšova narození jsou pas-
tevci, prostí a obyčejní lidé; prvními svědky vzkří-
šení jsou ženy, které měly v tehdejší společnosti 
podřadné místo… 

Je to tak trochu poslání žen, žen matek, aby 
dosvědčovaly dětem, vnukům, že Ježíš je živý, ži-
voucí, vzkříšený. Maminky a ženy, vydávejte toto 

svědectví! Bohu leží na srdci, nakolik jsme vůči 
němu otevření a zda jsme jako důvěřující děti. Při-
vádí nás to také k zamyšlení nad zvláštní rolí, ja-
kou měly a mají ženy v církvi a na cestě víry při 
otevírání bran Pánu, v jeho následování a ve sdíle-
ní jeho lásky, protože pohled víry by měl být jedno-
duchý, hluboký a láskyplný. Apoštolové a učedníci 
mají obtížnější cestu k víře než ženy. 

Byla to moje babička, která mne naučila modlit-
bě. Předala mi mnoho z víry a vyprávěla mi pří-
běhy světců. Právě ona mi předala víru ve vzkříše-
ní. Dodnes mám mezi v breviáři (modlitební kniha 
ve dvou silných svazcích), kterou vozím všude 
s sebou, vložený rukopis své babičky. Je to jakási 
závěť zanechaná nám vnoučatům. 

podle knihy Andrea Tornielli 

„Kvítky papeže Františka“ 

ŽENY, VYDÁVEJTE SVĚDECTVÍ O ŽIVÉM JEŽÍŠI 
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V současné době slýcháme stále častěji o li-
dech, kteří opouštějí své domovy a prchají před 
válkou, která ničí jejich zemi a ohrožuje jejich živo-
ty. Už to přestává být „problém“, který by se nás 
netýkal. Značně pokřivený mediální obraz, který se 
zaměřuje především na anonymní masu prchají-
cích lidí a přináší především extrémní pohled na 
celou situaci, ovlivňuje mnohé z nás. Že jde o situ-
aci vážnou a kritickou, za kterou je vždy třeba vidět 
„člověka“, dokládají nejlépe konkrétní osudy lidí, 
kteří sem již dorazili a mohou nám o sobě vyprá-
vět.  

Hosty večera byla zástupci syrské rodiny Dima 
a její dcera Natálie. Žijí již 3 roky v Hradci Králové 
s mužem Remou a další 4-letou dcerou Halou. Do-
provázel je pan Ondřej Bouma za ty, jež její rodině 
a dalším dvěma v Hradci Králově pomáhají.  

Tuto syrskou rodinu můžete znát také 
z nedávných rozhovorů v médiích (KT a MF Dnes.) 
Beseda se konala 8. 10. a proběhla pod záštitou 
místní ŘK farnosti v hudebně základní školy. 

Syrští hosté vyprávěli svůj příběh. Manželé mají 
vystudova-
nou farmacii 
a chemii. 
Pracovali 
v Damašku 
ve vlastní 
lékárně, i 
když jsou 
křesťané, 
v muslimské 
čtvrti, kde 
před válkou 
neměli žádné 
problémy. Po 
vypuknutí 
války je však 
začali obyvatelé ulice vyzývat, ať se připojí otevře-
ně k té které straně konfliktu, což oni odmítali. Ně-
kteří jim začali vyhrožovat, lepit výhružné dopisy 
na obchod. Největší strach měli o děti, které se báli 
i samotné pouštět do školy. Zásobování vázlo, 
mnoho lidí nemělo práci, takže i lékárna je těžko 
živila.  Rostla kriminalita, elektřina, internet a mobi-
ly fungovaly jen občas, k sehnání nebylo jídlo ani 
léky. Školy byly často zavřené, nefungovala dobře 
policie. Válka, která měla skončit za pár týdnů, za-
tím nesměřovala k žádnému řešení.  

Zvláště obavy o život a budoucnost dětí vedly 
tuto rodinu k rozhodnutí před třemi lety opustit rod-
nou zemi – třeba jen přes válku. Vše prodali a le-
tecky a legálně se vydali za příbuznou do Švéd-
ska. Z nějakého důvodu však uvízli při přestupu na 
5 dní v Praze v mezinárodním prostoru, přičemž 
jim propadlo vstupní povolení do Švédska. Na le-

tišti si ho tedy prodloužili a pak letěli do Švédska. 
Tam požádali o azyl. Ten jim však po 7 měsících 
zamítli s odůvodněním, že o azyl mají žádat 
v rámci EU v první zemi, kam docestují, tedy v ČR. 

Kvůli zdržení při přestupu se tedy jejich domo-
vem stala ČR, kde neznali nikoho, ani jazyk, zatím-
co hlavně děti už trochu zvládaly švédštinu. 

Jako ostatní imigranti šli nejprve do Zastávky u 
Brna, kde je přijímací středisko pro žadatele o azyl. 
Tam probíhala bezpečnostní a zdravotní prověrka, 
ověření dokladů, apod. Zde měli ubytování, stravu, 
malé kapesné na ostatní potřeby a relativně přísný 
režim.  

Poté byli přesunuti do Kostelce nad Orlicí, kde 
měli ve zdejším pobytovém středisku zajištěné 
ubytování a dostávali příspěvek na stravu. Režim 
zde byl volnější, asi jako na internátu (hlásili vy-
cházky, na delší cesty se mohlo jen bez peněz 
apod.). Zde čekali na udělení povolení ochranné-
ho pobytu.  

Z Kostelce má Dima nepříjemnou zkušenost se 
zubařem, který neuměl anglicky a každému, kdo 

nerozuměl 
česky při bo-
lestech zubů, 
je hned auto-
maticky trhal. 
V Kostelci 
prý opravdu 
hodně mi-
grantů nemá 
zuby. Byl to 
pro ni další 
důvod naučit 
se rychle 
česky. Poté 
byli nějakou 
dobu 

v integračním jazykovém centru pro cizince 
v Josefově. Zde se začali učit český jazyk, který už 
slušně ovládají.  

Nyní žijí v Hradci Králové v pronajatém bytě. 
Otec rodiny má práci, matka se pilně učí česky. 
Rádi by se vrátili k farmacii. Natálka studuje na cír-
kevní škole (biskupském gymnáziu) v Hradci Králo-
vé a její čeština je už velmi dobrá. Pochvalovala si, 
že na této škole se cítí dobře. Mladší dcera chodí 
do školky. Dima i Natálka se shodly, že až zde 
v Hradci se cítí dobře přijímané a že to je pro ně 
velmi důležité. Období ve Švédsku, Kostelci i Jose-
fově bylo pro ně těžké hlavně proto, že lidi se 
k nim chovali chladně, odmítavě a vyhýbali se jim. 

Všem se tu líbí a rádi by se začlenili do života 
naší země, kterou přijali za vlastní a kde mají už 
mnoho přátel. Maminka a starší dcerka ochotně 

(Pokračování na stránce 14) 

R ŮZNÉ  

BESEDA VE SLATIŇANECH O ZKUŠENOSTECH S PŘIJETÍM  

KŘESŤANSKÝCH UPRCHLÍKŮ ZE SÝRIE  
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odpovídaly na dotazy. Jejich průvodce  pan Ondřej 
Bouma zdůraznil, že to, jak cizince přijmeme, má 
vliv i na ně, jak se budou poté chovat oni ke svému 
okolí. A to přijetí je na nás, na lidech, to není věc 
úřadů. 

Poté, co byl ukončen oficiální program a rozlou-
čili jsme se s Hradečáky a s polovinou z asi 50 ti 
hostů, sesedli jsme se do neformálního kruhu ko-
lem dalšího Syřana, který přijel z Pardubic spolu 
se svými třemi sourozenci. Vystudoval v ČR 
VŠCHT a žije zde už 30 let, má české občanství, 
manželku a tři děti. V Sýrii měl sourozence, kteří 
přijeli na jeho pozvání do Čech a nyní u nás žádají 
o mezinárodní ochranu. Svoje rodiny a malé děti  
(od sestry 6, 11 a 14 roků a od bratra 1,5 a 3,5 ro-
ků) ale museli nechat doma, protože nedostali ví-
zum. O znovusjednocení rodiny mohou požádat, 
až potom co dostanou u nás azyl. To však může 
trvat dalších několik měsíců. 

 
Několik postřehů z diskuze: 

 Byt v rozbombardovaném Homsu museli bratři 
a sestra s rodinami opustit kvůli probíhajícím 
bojům a přestěhovat se na vesnici. Tam nyní žijí 
jejich děti s druhým rodičem. 

 „Volám své příbuzné do Sýrie, protože jim zrov-
na jde proud i telefon; kvůli signálu vyšla na 
střechu; najednou končí hovor s tím, že letí ra-
kety, že musí rodinu zahnat do sklepa. Dovolal 
jsem se jí až za dva dny a oddechl jsem si, že 
spadly tentokrát někde jinde.“ 

 „Když jsem zval na pár dní sestru s dcerou 
(mou neteř) s tím, že zbytek její rodiny tam zů-
stane, tak ani to neprošlo. Vyřídil jsem oběma 
letenku, zdravotní pojištění, finanční jistinu, zva-
cí dopis. Když si jeli pro vízum na nejbližší naší 
ambasádu do Bejrútu v Libanonu, tak jim česká 
úřednice řekla, že neteř jet podle nějakého zá-
kona nemůže, že není přímá příbuzná. Když se 
rozbrečela, že chce jet s maminkou, tak jí úřed-
nice poradila, že mohou v Sýrii zůstat obě. 

 Mladí muži mají vojenskou povinnost – povinně 
musí narukovat do armády, která zrovna ovládá 
jejich oblast, a bojovat za ni třeba i proti svým 
krajanům a známým. Neexistuje zde výjimka 
svědomí či možnost volby, na kterou stranu se 
kdo dá – pokud nenastoupí, stává se dezerté-
rem a hrozí mu přísný trest. Jediná možnost 
tedy je ukrýt se nebo utéci. 

 Pokud do ČR chce někdo legálně, třeba jen na 
návštěvu, a nemá zde přímého příbuzného, ne-
má šanci. Kdo zde má přímého příbuzného, ale 
má třeba rodinu, tak může přicestovat pouze 
sám a požádat o azyl. Po prověření má dle zá-
kona stát 3 měsíce na to, aby rozhodl. Čekat 
může v Kostelci nebo u někoho, kdo se za něj 
finančně zaručí. I když ten člověk je pracovitý a 
nechce být nikomu na obtíž, podle zákona pra-

(Pokračování ze stránky 13) covat nesmí nejméně 1 rok. Bohužel český stát 
nedodržuje vlastní lhůty, a tak čekají na vyřízení 
mezinárodní ochrany třeba 7 měsíců, prý i rok.  

 Přitom ochranný pobyt platí jen rok či dva, pak 
se prodlužuje, prodloužení není nárokové. Na 
občanství má nárok až po 10 letech. 

 Syrská kultura je směs mnoha kultur dohroma-
dy, hodně národností, když byl, mír tak to fun-
govalo, když je válka, tak konflikt může trvat 
dlouho.  

 Jaké byly u nás reakce na to, že jste Syřani? 
Z počátku je v českém národě reakce spíše ne-
gativní, panuje zde nedůvěřivost, ale celkem 
brzy, potom co nás lidi poznají, obavy a tato ob-
ranná slupka mizí. Problém byl třeba při sháně-
ní bytu k pronajmutí, když jsme přišli a viděli 
nás, tak nás tam nechtěli mít. Přesvědčil jsem 
až svého souseda, který mě dlouhé roky zná, 
aby nám volný byt pronajal. 

 Můj bratr, který měl v Sýrii dobrou práci, se 
chce, pokud válka skončí, do Sýrie s rodinou 
zase vrátit. 
Získali jsme tak tyto živé informace a poodhalila 

se nám tak pravda o konkrétním osudu některých 
utečenců. Budeme rádi, když toto naše svědectví 
přispěje alespoň trochu k uklidnění nálad, které 
v nás vzbuzují některá media a neinformování je-
dinci. Zatím k nám přichází minimum lidí, máme 
čas se připravit na pomoc, kterou potřebují, ptát 
se, co je potřeba udělat.  

Dobře celý večer vystihuje odpověď na otáz-
ku:  Co Vám po příchodu k nám nejvíce pomoh-
lo? 

"Hlavně nám pomohlo, když jsme se mohli ob-
rátit na někoho blízkého, kdo pro nás měl pocho-
pení v naší těžké situaci, že jsme se mohli zeptat 
na to, čemu nerozumíme a hlavně, že jsme zde 
nalezli přátele." 

Osobní kontakt a seznámení se s osudy kon-
krétních lidí nejlépe odstraní předsudky a strach z 
neznámého, který někteří v sobě máme. Lidské 
vztahy se stávají mostem k překonání rozdílů a 
k novým přátelstvím. 

 
Všimli jsme si, že i v kostelích v Pardubicích 

potkáváme už nyní syrské křesťany? Budeme se 
jich bát, dělat že se nás jejich osud netýká, nebo je 
přijmeme mezi sebe?  

Zdeněk a Adriana Sychrovi 
 

Dodatek z informací  
Ministerstva zahraničních věcí ČR  

(www.mzv.cz):  
V Sýrii probíhá občanská válka již pět let. O ži-

vot přišlo více jak čtvrt milionu mužů, žen a dětí, o 
domov bylo připraveno asi sedm a půl milionu oby-
vatel, čtyři miliony Syřanů muselo uprchnout před 
narůstajícím konfliktem do ciziny. 

R ŮZNÉ  
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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  

Ne 01.11. Slavnost Všech svatých kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Dušičková pobožnost + mše svatá Pardubičky - hřbitov 16:30/17:00 

Po 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

  Dušičková pobožnost Hl. hřbitov - boční vchod 16:30 hod. 

Čt 05.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So 07.11. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Bartoloměje 8:15 hod. 

  Udílení svátosti nemocných kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 18:30 

St 11.11. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 12.11. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 14.11. Pouť k Pražskému Jezulátku Praha  

Ne 15.11. Sbírka na plošné pojištění II.   

Po 16.11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara od 08:00 hod. 

Út 17.11. Státní svátek   

St 18.11. Třídění známek na misie fara, Kostelní 92 15:00 hod. 

Čt 19.11. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 22.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   

  Zábavné odpoledne „Salesiáni mají talent“ Salesiánské středisko od 16:00 hod. 

MEZI NEBEM A ZEMÍ 

Magazín o víře a spiritualitě.  
Reportáže, rozhovory, pozvánky a aktuální informace  

o událostech duchovního života. 
Čas vysílání: sobota 09:04  |  Délka pořadu: 56 minut   

  
Programově otevřený, pluralitní a ekumenický týdeník vychází ze zásady otevřenosti a tolerance  

rozmanitých náboženství, registrovaných církví a společností věřících. Pravidelnou součástí pořadu jsou 
příspěvky z jednotlivých regionů, reflektující významné události a religiózní tradice.  

Srozumitelnou formou přiblIžuje i historii jednotlivých náboženství a náboženských proudů.  
V závěrečném duchovním slově na povzbuzení promlouvají k posluchačům významné osobnosti  

a představitelé různých náboženských směrů. 
 

VKV/FM (číselný údaj udává frekvenci v MHz) 
 Pardubice 101 (TKB) 

 Pardubice 104,7 (Krásné) 

http://pardubice.sdb.cz/udalost/zabavne-odpoledne-salesiani-maji-talent-2015-10-20
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A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

Po 23.11. Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona 
diecéze 

  

  Pondělní večery - P. Václav Vacek kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Čt 26.11. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 

Pá 27.11. Novokněžské pož. - P. Zdeněk Sedlák kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

So 28.11. Farní adventní den Salesiánské středisko 14:00 - 17:00 

  Žehnání adventních věnců kostel sv. Jana 18:00 hod. 

  Modlitba za vlast kostel sv. Jana 17:30 hod. 

Ne 29.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních 
věnců 

  

St 02.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 03.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 04.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 05.12. 1. Rorátní mše svatá (bez snídaně)   klášterní kostel 07:00 hod. 

  Večeřadlo Panny Marie klášterní kostel po ranní mši sv. 

  Adventní duchovní obnova kostel sv. Václava 14:00 - 17:00 

Ne 06.12. 2. neděle adventní   

  Koncert skupiny OBOROH kostel sv. Václava 16:00 hod. 

Út 08.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu 

  

St 09.12. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 10.12. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 11.12. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 12.12. 2. Rorátní mše svatá  (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

Ne 13.12. 3. neděle adventní - radostná   

Po 14.12. Pondělní večery - P. Tomáš Petráček kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Út 15.12. Přijímání intencí na leden 2015 farní kancelář od 08:00 hod. 

St 16.12. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 18:00 

Čt 17.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 18.12. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00 - 20:00 

So 19.12. 3. Rorátní mše svatá  (snídaně na faře) klášterní kostel 07:00 hod. 

  Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje   17:00 - 19:00 

Ne 20.12. 4. neděle adventní   

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   


