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 abízím dnes zamyšlení 
nad jednou pravděpo-
dobně naší národní 
specialitou, se kterou 
se asi setkal už každý 

z nás. Co mám na mysli, přiblížím 
na příkladu: „Paní X, vy máte krás-
nou halenku.“ Odpověď: „Ale to 
mám z hrabáku“, apod. 

Prostě tu pochvalu či ocenění, 
ačkoliv po ní každý bytostně touží-
me, paradoxně jakoby nepřijmeme 
a nějak ji svou reakcí „shodíme“. Je 
zajímavé, že např. v Americe po-
dobné „tanečky“ vůbec neznají. 
Vzpomínám na známého, 
který tam s tímto naším 
folklorem narazil na na-
prosté nepochopení. 
Jako významný 
hudebník byl 
pozván do 
USA, aby tam 
moderoval 
jeden hudební 
festival. Když 
mu pořadatel-
ka „vysekla“ 
poklonu, on za-
reagoval po našem zvyku. Na-
čež pořadatelka prohlásila: „No 
moment, jestli se na to necítíte, 
tak já to odmoderuji sama.“ 

Kladu si otázku proč se tak u nás 
chováme a napadá mě hned něko-
lik možných odpovědí, z nichž se 
nejspíše na tom našem zvyku kaž-
dá nějak může podílet. 

Vyrůstali jsme v kritické atmosfé-
ře, kde se, abychom náhodou ne-
zpychli, chválou hodně šetřilo. Co 
bylo v pořádku, to bylo bráno za 
samozřejmé, a naopak se pouka-
zovalo na to, co podle představ 
vychovatelů v pořádku nebylo. 

Byli jsme vychováváni v po-
křivené, rádoby křesťanské, „při-
hrbené“ pokoře.  

V pozadí obou těchto odpovědí 
předpokládám přebujelý strach 
z hlavního hříchu – pýchy. Také 

další tři odpovědi mají společného 
jmenovatele, kterým je strach.  
 Strach ze závisti druhých. 
 Nedůvěra, že by to mohl dotyčný 

myslet vážně, případně obava, 
co bude zase ode mě chtít. 

 Naše historická zkušenost, že se 
nevyplácí vyčnívat z řady. 
Pravděpodobně někoho z vás 

napadají i další možné odpovědi, 
jako třeba naše malá národní hr-
dost atd. 

Rozepisuji se o tom proto, že 
bych chtěl vás a samozřejmě i se-

be, povzbuzovat ke 
zdravé pokoře, svo-
bodné od nežádoucích 

strachů a sebeponi-
žování, jak se 
na milované 
Královské 
dcery a syny 
sluší. Zdravá 
pokora spočí-
vá přece 
v pravdivém 
pohledu na 

sebe. Ano, vím, 
že máme v Písmu (Lk 17,10) vě-
tu: „Tak i vy, když učiníte všech-

no, co vám bylo přikázáno, řekně-
te: Jsme jenom (neužiteční) slu-
žebníci, učinili jsme jen to, co jsme 
byli povinni učinit.“ Tam nejde o to, 
abychom se cíleně ponižovali, ale 
abychom se „nenaparovali“ a byli si 
vědomi své lidské nedokonalosti a 
omezenosti. Máme si uchovávat 
vědomí toho, že jsem jen člověk a 
ne Bůh, že za všechny své vlohy a 
dary vděčíme svému Stvořiteli, 
avšak na druhé straně bez naší 
spolupráce by zůstaly bez užitku.  

A tak se přimlouvám, až vás ně-
kdo za něco pochválí, nebo ocení, 
zkoušejte to přijmout a reagovat 
pozitivně, třeba slůvkem děkuji. 
Přinese to radost vám i tomu, jehož 
chvála byla přijata. 

S úctou a láskou váš bratr  
jáhen Ladislav 

www.farnost-pardubice.cz 
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KŘÍŽOVÁ CESTA- SPOJIL 2016 

Jako tradičně se v naší obci 
na Velký pátek od 9 hodin ko-
nala křížová cesta nejen pro 
rodiče s dětmi. I tentokrát byl 
sraz před domem Kučerových. 
Letos tato událost připadla na 
25. března. Podmračená oblo-
ha nevěštila nic dobrého, ale 
naštěstí déšť dorazil až odpo-
ledne. Paní Katka Kučerová 
s dětmi nejprve zrekapitulova-
la, i pro ostatní přítomné, prů-
běh 40 dnů postní doby před-
cházející Velikonoce. Přišel 
mezi nás i kněz Mgr. A. For-
belský, který všem před cestou 
udělil požehnání. Pak se již 
procesí, čítající více než 50 
lidí, vydalo na cestu lemova-
nou 14 zastaveními o utrpení 
Ježíše, které si děti samy na-
malovaly. V čele průvodu nesly 
děti symbolický kříž, za zpěvu 
a rachotu klapaček jsme puto-
vali od jednoho zastavení 

ke druhému. U každého zasta-
vení jsme vyslechli krátké se-
známení s výjevem obrazu a 
zamyšlení nad ním. Po cestě 
se ke skupině přidávali další 
příchozí. Naše pouť vedla uli-
cemi Na Strejčku, ulicí Okrajo-
vou, kolem návsi, poslední za-
stavení bylo u kapličky, která 
symbolicky představovala Je-
žíšův hrob. Otevřeným okén-
kem jsme do něj (do ní) mohli 
nahlédnout a ztišit se. Na zá-
věr se všichni před kapličkou 
vyfotili, a tak jsme mohli kon-
statovat, že konečný počet 
účastníků tohoto procesí pře-
kročil 70 osob. Na cestu domů 
dostaly, především děti, od p. 
Kučerové „jidášky“, aby si kro-
mě jiného připomněly, jak Ji-
dáš prodal a zradil Ježíše. 
Božena Melounová – s dovole-
ním autorky převzato z časopisu 

obce Spojil „Spojilská drbna“ 

KŘÍŽOVÁ CESTA V ROKOLI 

Nápad uspořádat Velkopáteční křížovou cestu 
na nějakém zajímavém místě vyplynul z toho, že 
od letošního roku se stal Velký pátek státním svát-
kem, takže bylo možné využít takto získaný volný 
čas k intenzivnějšímu prožití připomínky umučení a 
smrti našeho Pána. Rokole jako poutní místo s kří-
žovou cestou v lese se zdála být vhodným kandi-
dátem pro tuto akci. Navíc se nabízela možnost 
zúčastnit se také v blízkém klášteře pátečních bo-
hoslužeb.  

Když jsem zveřejnil tuto nabídku, nepředpoklá-
dal jsem (už vzhledem k poměrně velké vzdálenos-
ti) nějakou velkou účast. Proto mě příjemně pře-
kvapilo, kolik lidí 
se nakonec této 
akce zúčastnilo. 
Křížová cesta v 
tichu lesa nabíze-
la možnost hlubší-
ho zamyšlení nad 
jednotlivými za-
staveními. Také 
symbolické přibití 
hřebů na kříž zvý-
raznilo symboliku 
této chvíle. 

Vzhledem k 
chladnějšímu po-
časí jistě všechny 
potěšila možnost 

zahřát se teplým čajem, který nám připravily 
sestřičky z kláštera. Jako poděkování za přijetí 
jsme si připravili pro velkopáteční bohoslužby zpí-
vané pašije. 

Myslím, že většina tento způsob prožití Velkého 
pátku přivítala. Chtěl bych poděkovat všem zúčast-
něným za vytvoření atmosféry společenství a hlav-
ně těm, kteří obětovali čas na nácvik a přispěli tak-
svou účastí na zpívaných pašijích (tj. zejména čle-
nům rodiny Sokolových a Anežce Pavlíkové).  

Snad i příští rok se nám podaří uspořádat po-
dobnou akci. 

Jiří Petráš 
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24 HODIN PRO PÁNA A POSTNÍ OBNOVA V NAŠÍ FARNOSTI 

Z podnětu papeže Františka vznikla nová inicia-
tiva s názvem „24 hodin pro Pána“. Po celém svě-
tě, včetně naší farnosti, byly od pátku 4. března 
plných 24 hodin otevřeny kostely, jež nabídly mož-
nost svátosti smíření, modlitby nebo rozhovoru s 
knězem. Má tak vzniknout nová tradice. V naší far-
nosti byla vystavena Nejsvětější svátost k tiché 
adoraci v pátek v kostele sv. Bartoloměje a pak 
v sobotu na faře, a současně byla v sobotu i postní 
duchovní obnova naší farnosti, kterou vedl P. Jan 
Linhart. V rámci obnovy byla nabídnuta i příležitost 
ke svátosti smíření. Byl to čas, kdy jsme se mohli 
zastavit a popřemýšlet nade vším, co nosíme 
v srdci a darovat to Bohu s důvěrou. Povzbudivá 
slova P. Linharta o Bohu nás moc potěšila u srdce. 

Bůh je milosrdenství samo. Bůh je láska, pravda, 
dobro, a proto je pravdivý, dobrý, milosrdný. Je to 
jeho podstata… 

Církev podle papeže Františka musí být přede-
vším „domem milosrdenství, kde může každý za-
kusit Boží lásku a radost z odpuštění,“ píše na 
svém webu Papežská rada pro novou evangeliza-
ci, která byla pověřena organizací této celosvětové 
akce. Podle Papežské rady pro novou evangelizaci 
chce papež vytvořit každoroční tradici, která bude 
probíhat před 4. nedělí postního období.  Děkuji 
všem, kteří se adorace zúčastnili a také přišli na 
postní duchovní obnovu farnosti, i za dobrůtky paní 
Olgy Kylarové, které potěšily naše bříško.  

Zuzana Petrášová 

Již mnoho let je každou neděli ve školním roce 
v kostele Zvěstování Panně Marii (Klášterním) 
v 10h mše svatá se zaměřením na děti. Je to mše 
svatá se svojí „specifickou atmosférou“. Někdy po-
měrně náročná, vzhledem k hluku. To je jistě též 
k zamyšlení, hlavně pro rodiče, kteří nedávají dě-
tem jasné mantinely. Ale o tomto psát nechci. 

Přemýšlím nad tím, jak se tam farníci cítí. Zda 
jen jako návštěvníci, kteří v neděli navštíví boho-
službu, a nic víc, nebo zda jako členové tamního 
farního společenství, farní rodiny.  

V každé biologické rodině, aby dobře fungovala, 
musí všichni členové rodiny přiložit ruku k dílu a je 
to přirozené. A ne jinak je to ve farní rodině. Pro 
její dobré fungování nelze jen přijímat službu dru-
hých a sám se ničeho neúčastnit s tím, že to druzí 
udělají. Již delší dobu je každý první pátek 
v měsíci úklid kostela, který je vždy připomenut 
v rámci ohlášek předchozí neděli. A účast? Dvě 
někdy tři ženy, při posledním úklidu jen jedna ma-

minka (chodící téměř vždy) se svým osmiletým sy-
nem Kubou. Že by měli všichni pocit, že tam úklid 
není třeba? Jako v každém užívaném prostoru to 
ale potřeba je. Po mši svaté na Květnou neděli se 
vymetla, kromě opadaných „kočiček“, i banánová 
slupka! Často jsou pod lavicemi papírové kapesní-
ky, rozšlapané sušenky… Při příchodu do kostela 
si jistě každý všimne, že zpěvníky jsou uklizeny 
v lavicích. A po skončení mše svaté? Někde jsou 
srovnány, často ale ne, zůstávají na lavicích, ně-
kdy i otevřené… jistě, vždyť to někdo uklidí… 

Není načase tedy svůj přístup přehodnotit a ale-
spoň jednou za rok se k úklidu přidat? Vzhledem 
k prázdninám je to jen desetkrát do roka. 

Vzadu na nástěnce budou od září napsána data, 
kdy se bude uklízet, aby termíny byly jasně dané 
v předstihu a každý si měl možnost naplánovat, 
kdy přijde a zapojí se. 

Pavla P. 

KLÁŠTERNÍ KOSTEL... K ZAMYŠLENÍ 

OTVÍRÁNÍ SVATÉ BRÁNY 

V KLÁŠTERNÍM KOSTELE 

 
V neděli Božího milosrdenství 3. 4. 2016 byla v Klášterním 

kostele přede mší svatou v 10 hodin otevřená symbolická Sva-
tá brána. Na tuhle bránu nebyly vázány odpustky vyhlášené 
Svatým Otcem Františkem. 

Bránu otevřel P. Filip Dušek a všem přítomným udělil požeh-
nání. Projít Svatou branou symbolizuje setkání s „Boží láskou, 
která utěšuje, odpouští a dává naději“ (MV 3). 

Po skončení mše jsme jako společenství mohli prožít agapé 
– pohoštění a drobné občerstvení s „výborným čajem“. Děkuji 
všem, kteří se na tomto hezkém setkání podíleli, a také že-
nám, které v pátek uklidily a ozdobily kostel. 

Zuzana Petrášová 
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Islám (doslova oddanost) je velké současné té-
ma. U nás o něm většinou mnoho nevíme a často 
máme strach z neznámého. Jako každé nábožen-
ství s početnými vyznavači může být ambivalentní, 
dvojznačné: může pomáhat růstu lidí, může i ško-
dit extrémismem. Při posuzování náboženství si 
všímáme zejména 3 prvků: 1. obraz Boha; 2. histo-
rie této víry; 3. osoba zakladatele. 

1. Všichni lidé, i nevěřící, ateisté, mají nějaký 
obraz Boha. Bůh v islámu (na rozdíl od křesťanství 
kde vnímáme Boha trojjediného, existujícího ve 
společenství) je jediný,  nesnášející pluralitu. Od-
tud má islám tendenci všechno prostoupit a formo-
vat do všech detailů. 

2. Podstatně odlišné dějiny islámu oproti křes-
ťanství. Jeho začátek je velká politická, vojenská, 

mocenská expanze na Blízkém východě, v severní 
Africe i v Asii. Odtud pramení názor muslimů, že 
tento mohutný rozvoj je projevem boží přízně a 
božího požehnání. 

3. Zakladatel islámu Mohamed – Muhammad ibn 
Abdilláh je radikálně odlišný od Ježíše Krista. Ač 
člověk schopný a inteligentní, tak velmi krutý váleč-
ník, bojovník, politický vůdce. To vše se projevilo v 
celém islámu. 

Evropská společnost, která stojí mimo jiné na 
křesťanských základech potřebuje dialog mezi 
„abrahamovskými“ náboženstvími (židovství, křes-
ťanství, islám). Křesťané jsou ve velké většině ote-
vřeni pro takový dialog. Je proto potřeba o sobě 
vzájemně co nejvíce vědět. 

Zaznamenal Jan Kohl 

PŘEDNÁŠKA P. DAVIDA BOUMY „ISLÁM“ 

PONDĚLNÍ VEČER U SV. JANA 2.5.2016 

V sobotu 7. 5. proběhla Pikslácká pouť na 
Sněžku. Jednalo se o akci pro každého, kdo měl 
zájem spojit příjemnou jarní turistiku se mší na nej-
vyšším místě Čech, takže se poutě zúčastnili nejen 
samotní piksláci, ale i jejich rodiny, fanoušci, par-
dubičtí farníci a pár 
přespolních. Hoke-
jisti z Piksly měli 
ještě jednu speciál-
ní motivaci – vzít 
na hezký výlet po-
hár pro vítěze 
Křesťanské ama-
térské hokejové 
ligy, který se muž-
stvu Piksly podařilo 
letos opět vyhrát. 
Na Sněžku jsme 
vyrazili z několika 
různých startovních 
bodů. Někteří přes-
pávali už v Krkono-
ších, další skupina 
vyrážela z Pece a 
ještě další z polské Karpacze. Počasí nám bylo 
velmi nakloněno, a i když sněhu jsme si po cestě 
užili ještě docela dost, cesta byla příjemná a před 
jednou odpoledne jsme se sešli na vrcholku Sněž-
ky. V pořádku dorazil i pohár pro vítěze KAHL, kte-
rý byl na Sněžku dopraven pěkně „po svých“.  

V jednu hodinu jsme otevřeli kapli, nahrnuli se 
do ní, a rázem v ní moc místa nezbývalo. Vešlo se 
už jen pár opozdilců z řad poutníků. Sotva dorazil 
poslední, začala mše, při které jsme mimo jiné po-
děkovali za minulou sezónu a – proč to neříct – i 

za titul pro Pikslu. 
A protože je kvě-
ten, stihli jsme i 
májovou pobož-
nost. Nejmenší děti 
si krátily chvíli vy-
bíráním mincí z 
malé závěje, kte-
rou vítr navál do-
prostřed kaple. 
Když jsme se 
v kapli ještě skoro 
všichni vyfotili, vy-
šli jsme ven zahřát 
se na sluníčko. 
Tam jsme zazpívali 
„živijó“ nejstaršímu 
účastníkovi poutě, 
který ten den zrov-

na slavil narozeniny. Pak jsme se ještě pokochali 
skvělým výhledem, a postupně se rozešli různými 
směry dolů ze Sněžky. 

Hádanka na konec – kolik bylo nejmladšímu a 
nejstaršímu účastníkovi poutě, když součet jejich 
dosažených let je 90 a podíl 29? 

PIKSLÁCKÁ POUŤ NA SNĚŽKU 

DIECÉZNÍ SETKÁNI MINISTRANTŮ – ŽELIV 2016 

Ve dnech 14.-15.4.2016 jsme se zúčastnili ministrantského setkání v klášteře v Želivě. Ministrantů tam 
bylo přes dvě sta. První den večer jsme obnovili křestní sliby. Druhý den kázal pan opat Jaroslav Já-
chym Šimek. Potom jsme si zahráli fotbal. Po večeři jsme odjížděli domů. 
Prožili jsme hezký víkend.         Vašek Němeček a Tomáš Kuče-
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Asi všichni známe vikariátní setkání, kde se se-
jde pár lidí, hrají se hry, pak je mše, a pak se 
všichni rozloučí a odjedou. Leckdo by si mohl mys-
let, že takové vikariátko je celkem nuda. To se roz-
hodli změnit kaplan pro mládež Filip Dušek a sale-
siánský bratr George Woclawek, když je napadlo 
uspořádat vikariátní disco, což mluví za vše. 

23. 4. se proto sešli mladí z Pardubic a okolí, 
aby se stmelili do-
hromady, ale nikdo 
z nich vlastně ne-
tušil, co přesně je 
čeká. Zjistili to až 
na místě. Kde? 
V salesiánském 
centru pro mládež 
v Pardubicích, kde 
na ně už čekali 
Filip, George a DJ 
Paul i se svou 
aparaturou. Lehké 
seznámení, modlit-
ba a šup na taneč-
ní parket. Úderem 
páté se začalo hrát. Hrála se převážně taneční 
hudba. DJ Paul zkušeně střídal staré fláky se se-
hranou choreografií a nové populární písně. Až na 
drobné technické problémy na začátku se to všem 
moc líbilo a všichni si to náramně užili. 

Jenomže všechno má svůj čas a 3 hodiny tan-
cování s minimem tekutin přeci jen člověka unaví. 
A proto již byla připravená večeře, kterou vařili své-

pomocí účastníci, které už tančit nebavilo, a moc 
se jim povedla. Když se všichni najedli, odešli spo-
lečně do kostela na společnou adoraci doprováze-
nou zvukem kytary a flétny. Součástí byla závěreč-
ná děkovačka všem zúčastněným, a pak to přišlo. 

Loučení je pro většinu lidí smutné, ale ne když 
před sebou máte vidinu dalšího shledání, které již 
v té době Filip plánoval. A proto se všichni loučili 

s radostí, kterou 
jim nezkazil ani 
náhlý déšť. Teď jen 
stihnout autobus, 
dojet domů, anebo 
trefit pěšky po Par-
dubicích v noci. Ale 
na nikom ze zú-
častněných nebyl 
vidět stres, všichni 
nad sebou cítili 
stráž, která je bude 
ochraňovat cestou 
domů, a proto se 
rozešli v míru a 
pokoji. 

Tolik k vikariátnímu discu 23. 4., které se vydaři-
lo perfektně. Závěrem bych vás chtěl pozvat na již 
zmíněnou další akci, která se bude konat 4. 6. ve 
večerních hodinách a bude to noční hra po Pardu-
bicích. Doufám, že se do naší paměti zapíše, a že 
budeme dlouho vzpomínat na tuto akci stejně jako 
na „disco u salesiánů.“ 

Vojta Vlach, Horní Jelení 

VIKARIÁTNÍ DISCO 

BIŘMOVANCI 

V letošním roce přijme o Letnicích v kostele sv. 
Bartoloměje svátost biřmování celkem třicet pět 
osob. Třicet z nich tvoří mládež, která se připravo-
vala od začátku školního roku na přijetí svátosti. 
Scházeli jsme se dvakrát za měsíc, buď s hosty 
(jako Nikola Pechalová, Monika Ulrichová, George 
Woclawek SDB, P. Jenda Barborka), nebo jen 
společně, a hovořili jsme o našich životech, vzta-
zích, o Bohu atd. Setkání jsme si zpestřovali hrami 
a soutěžemi a za těch několik měsíců z nás vznikla 
výborná parta. Celá příprava vyvrcholila společně 
prožitým víkendem na Hoře Matky Boží 
v Králíkách, kde jsme se ještě více sblížili společně 
i s Bohem, načerpali sil a užili mnoho legrace. 
Jsme rádi, že naše parta nekončí, ale budeme se 
dál setkávat na akcích „Spolča“ a na Vikariátních 
setkáních mládeže. Na oboje zveme každého mla-
ďáka, který se má chuť potkávat, zakusit partu a 
prožít dobrodružství! Jsme vděční vám, věřícím, za 
modlitby a doprovázení a prosíme vás o modlitby  
i nadále, abychom se stále odvážněji zapojovali do 
života církevního i civilního. 

za biřmovance P. Filip 
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CESTA SVĚTLA - VIA LUCIS 

Všichni známe postní pobožnost křížové cesty, 
která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu 
od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až 
k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla na ni 
navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede od 
prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, 
s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá no-
vou životní perspektivu. 

Již několik let se v době velikonoční tyto pobož-
nosti konají v pátek před mší svatou v kostele sv. 
Bartoloměje. Tentokráte jsme se rozhodli, vydat se 
na „Cestu světla“ vyzdobenou probouzející se pří-
rodou v parku pod zámeckými valy. Hrstka věřících 
se po 17. hod sešla před vjezdem na farní dvůr 
v pátek 29. 4. 2016. Ochotní ministranti nám 
v parku rozvěsili obrazy jednotlivých zastavení. 
Procházeli jsme od zastavení k zastavení, za zpě-

vu velikonoční písně v doprovodu Petrovy kytary a 
setrvávali v modlitbě před jednotlivými poselstvími 
a zjeveními vzkříšeného Pána, jak jsou zazname-
nána v Písmu (ženy a po té i učedníci nacházejí 
prázdný hrob, vzkříšený Pán se ukazuje Magdalé-
ně, učedníkům odcházejícím do Emauz, 11 učed-
níkům ve večeřadle, nakonec i Tomášovi, zjevuje 
se svým u Tiberiadského jezera a jí s nimi, dává se 
poznat při lámání chleba, dává apoštolům moc od-
pouštět hřích, Petrovi uděluje primát, učedníky po-
sílá do světa hlásat radostnou zvěst, po 40 dnech 
odchází do nebe, na letnice je „vybavuje“ pomocní-
kem a rádcem, Duchem svatým). Na závěr, jsme 
přijali požehnání od „našeho“ kněze Filipa a spě-
chali na páteční mši svatou. 

Katka Kučerová 
 

CESTA SVĚTLA - VELIKONOČNÍ POBOŽNOST TYRŠOVY SADY  

Myšlenka na vytvoření cesty světla byla inspiro-
vána starodávným nápisem na zdi v katakombách 
San Callisto (svatého Callista) v Římě. Tento nápis 
je částí prvního listu svatého apoštola Pavla Korin-
ťanům: „Vyučil jsem vás především v tom, co jsem 
sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za 
naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých 
třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Pe-
trovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než pěti 
stům bratřím najednou – většina z nich dosud žije, 
někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, 
pak všem apoštolům. A po všech jako poslední 
jsem ho uviděl i já, nedochůdče.“ (1 Kor 15,3–8). V 
90. letech 20. století salesiánský kněz Sabino Pa-
lumbieri z Říma, zakladatel hnutí Svědci Vzkříše-
ného (Testimoni del Risorto), pomohl k rozvinutí 
myšlenky zkombinovat události ze zmíněného ná-
pisu s ostatními událostmi po Ježíšově vzkříšení. 
Tak se v létě roku 1988 v tomto hnutí zrodila Cesta 
světla. V roce 1989 byla Cesta světla představena 
Donu Egidiu Viganovi, sedmému nástupci zaklada-

tele salesiánů Dona Boska, který jmenoval teolo-
gickou komisi, aby studovala kritéria a předpisy. 
Následně byly vytvořeny některé texty Cesty světla 
pro farní společenství, pro mládež a zasvěcené 
osoby, rovněž existuje text pro děti či pro trpící. 

Cesta světla zrozená pro hnutí, které hledalo 
modlitbu vyjadřující jeho zvláštní charisma, se 
rychle rozšířila, takže v dubnu roku 1990 byla ofici-
álně slavena první Cesta světla Donem Viganem v 
Římě v katakombách San Callisto pro generální 
kapitulu salesiánů. Následovalo oznámení Janu 
Pavlu II. a pomalé zapojování biskupů. V září roku 
1992 a v následujících letech byla cesta světla sla-
vena v bazilice Svatého hrobu, pod horou Kalvárií 
v kapli svaté Eleny a během poutě hnutí do Svaté 
země na poděkování vzkříšenému Pánu za tento 
klenot daný Svědkům Vzkříšeného pro celou cír-
kev. 

převzato z internetových stránek  
Centra pro katechezi Olomouc 

Z HISTORIE CESTY SVĚTLA 
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SA LESIÁ NI  
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SA LESIÁ NI  

23. 4. uspořádal Salesiánský klub mládeže již 
třetí pouť pro rodiny s dětmi.  Tentokrát pořadatelé 
zvolili poutním místem kostel sv. Jana Křtitele 
v Podskale u Chrasti, kde sloužil mši P. Ondřej 
Matula SBD, který připravil pro děti poutavé kázání 
o sv. Jiří. 

Symbolika sv. Jiří provázela 
poutníky po celou dobu cesty. 
Poutníci si mohli vyzkoušet kolik sil 
je potřeba k poražení draka, nakr-
mit koně sv. Jiří, sestavit meč a štít 
nebo složit oslavnou báseň pro to-
hoto světce, který je na závěr jejich 
cesty pasoval na rytíře. Děti za 
každý splněný úkol, který symboli-
zoval jednu z ctností, obdrželi kar-
tičku se svatojiřským motivem, kte-
ré na konci poutě vyměnili za sva-
tojiřský odznak statečnosti. 

Na konci cesty čekal na všechny 
táborový oheň, u kterého jsme ob-
čerstvili naše unavené údy a sdělili 
si zážitky z celého 
dne.  Nejkrásnější odměnou pro 
organizátory byl celkový počet 
účastníků. Sešlo se nás dohroma-
dy 48, tak vysoký počet poutníků 

dokázal vytvořit nádhernou atmosféru a je motivací 
pro organizátory, aby ve své práci pokračovali i 
nadále.  V kuloárech se již proslýchá, že další pouť 
se chystá na začátku dalšího školního roku. Máme 
se tedy přes prázdniny na co těšit! 

PUTOVÁNÍ SE SV. JIŘÍM 

C HA R ITA  

V úterý 19. dubna uspořádal chlapecký sbor Boni-
fantes v Domě hudby v Pardubicích benefiční kon-
cert pro Charitu a Svítání. Část výtěžku z tohoto 
koncertu, která připadne Oblastní charitě Pardubi-
ce, bude použita na podporu domácí hospicové 

péče. Tato služba známá též pod názvem mo-
bilní hospic je poskytována lidem, kteří trpí nevylé-
čitelnou chorobou. Umožňuje jim strávit poslední 
dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti doma, 
mezi svými blízkými. Návštěvníci koncertu mohli 

tuto službu podpořit také dobro-
volným příspěvkem do úředně 
zapečetěné pokladničky. Tímto 
způsobem se podařilo vybrat 
4 225 Kč. Výnos z prodeje vstu-
penek činí 34 500 Kč. 
Oblastní charita Pardubice si veli-
ce váží rozhodnutí uměleckého 
ředitele Jana Míška a sboru BO-
NIFANTES podpořit nemocné a 
nemohoucí lidi prostřednictvím 
benefičního koncertu. Poděková-
ní náleží i dárcům a dobrovolní-
kům, kteří pomohli s organizací 
koncertu. Děkujeme také všem 
230 platícím divákům, kteří pro 
účinkující vytvořili výbornou atmo-
sféru. 

Mgr. Vojtěch Homolka 

PĚVECKÝ SBOR BONIFANTES PODPOŘIL NEMOCNÉ A UMÍRAJÍCÍ 

http://pardubice.charita.cz/socialni-sluzby-pro-seniory-osoby-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-s-chronickym-onemocnenim/domaci-hospicova-pece/
http://pardubice.charita.cz/socialni-sluzby-pro-seniory-osoby-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-s-chronickym-onemocnenim/domaci-hospicova-pece/
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C HA R ITA  

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY  

NA ŠITÍ PLÁŠŤŮ 

 
Baví Vás šít a chcete se podílet na zajímavé akci? 
Oblastní charita Pardubice právě hledá dobrovolní-
ky na šití plášťů pro koledníky na Tříkrálovou sbír-
ku. Jistě jste v našem městě začátkem ledna po-
tkali koledníky a všimli si, že mají na hlavě korunu 
a na sobě plášť. Právě těchto plášťů máme málo. 
Pomozte nám, prosím, vyrobit další. Materiál dodá-
me a případně i poradíme co a jak.  

Kontaktujte koordinátora dobrovolníků  
Václava Pituchu  

na tel.: 730 572 959 nebo  
na e-mailu: dobrovolnik@charitapardubice.cz. 

POMÁHAT HROU NA KLÁVESY 

 
Umíte hrát na klávesy? Chcete pomoci patnáctile-
tému chlapci z pěstounské rodiny? Staňte se dob-
rovolníkem Oblastní charity Pardubice.  

Kontaktujte Vojtěcha Homolku,  
tel.: 775 296 842,  

e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz. 
 

Vladimíra Karlová 

INFORMACE Z CHARITY 

MEDAILE HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE  

PRO ŘEDITELKU OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 

Ve čtvrtek 28. dubna byly 
na slavnostním večeru ve Vý-
chodočeském divadle oceně-
ny významné osobnosti Par-
dubického kraje. Ředitelce 
Oblastní charity Pardubice 
Mgr. Marii Hubálkové byla pře-
dána medaile hejtmana. Paní 
ředitelka toto vyznamenání 
obdržela za dlouholeté úsilí při 
prosazování koncepce domácí 
hospicové péče.  

Domácí hospicová péče je 
péče poskytovaná lidem, kteří 
trpí nevyléčitelnou chorobou, v 

prostředí jejich domova. 
Umožňuje pacientům strávit 
poslední dny či týdny života 
bez nesnesitelné bolesti doma 
mezi svými blízkými. ¨ 

Těší nás, že pozornost ve-
řejnosti i politiků se začíná ob-
racet k této tolik potřebné a 
stále tak málo doceněné služ-
bě, neboť kromě paní ředitelky 
byla medailí hejtmana oceně-
na i zakladatelka chrudimské-
ho hospice MUDr. Marie Blaž-
ková.  

Miluj bližního, jako sám sebe. Ale kdo je pro mne 
tím bližním? Na to se ptal papež během pravidelné 
generální audience na náměstí Svatého Petra. 
František ve své katechezi vyšel z podobenství o 
milosrdném Samaritánovi, který se jako jediný za-
stavil u zbitého, okradeného a umírajícího člověka 
ležícího na cestě, a postaral se o něho. Ježíš tímto 
příběhem odpovídá učiteli Zákona na otázku, co 
má dělat pro dosáhnutí věčného života, a doplňuje 
to jasným přikázáním: "Miluj Pána, svého Boha, 
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou 
silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám 
sebe. To dělej a budeš žít." (srov. Lk 10,25-37) 
Kdo je ale tím bližním? To je často kladená otázka, 
konstatoval papež, se snahou nalézt jasnou hranici 
mezi bližním a ne-bližním. Ježíš se však tímto způ-
sobem neptá. Bližním se pro každého stává ten, 
kterému je v daném okamžiku třeba být na blízku: 
"nejde o to klasifikovat druhé, aby se zjistilo, kdo je 
bližní a kdo nikoli. Ty se můžeš stát bližním ko-
mukoli, když potkáš někoho, kdo se octil v nouzi; 

to znamená, máš-li schopnost soucítit 
s druhým," vysvětlil František. 
Lidé si svoji lhostejnost k potřebám druhých umí 
často i sami pro sebe dobře ospravedlnit. Papež 
k tomu uvedl příklady dvou dalších postav 
z příběhu, kněze a levity, kteří zanechali člověka 
na cestě bez pomoci: "Kněz možná sledoval hodi-
ny a říkal si: ‚Přijdu pozdě na bohoslužbu‘. A druhý 
si řekl: ‚Nevím, zda podle Zákona mohu, protože je 
tam krev a stal bych se nečistým...‘. Jdou tedy svo-
jí cestou a nepřiblíží se." 
I sebevznešenější činnost pak může skrývat faleš-
ný základ, varoval František: "Podobenství nám tu 
nabízí ponaučení: není automatické, že ten, kdo 
pravidelně chodí do Božího chrámu a zná Boží mi-
losrdenství, dovede mít rád bližního. Není to auto-
matické! Můžeš znát celou Bibli, můžeš znát litur-
gické rubriky a poznat celou teologii, ale z poznání 
neplyne automaticky láska. Láska má svoji cestu. 
Je zapotřebí inteligence, ale i něčeho víc..."  

zdroj: cirkev.cz 

PAPEŽ: IGNOROVAT ČLOVĚKA ZNAMENÁ IGNOROVAT BOHA 

mailto:dobrovolnik@charitapardubice.cz
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D OTA ZNÍK  

V aktuálním zpravodaji farnosti najdete jako přílo-
hu „Dotazník ze života farnosti“. Jedná se o pro-
středek, kterým chceme zmapovat jednotlivé aktivi-
ty, které v rámci našich farností probíhají, dále zjis-
tit míru povědomí o jednotlivých akcích a také je-
jich vnímání farníky, podchytit možnosti zapojení 
farníků do některých aktivit či objevit některé nové 
oblastí života farnosti, o které by mohl být zájem. 

 
Komu je dotazník určen 

Dotazník je určen všem lidem, kteří se cítí být čle-
ny farností v rámci Pardubic a blízkého okolí a mají 
zájem podílet se na aktivitách zde probíhajících; 
spodní věková hranice pro vyplnění dotazníku je 
omezena 15-ti lety. Dotazník je určen pro jednu 
osobu – nevyplňuje se tedy jeden dotazník napří-
klad za rodinu, ale každý odpovídá sám za sebe. 

 
Obsah dotazníku 

Dotazník je rozdělen do 3 částí: 

Hodnocení stávajícího života farnosti 

V této části se zaměřujeme na aktivity, které 
v rámci farnosti již probíhají. Cílem je zejména: 
 Získat informace, zda lidé o konkrétní akci či 

aktivitě vůbec vědí (zda existuje, případně 
zda si dokáží představit, co by mohlo být je-
jím obsahem) 

 U lidí, kteří se akce či aktivity účastnili získat 
nějakou zpětnou vazbu s hodnocením akce 
(jak známkováním, tak pokud možno i slov-
ním komentářem) 

 U lidí, kteří se akce či aktivity neúčastnili, zís-
kat informaci o tom, zda by je takováto aktivi-
ta mohla zajímat  

Byli bychom rádi, když by farníci v této části vyplnili 
všechny řádky, které si myslí, že se jich mohou 
týkat. Určitě však není potřeba, aby muž ve věku 
20-ti let vyplňoval, že ho neláká návštěva spole-
čenství seniorů (také nemusí zaškrtávat, že na akci 
ještě nebyl, ale rád by se za 45 let třeba účastnil – 
plánování je hezká věc, ale nepřehánějme to). Te-
dy u „nevyplněných“ řádků budeme předpokládat, 
že osoba vyplňující dotazník vyhodnotila, že se jí 
aktivita vůbec netýká. 

Hledáme další pomocníky  
a spolupracovníky 

Tato sekce je věnována oblastem, u kterých vní-
máme potřebu zapojení lidí do života farnosti a 
souvisejících aktivit (například v rámci práce Ob-
lastní charity Pardubice). V rámci dotazníku se ob-
racíme jak na lidi, kteří se do dané aktivity již zapo-
jují (a u nich přivítáme třeba i slovní hodnocení 
k takové aktivitě – třeba navržení zlepšení, po-
chvaly, výtky …), tak i na ostatní farníky, u nichž se 
snažíme zjistit případnou ochotu v této oblasti spo-

lupracovat. 
Velice bychom přivítali vyplnění ke každému řádku 
– i to, že třeba  „nemám zájem se zapojit“. Určitě 
není smyslem a cílem, aby u každého řádku bylo 
napsáno, že „chci pomáhat“. Nikdo to nebude bo-
dovat, velice dobře si také uvědomujeme šíři po-
vinností, které farníci musí plnit například 
v rodinách či a svých pracovištích. Ale reálné 
zhodnocení možností a zájmu o konkrétní oblast 
by byla zajisté přínosem. 

Jaké další aktivity by farníci  
v rámci farnosti přivítali 

V poslední části se nám jedná o získání informace 
o tom, jaké nové aktivity farnosti by mohly být  žá-
dány. V rámci jednání pastorační rady byly dány 
určité náměty, nicméně je prostor i na vlastní pod-
něty a připomínky. Jak uvádíme přímo v dotazníku 
– nejsme schopni garantovat, že určitou aktivitu 
bychom mohli organizačně zajistit, chceme ale 
v případě většího zájmu zkusit dát dohromady lidi, 
kteří projevili zájem o určitou aktivitu a třeba i na-
pomoci vzniku něčeho nového. 
Pokud se v této části nic nezaškrtne na konkrétním 
řádku, máme za to, že o aktivitu nemá osoba vypl-
ňující dotazník zájem.  

 
Jaké jsou formy vyplnění dotazníku 

 Existují tři základní formy vyplnění dotazníku: 
 Vyplnění „papírové formy“ – přitom tyto do-

tazníky by bylo možno vhodit do boxů, 
k tomu určených (umístěny v jednotlivých 
kostelích s označením „DOTAZNÍK“) – 
nejpozději do 19. 6. 2016. 

 Stažení dotazníku ve formátu WORD 
z webových stránek Farnosti Pardubice – 
www.farnost-pardubice.cz, vyplnění dotazní-
ku a jeho vytištění a vhození do boxu dle bo-
du a), nebo odeslání vyplněného dotazníku 
na e-mailovou adresu  
faradotaznik@volny.cz (opět nejpozději do 
neděle 19.6. 2016) 

 Vyplnění v elektronické podobě – dotazník 
najdete na webových stránkách Farnosti Par-
dubice – www. farnost-pardubice.cz 
(dostupný bude od 22. 5.) a to také do nedě-
le 19. 6. 2016. 

 
Jak je to s kontaktními údaji a jak 

předpokládáme pracovat  
se získanými daty 

Na konci dotazníku najdete tabulku s dvěma kon-
taktními údaji – jedná se o e-mail a telefon. Vypl-
nění těchto údajů rozhodně není nutné, je to pouze 
možnost.  

(Pokračování na stránce 11) 

DOTAZNÍK ZE ŽIVOTA FARNOSTI 
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D OTA ZNÍK  

Se získanými údaji bychom následně chtěli praco-
vat následujícím způsobem: 
 Například zjistíme, že v rámci části „hledáme 

spolupracovníky“ 12 lidí zaškrtne, že by byli 
ochotní podílet se na úklidu fary, ale nenapí-
ší na sebe kontakt. Když tímto bude zjištěno, 
že zde nějaký zájem o pomoc v této oblasti 
je, tak by se v průběhu podzimu 2016 zorga-
nizovalo setkání na faře, kam by se třeba 
prostřednictvím ohlášek pozvali lidé ochotní 
se zapojit, a kde by se domluvil další kon-
krétní postup. Ten kdo na sebe kontakt napí-
še, tak by byl na takové setkání byl pozván 
přímo.  

 Dále například zjistíme, že 5 lidí by se rádo 
účastnilo modliteb ve stylu TAIZÉ. Opět by 
se prostřednictvím ohlášek zkusilo dohod-
nout nějaké setkání třeba na faře, aby lidi 
zajímající se o tento typ společenství se 
mohli setkat a nějak se dohodnout dále. Vy-
plnění kontaktu v případě projevení zájmu by 
pak znamenalo přímé osobní pozvání. 

Tedy, kdo by byl ochoten dát v rámci dotazníku 
na sebe kontakt, tak by v případě organizace 
určité aktivity byl osloven přímo, což by přispě-
lo k lepší a jistější komunikaci – samozřejmě by 
bylo plně na jeho svobodné volbě, zda by tako-
vou nabídku přijal. Rozhodně se projevením 
zájmu a vyplněním kontaktu k ničemu nezava-
zuje. 

 
Kdo a kdy bude pracovat 
s jednotlivými dotazníky 

Předpokládáme, že k vlastním dotazníkům bude 
mít přístup omezený počet lidí, kteří je budou zpra-
covávat a výsledky vyhodnocovat. Konkrétně se 
bude jednat o následující osoby: 

(Pokračování ze stránky 10)  
 P. Antonín Forbelský 
 P. Filip Dušek 
 Ing. Zuzana Petrášová 
 Ing. Věra Novotná 
 Bc. Martin Beran 
 Ing. Zdeněk Nejezchleb 
 
Předpokládáme zpracování a přípravu podkladů 
během léta 2016. Nejpozději v říjnu 2016 bychom 
chtěli provést vyhodnocení a dále připravit podkla-
dy a předat je konkrétním lidem k využití ve vazbě 
na jejich oblast aktivit (například ředitelce Oblastní 
Charity, jmenované osobě za salesiány apod.). 
Tyto zpracované informace by již obsahovaly úda-
je o reakcích na jednotlivé aktivity, jejich hodnoce-
ní, v případě „pomocníků“ třeba počty lidí, a pokud 
by tito lidé dali kontakty, tak i seznam kontaktů. 
Zároveň by byla připravena komplexní analýza a 
byla by prezentována v rámci farnosti 
(prostřednictvím Zpravodaje farnosti). Během pod-
zimu 2016 by se pak začala sebraná data využívat 
k organizaci některých akcí a aktivit.  
Vlastní dotazníky by ihned po zpracování byly zar-
chivovány na faře, u dat zaslaných elektronicky 
předpokládáme jejich vymazání. 

 
Na závěr 

Chtěli bychom moc požádat, abyste vyplnění do-
tazníku věnovali čas a pozornost. Třeba i dotazník 
vyplněný tak, že bude obsahovat pouze hodnocení 
dvou aktivit, bez nějaké další nabídky pomoci 
apod. má pro nás význam. Pokud by se podařilo 
sebrat dostatečný počet odpovědně vyplněných 
dat, mohlo by se jednat o důležitý nástroj pro pod-
poru života farnosti.  

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE 

 
Na konci prázdnin resp. na začátku nového 
školního roku, tak jako každý rok, proběhne 
pouť rodin. 
 
Letos budeme putovat v sobotu 3. 9. do kos-
tela Narození Panny Marie ve Žlebech. Po 
mši svaté bude následovat výlet do okolí. 
 
Více informací bude v příštím Zpravodaji 

Pavla Pecnová 

BLAHOPŘEJEME 

JMENINY 

13.06. P. Antonín Sokol 

 P. Antonín Forbelský 

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC S MYTÍM OKEN. 

Chci moc poděkovat paní Maryškové s manželem, Jance Šlégrové, Jance Nejezchlebové (i Tomáškovi) 
za pomoc s mytím okem na faře. Oken je mnoho, ale když pracuje více rukou, tak to hezky odsýpá. Ně-
která okna jsou i docela nebezpečná, ale díky, zvládli jsme to. 

Zuzana Petrášová 
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R ŮZNÉ  

 

2. 6. 2016 
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ŠKOLA  NOE  

KA LEND ÁŘ  

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 

PODĚKOVÁNÍ 

 

NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ 
děkuje za dar  

2 247,- Kč  
(část výtěžku postní sbírky). 

 

Dar použijeme na  

pedagogickou asistenci  

pro potřebné žáky. 

ÚSPĚCHY V MATEMATICKÉ SOUTĚŽI 

 

Žáci Lukáš Bunček, Jakub Halbrštát  
a Matěj Komárek  
ze 3.A školy NOE  

obsadili 4. místo v okresním kole soutěže  
Matematický klokan 2016.  

Gratulujeme! 
 

Ve škole NOE vyučujeme matematiku metodou prof. Hejného.  

Nadaní žáci mohou navštěvovat kroužek Logik, kde trénují logické 

uvažování, abstraktní myšlení a schopnost řešit problémy. 
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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  

Ne 15.05. Slavnost Seslání Duch svatého   

  Slavnost Biřmování kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

  Sbírka na potřeby diecéze   

Po 16.05. Přijímání intencí na měsíc červen    

St 18.05. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt  19.05. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

So  21.05. Svátost smíření nejen pro děti 1SVP kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:30 

Ne 22.05. Slavnost Nejsvětější Trojice   

  Slavnost 1. Svatého přijímání kostel sv. Bartoloměje 10:30 hod. 

Po 23.05. Pondělní večery - ThDr. Jiří Doležal kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Čt 26.05. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 28.05. Pouť salesiánů do Luže Luže 09:30 - 14:30 

  Modlitba za národ - bude na pouti v Luži   

Ne 29.05. Slavnost Těla a Krve Páně (průvod) kostel sv. Bartoloměje   09:00 hod. 

Út 31.05. Poslední Májová pobožnost, mše sv. klášterní kostel 17:30 - 19:00 

St 01.06. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 02.06. 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 03.06. Slavnost  Nejsv. Srdce Ježíšova   

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

So 04.06. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  14. Den rodin a den dětí Salesiánské středisko od 13:45 hod. 

St 08.06. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 09.06. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 10.06. Noc kostelů kostel sv. Bartoloměje 18:00 - 22:30 

  Noc kostelů klášterní kostel 19:30 - 21:00 

So 11.06. Mše sv. pro skauty Podskála 14:00 hod. 

St 15.06. Přijímání intencí na červenec  farní kancelář od 08:00 hod. 

  Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 16.06. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 17.06. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

So 18.06. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:30 

  Diecézní setkání seniorů a jejich přátel Hradec Králové  

Ne 19.06. Zahradní slavnost farní zahrada od 16:00 hod. 

  Sbírka na Charitu   

Čt 23.06. Mše s. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 24.06. Slavnost narození Jana Křtitele   

So 25.06. Farní pouť do Luže Luže 10:00 hod. 

Ne 26.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   


