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ěkné letní pozdravení 
milí farníci! 

Kdysi jako bohoslovci 
jsme vyrazili na 

prázdniny do Alp. Každý den 
jsme zdolávali různé horské ve-
likány a vraceli se večer na uby-
tování do poutního domu ve 
Svatém Martinu. Poslední večer 
tak sedíme a povídáme, všichni 
opálení a unavení, když v tom 
bratr Láďa říká: „My jsme si 

vlastně vůbec neodpočinuli. Po-
řád jsme někde chodili. Já bych 
si tak chtěl polenošit a něco pře-
číst. Bohužel zítra odjíždíme.“  

Vidíte, dovolená, prázdniny, a 
někdo se štve nebo honí i ty 
ostatní, i když má volno. Napa-
dlo mě vyhlásit „Milosrdné 
prázdniny“. Co kdybychom tohle 
léto, zvláště o našich dovole-
ných, nikam nespěchali? Co 
kdybychom se nesnažili stihnout 
co nejvíc zážitků a navštívit co 
nejvíc turistických cílů? A ti, kdo 
nebudou cestovat, co kdyby se 
klidně dívali z okna na krásnou 
oblohu, pozorovali květiny i zví-
řátka, a hlavně se z toho zase 
dokázali radovat? Vždyť to nám 

všechno dává nebeský Otec, 
abychom si to užili. Buďme milo-
srdní i v úklidu nebo jídle. Ne-
musí být přece vždycky všechno 
perfektní, zvláště o dovolené. 
„Milosrdenství chci, a ne oběti“, 
říká přece Pán Ježíš. 

Milosrdné, či dokonce milos-
tiplné prázdniny, doufám proži-
jeme i já, P. Ondřej, a P. Radek. 
Oba zvedáme kotvy a jdeme za 
novým posláním od Pána Boha. 

Já do Skutče, on do Holic. Bu-
deme potřebovat milosrdné při-
jetí od nových farníků, stejně 
jako ti, kdo nás vystřídají 
v Pardubicích: P. Vojtěch a bratr 
jáhen Ondřej. Děkujeme za ty 
roky, které jsme tu mohli sloužit 
i přijímat vaši lásku! 

Přejeme vám požehnané, mi-
losrdné léto, hodně zdraví, ra-
dosti z Božích darů, a hodně 
Božího požehnání z působení 
nových Božích služebníků v této 
farnosti! Budeme vzpomínat. 

Žehná P. Ondřej Matula a 
kněží z Pardubic. 

www.farnost-pardubice.cz 

MILOSRDNÉ PRÁZDNINY 
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Zveme Vás na cyklus neformál-
ních setkání o základech křes-
ťanství. Jde o příležitost klást 
otázky, společně se bavit a ob-
jevovat nové perspektivy 
v přátelské atmosféře. Přijít 
může každý, kdo se chce o 
křesťanské víře dozvědět více. 
Přijít mohou i ti, kteří nejsou 
křesťané, kteří nechodí do kos-
tela, kteří se nově stali křesťa-
ny, kteří si chtějí oprášit zákla-

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

ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 18.30 hod. Adresa:  
Kostelní 92, Pardubice. Čeká Vás občerstvení, 
zajímavé přednášky a diskuze. 
Program setkání:  
15. 9.  čtvrtek Jde v životě ještě o něco víc? 
22. 9. čtvrtek  Kdo je Ježíš? 
29. 9. čtvrtek Proč Ježíš zemřel? 
 6. 10. čtvrtek Jak získat víru? 
13.10. čtvrtek Proč a jak číst Bibli? 

20.10. čtvrtek Jak nás Bůh vede? 
27.10. čtvrtek Jak odolat zlému? 
 3. 11. čtvrtek Proč a jak mluvit s druhými o víře? 
10.11. čtvrtek Uzdravuje Bůh i dnes? 
15.11. úterý A co církev? 
24.11. čtvrtek Jak prožít život co nejlépe a je 

křesťanství nudné, nepravdivé, zbytečné? 
+ Víkend ALFY 21. - 22.10. Kdo je Duch svatý? Co 

Duch svatý dělá? Jak mohu být naplněn 
Duchem svatým? 

 

Kurz je zdarma. Vzhledem k tomu, že netušíme, 
jaký zájem z Vašich řad bude, pomůže nám  

potvrzení Vaší účasti na e-mail:  
alfa.pardubice@seznam.cz  

nebo na tel. 601 580 804, 603 106 987.  

Další informace najdete na stránkách 
www.katolalfa.cz, nebo ve Zpravodaji farnosti č. 
2/2015, 2/2016. Rádi se s Vámi uvidí: P. Filip Du-
šek, P. Tomáš Mlýnek, P. Radek Martínek, Zuzka 
Nápravníková, Libor Wawrzacz a další. 

KURZ ALFA 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH - 2016 

1. MŠE PRO DĚTI – žehnání škol. potřeb neděle  04. září v 10:00 hod. klášterní kostel 

1. ADORACE úterý    06. září v 18:30 hod. kostel  
sv. Jana Křtitele 

MŠE SVATÁ V NEMOCNICI středa 07. září v 14:30 hod. kaple Oáza 

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA  pátek 09. září v 16:00 hod. fara  

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ Děti + rodiče  sobota 10. září v 17:00 hod. kostel  
sv. Bartoloměje  

1. HODINY NÁBOŽENSTVÍ od pondělí  12. září (dle programu) fara /  
Salesiánský klub 

1. POLEDNÍ BOHOSLUŽBY U SV. JANA pondělí 03. října v 12:00 hod. kostel  
sv. Jana Křtitele 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ pátek 07. října v 09:30 hod. Spojil -  
p. Kučerová  

KANCELÁŘ na Arciděkanství  od čtvrtka   01. září   

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

PRÁZDNINY 2016 - ZMĚNY PROGRAMŮ  

PO DOBU PRÁZDNIN:  

 nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele 

 nebudou bohoslužby v nemocnici v kapli (Oáze) 

 nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele 

 nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele (omezení pĺatí i pro měsíc září) 

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

 nebude farní kavárna (po mši v 9:00) 

mailto:alfa.pardubice@seznam.cz
mailto:alfa.pardubice@seznam.cz
mailto:alfa.pardubice@seznam.cz
http://www.katolalfa.cz
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

V neděli 22. 5. 2016 v kostele sv. Bartoloměje 
přijalo svátost prvního svatého přijímání 13 dětí 
z toho 6 holčiček Pardubické farnosti a okolí. Nebyl 
to konec ani vrchol dlouhé přípravy, nýbrž krásný 
zážitek společného stolování našich dětí a rodin 
s Pánem Ježíšem. Této radostné události předchá-
zelo v sobotu neméně důležité přijetí svátosti smí-
ření. A také víc jak celoroční příprava v hodinách 
náboženství, kde se děti připravovaly pod vedením 
našich milých a zkušených katechetek Ing. Mgr. 
Zuzany Petrášové, Mgr. Ireny Zbrojové, arciděka-
na Mgr. Antonína Forbelského, farního vikáře 
PhDr. Radka Martinka, Ph.D., a farního vikáře Mgr. 
Filipa Duška na setkání s Pánem Ježíšem. Cílená 
příprava na samotné přijetí svátostí probíhala i za 
účasti rodičů. Celkem bylo šest společných setkání 
a z toho dvě na mši svaté. Děti také napsaly dopis 
pro Pána Ježíše, který nesly v obětním průvodu. 

Společně jsme si povídali o Bibli, o Velikonocích, 
o odpuštění a smíření i o Eucharistii. Děti se nauči-
ly pojmenovat to nejdůležitější, s čím se ve svém 
křesťanském životě setkají v souvislosti 
s prožíváním svých dnů ve víře a při celoročních 
bohoslužbách. Pochopily některá tajemství víry, 
která jsou nezbytná ke spáse. Naučily se rozpo-
znat co je dobré a co zlé, co je hřích a jak dbát o 

své svědomí. Jak je úžasné přátelství s Pánem 
Bohem. Naučili se rozpoznat eucharistický chléb 
od obyčejného chleba a s tím vědomím mohly prv-
ně přistoupit ke stolu Páně. 

Při mši svaté, kterou sloužili arciděkan Mgr. An-
tonín Forbelský a farní vikář PhDr. Radek Marti-
nek, Ph.D., nesly děti společně s obětními dary i 
vlastní sbírku peněz, jednalo se o finanční pomoc, 
která byla určená a poslaná na Papežské misijní 
dílo děti. Peníze si děti samy ušetřily z odměn za 
mimořádnou činnost doma, případně za to, že si 
samy odpustily koupi sladkostí a podobně. Jednalo 
se o částku 320 Kč. 

Slavnost byla radostnou událostí celé farnosti. 
Nezapomenutelná slova našich kněží, která předali 
ve své řeči dětem, byla přínosem a nevšedním 
projevem lásky a naděje, probuzením touhy po ži-
votě s Ježíšem pro všechny přítomné lidi v kostele. 
Svěží květinová výzdoba a moc pěkný hudební 
doprovod scelil celý průběh slavnosti v jeden krás-
ný zážitek a dnes již vzpomínku na důležitý krok 
v životě našich dětí a rodin. 

Za nás rodiče patří náš velký dík všem co se na 
přípravě a samotném průběhu přijetí svátostí podí-
leli.  

Jiří Matušů 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2016 
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KATEC HEZE  

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – 2016/17  

PŘEDŠKOLÁCI 

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

 Pátek 09:00 - 11:00 hod. 
od 7. 10. 2016 

K. Kučerová   Spojil - 604 559 668 

ŠKOLÁCI 

1. - 3. třída Čtvrtek 15:30 – 16:30 hod. I. Zbrojová fara - katech. Dobrého pastýře I. 

3. - 4. třída Čtvrtek 14:30 – 15:30 hod. I. Zbrojová fara - katech. Dobrého pastýře II. 

1. - 4. třída Úterý 16:45 - 17:30 hod. K. Kučerová fara 

1. - 2. třída Pátek 13:00 - 13:45 hod. V. Glogar Salesiáni 

3. - 4. třída  Středa 16:30 - 17:15 hod. M. Traxlerová fara 

5. třída  Úterý 15:30 - 16:15 hod. K. Kučerová fara 

3. - 4. třída  Pátek 14:00 - 14:45 hod. V. Glogar Salesiáni 

6. třída Pátek 14:30 - 15:15 hod. Z. Petrášová Salesiáni - 723 147 966 

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

0. - 2. třída  Pondělí 15:15 - 16:15 hod. Z. Petrášová fara - katech. Dobrého pastýře I. 

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

7. třída Pondělí 15:30 - 16:15 hod. O. Špinler fara 

8. - 9. třída  Středa 16:15 - 17:00 hod. F. Dušek fara 

7. - 9. třída  Pátek 16:30 - 18:30 hod. J. Wocláwek  Salesiáni - spolčo 

SŠ Pátek 19:30 - 21:00 hod. J. Wocláwek  Salesiáni - spolčo 

VLASTNÍ VÝUKA PROBÍHÁ:  

 Fara - Kostelní 92, Pardubice, tel: 466 769 260, 605 219 634, farpar@volny.cz 
 Salesiánské středisko - Zborovské náměstí 2018, Pardubice, tel: 773 600 085, 

sasm@pardubice.sdb.cz 
 Mikulovice škola 

Začátek výuky: v týdnu od 12. září. 
Rozvrh hodin bude možné popřípadě "ladit" dle dohody s vyučujícím. 

VÍRA V ŽIVOTĚ 

Jsme velmi rádi, že jsme se s Vámi od začátku roku mohli setkávat, diskutovat, nebo si povídat v 
našem společenství a moc Vám za tyto chvíle děkujeme. Letní měsíce se nám přiblížili a všichni se 
již těšíme na dovolenou např. na zahrádce, chalupě nebo u moře. Přejeme všem krásné léto plné 
radosti a odpočinku. Uvidíme se znovu v září, poprvé v úterý 13. 9. 2016 od 18:30 hodin na faře. 

Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo se chce dozvědět více o Ježíšově životě, lépe porozumět 
biblickým textům, nebo si povídat o tom, jak evangelium působí v našich životech. Scházíme se 1x 
za 14 dní, vždy v úterý od 18:30 do 20:00 hodin na faře v Pardubicích.  

O prázdninách Vám chceme nabídnout setkání 7.7., 19.7., 2.8., 16.8. a 30.8. vždy od 18:30 hodin. 
A na co se můžete těšit? Společné povídání, procházky, četba Písma a modlitby.  

Termíny setkávání: 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12. 2016  
Těší se na Vás Zuzka a Nikol 

Ve školním roce 2016/17 bude v rámci výuky 
náboženství pro děti od 5 do 10 let použit program 
Katecheze Dobrého pastýře (vyučující Irena Źbro-
jová a Zuzana Petrášová). Jedná se o světově roz-
šířený katechetický program určený k biblicko-
liturgické výchově dětí. Jeho cílem je výchova 
k životu z víry, jehož vrcholem a zdrojem je činná  
účast na slavení mše svaté. Program tedy není 
prvořadě zaměřen na „vyučování“ a získání po-
třebných znalostí, ale dotýká se srdce dětí, jejich 

vložené touhy po opravdovém setkání s Bohem a 
pomáhá jim tak získané poznání zvnitřnit. Děti bě-
hem programu rozvíjejí svůj vztah k Bohu a k církvi 
a jsou vedeny ke svobodné odpovědi na přijatý dar 
víry ve svém životě, jehož součástí je účast na ži-
votě církve. 

Podrobnosti o tomto programu naleznete ve 
Zpravodaji č. 4/2015 (na stránkách farnosti  
www.farnost-pardubice.cz/Farnost/Zpravodaj) 

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 

mailto:sasm@pardubice.sdb.cz
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SKAUTSKÉ  HNUTÍ  

V sobotu 11. června jsme v kostele sv. Jana Křtite-
le v Podskalí nedaleko Chrastu u Chrudimi slavili 
v širším skautském kruhu mši svatou, kterou jsme 
poděkovali za uplynulý školní rok, opožděně osla-
vili svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek a vy-
prosili si Boží požehnání pro nadcházející prázdni-
ny a letní tábor. Mši sloužil P. Antonín Forbelský a 
v naší skautské režii bylo obstarat hudbu, čtení a 
přímluvy. S oldskauty, přáteli a rodiči se nás sešlo 

hojné množství, velké zastoupení tvořili především 
„odrostlí“ skauti a jejich rozrůstající se rodiny. Svět-
lušky, skautky a vlčata z našeho střediska si před 
mší podnikli kratší výpravu, při které jsme hráli růz-
né hry a dokonce i brodili potok. Před samotnou 
mší byla také možnost posilnit se na ohni opeče-
ným buřtem. Počasí nám přálo a tak v našich 
vzpomínkách zůstane letošní skautská mše 
v Podskále jako slunečný den plný setkání. 

SKAUTI V PODSKALÍ 

ZPOVĚDNÍ DNY: 

ČERVENEC -  

PROSINEC 

2016 

 

 čtvrtek - 30. června 

 čtvrtek - 04. srpna 

 čtvrtek - 01. září 

 sobota - 10. září  

(Děti a rodiče) 

 čtvrtek - 06. října 

 pondělí - 31. října  

(před Dušičkami) 

 sobota - 05. listopadu  

(Děti a rodiče) 

 čtvrtek - 01. prosince 

 sobota - 17. prosince  

(Děti a rodiče) 

 úterý - 20. prosince  

(před Vánocemi)  

 

Tato termíny jsou též  
uvedeny v kalendáři na  

www.farnost-pardubice.cz 

PRO VOLNÉ CHVÍLE 

FIAKRY, EKONOM, 
OPRAŤ, VERBEŽ,  
HOKEJ, HYENA, 
SKYTH, PANTY,  

VSAKY, CHMÚRA,  
KOLÁČ, KALUP, FILKY, 
ŠTOLY, ÚŽLAB, ETYLY, 

UHLÁK, FOYER,  
BOKORYS, CVIKR, 

LOKTE, HAVEŤ,  
RAMPY, RUSKO,  

TYÁTR 
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M LÁ D EŽ  

V sobotu 4. června jsme se po Dnu rodin a dětí 
setkali u salesiánů. Kdo chtěl, hrál volejbal, fotbal 
anebo jen tak fandil. Poté jsme hráli zajímavé se-
znamovací hry a tančili belgický tanec, které supro-
vě moderoval Fanda Vlach. Následoval oblíbený 
bod programu – večeře ohřátá našim Viktorem. 
Společně jsem se pak shodli na výběru filmu a se 
zaujetím ho shlédli. Tentokrát na naše setkání do-
razili i kluci z Hradce proto, aby nás vyprovokovali 
k derby dvou odvěkých rivalů. Jejich nabídku jsme 
přijali, a proto se můžete těšit, že v sobotu 10. září 
bude fenomenální sportovní klání s Hradečáky ve 
fotbale, volejbale, frisbee… Jinak se těšíme na se-
tkání v Krakově a „brousíme“ polštinu . 

P. Filip   

VEČER MLADÝCH VIKARIÁTU  

POZVÁNKA DO KRAKOVA 

Světový den mládeže Krakov 2016, Polsko 
 
U vzniku těchto setkání mladých lidí s papežem 
stál právě polský rodák, krakovský arcibiskup a 
nezapomenutelný papež Jan Pavel II. Blízkost 
světce Jana Pavla II. i místa konání nám nabíze-
jí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo z 
naší země velké množství mladých lidí. 
 
Motto setkání: „Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5,7) 

Termín:  Pobyt od pátku do neděle 29. - 31. 7. 
Odjezd:  29.7. 2016 8:00 , Fara Pardubice, Kostelní 92, Pardubice, klimatizovaným autobu-

sem s WC, 49 míst včetně bezpečnostních pásů 
Cena :  1250 Kč (MHD, poutnický balíček, fond solidarity) + 1000 Kč autobus Pardubice 

– Krakov – Pardubice 
Přihlášky: Farní web, nebo krakov.pce@gmail.com do 30.6.2016, platba předem do 

15.7.2016 
Doprovod:  kpt. ThLic. Tomáš Mlýnek 
Návrat:  Neděle 31. 7. v noci nebo 1. 8. v ranních hodinách, nelze předem přesně určit 

hodinu návratu 

Poutnický balíček je bez stravy a ubytování. Veškeré jídlo na celou dobu zájezdu si vezměte 
sebou. Zaregistrováním získáte jisté místo v sektoru a nemusíte stát dlouhé fronty na regis-
traci. Čeští organizátoři nabízejí možnost ubytování z pátka na sobotu pod širým nebem nebo ve 
vlastních stanech. Z bezpečnostního hlediska nedoporučujeme brát s sebou děti mladší 10 let. Do 
Českého národního centra je nutné přijet v pátek!!! V sobotu zde již nebude fungovat česká recepce 
předávající poutnické balíčky!!! V sobotu po ranní mši se vydáme na Campus Misericordiae - místo 
setkání s papežem, které je od Českého národního centra vzdálené cca 6 km.  
Ze soboty na neděli se spí pod širým nebem na Campus Misericordiae. 

Pořadatel akce:  Pardubice, Manželská setkání Pardubice, Zdeněk Lukavský  
krakov.pce@gmail.com, 606 202 265 

BLAHOPŘEJEME - NAROZENINY 

8. 7.  P. Filip Dušek 

2. 8.  P. Tomáš Mlýnek 

mailto:krakov.pce@gmail.com
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C HA R ITA  

Oblastní charita Pardubice pořádá sbírku školních 
potřeb pro děti z rodin, které se nacházejí v tíživé 

životní situaci. 
 
Darujte prosím školní pomůcky. Do konce letních 
prázdnin je můžete nosit na faru v Pardubicích, 
Holicích, Lázních Bohdaneč, Sezemicích, Opatovi-
cích a Horním Jelení nebo do sídla pardubické 
Charity (V Ráji 732). Pomůcky by měly být 
v takovém stavu, abyste je sami rádi používali. 
Znevýhodněné děti se díky nim budou moci plno-
hodnotně zapojit do školního vyučování. Děkuje-
me, že pomáháte. 
 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Hana Balcarová 
' 730 845 059 
 

CO POTŘEBUJEME: 

 

 Sešity formátu A4, A5 a A6 + obaly a tvrdé des-
ky na tyto sešity 

 Psací a gumovací pera, obyčejné tužky, zmizí-
ky, kružítka, gumy, pravítka 

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

SBÍRKA ŠKOLNÍCH POTŘEB 

V poslední době se stále více diskutuje o po-
třebnosti domácí hospicové péče. Většina lidí si 
totiž přeje zemřít doma, jejich blízcí se však obáva-
jí, že se o umírající nedokážou postarat. 
S přispěním profesionálních zdravotních 
a sociálních pracovníků to mohou dokázat. 
V prvním čtvrtletí tohoto roku mohlo třicet těžce 
nemocných pacientů z Pardubic a okolí zůstat 
v domácím prostředí díky Oblastní charitě Pardubi-
ce. Kromě pravidelných návštěv zdravotních ses-
ter, pečovatelek a lékařů zajišťuje Charita umírají-
cím i jejich rodinám také psychologickou 
a duchovní podporu. 

Myšlenku domácí hospi-
cové péče podporuje řada 
zkušených lékařů. Hospi-
cový tým pardubické Cha-
rity například nedávno po-
sílila MUDr. Len-
ka Madurkayová, specia-
listka na paliativní medicí-
nu a léčbu bolesti. Spolu-
práci se podařilo navázat 
na semináři o domácí hos-
picové péči, který 25. dub-
na uspořádala Pardubická 
nemocnice. Tohoto semi-
náře se kromě MUDr. Ma-
durkayové aktivně zúčast-
nili odborníci v oblasti on-
kologie, geriatrie či klinické 
psychologie. Z diskuze na 
semináři vyplynulo, že do-
mácí hospicová péče je 

komplexní služba, která vyžaduje mezioborovou 
spolupráci. Zájem odborné veřejnosti o toto téma 
je dobrým příslibem pro další rozvoj této služby 
v našem regionu. 

Mgr. Vojtěch Homolka 
PR pracovník, vedoucí dobrovolnického centra 

Oblastní charita Pardubice 
Češkova 1247, 530 02 Pardubice 

tel: 775 296 842,  
e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz 

www.pardubice.charita.cz 

 

OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE ROZŠIŘUJE  

SVŮJ HOSPICOVÝ TÝM 
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C HA R ITA  

Ve středu 1. června 2016 uspořádala Oblastní 
charita Pardubice Pohádkový dětský den pro rodi-
ny s dětmi, které spolupracují se střediskem Sana-
ce rodin. Na Farmě Apolenka ve Spojile se sešlo 
celkem 37 dětí v doprovodu svých rodičů či pěs-
tounů. Sociální pracovnice Charity pro ně připravi-
ly, ve spolupráci s dobrovolníky, atraktivní odpo-
lední program. 

Všechny účastníky nejprve stylově uvítal Harry 
Potter. Poté už se děti mohly rozprchnout mezi de-
set stanovišť, kde na ně čekaly další pohádkové 
postavy. Každá z nich pro ně připravila zají-
mavou disciplínu. S princeznou Večernicí si 
děti zahrály postřehovou hru Dobble, Popel-
ce pomohly přebírat hrách a čočku, 
u Červené Karkulky si zaskákaly v pytli 
a poznávaly předměty po hmatu. Pipi Dlouhá 
punčocha zorganizovala slalom 
s pingpongovým míčkem, nechybělo ani 
pouštění lodiček s Babičkou. U kovboje si 
každý mohl vyzkoušet, jak se dojí mléko (na 
modelu krávy v životní velikosti). Velký 
úspěch slavilo malování na obličej v podání 
profesionální vizážistky Michaly Kašparové 
z Pardubic. Nezapomenutelná byla také se-
tkání s čarodějnicí, šerifem a kočičkou. 

Snad všechny děti odcházely 

s rozzářenýma očima a plné nevšedních zážitků. 
Před odchodem si mohly opéct špekáčky a jablíč-
ka. Po projití všech stanovišť každý dostal drobné 
dárky – plyšáky, časopisy, sladkosti a další drobné 
předměty. 

 
Mgr. Vojtěch Homolka 

vedoucí dobrovolnického centra, PR pracovník  
Oblastní charita Pardubice 

Češkova 1247, 530 02 Pardubice 
tel: 775 296 842 

www.pardubice.charita.cz 

DĚTSKÝ DEN S CHARITOU: POHÁDKOVÉ BYTOSTI ROZDÁVALY 

DĚTEM RADOST 

Letos v květnu se v sídle Oblastní charity Par-
dubice v Češkově ulici sešli dobrovolníci, aby po-
mohli při úpravách charitní zahrady a s přípravou 
materiálu na tradiční listopadovou výrobu advent-
ních věnců. Dobrovolníci vytřídili okrasné stuhy, 
instalovali nové pískoviště pro děti, vypleli zahra-
du, vyklidili kůlny a společně se zaměstnanci Cha-
rity pokáceli a zpracovali několik stromů. Upravená 
zahrada bude k dispozici dětem pěstounů a dětem 

z rodin v nouzi v době, kdy jejich pěstouni a rodiče 
budou vyřizovat nutné záležitosti s pracovnicemi 
ze Služeb pro rodiny s dětmi. Děti si mezitím bu-
dou moci hrát nebo třeba ochutnat čerstvé maliny 
a rybíz. Během práce si přišel s dobrovolníky po-
povídat i redaktor Českého rozhlasu. 

Další dobrovolníci nám během května a června 
pomáhali s úklidem a úpravami zahrady Charitních 
odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích. 

Zahradu uklidili od kamení a 
zbytků stavebního materiálu a 
vyseli nový trávník. Prostředí 
pro naše klienty z řad seniorů 
bude díky tomu ještě příjem-
nější než doposud. 
Děkujeme všem dobrovolní-
kům za pomoc. 

 
Vladimíra Karlová 

PR pracovník 
Oblastní charita Pardubice 

Češkova 1247, 530 02 Pardubice 
tel: 731 635 860 

www.pardubice.charita.cz 

FIREMNÍ DOBROVOLNÍCI PRACOVALI PRO CHARITU 
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HUD BA  

V pátek 10. června proběhla u nás opět Noc koste-
lů - akce, kdy se každoročně  kostely otvírají pro 
širokou veřejnost. Návštěvníkům se tu nabízí mož-
nost zažít chrámový prostor a jeho atmosféru jinak 
než při zběžné návštěvě, k níž by se třeba ani ne-
odhodlali. Z této premisy vycházím i při tvorbě rám-
ce celovečerního hudebního programu, se snahou 
uvádět výlučně duchovní a liturgickou hudbu, či 
díla charakterem vhodná k provedení v chrámo-
vém prostředí. Katolická církev má své vlastní 
předpisy pro provozování hudby při liturgii 
(Instrukce Musicam sacram) nebo při koncertech. 
Vnímavý posluchač si tak může odnést alespoň 
základní poznání, že je zásadní rozdíl mezi hud-
bou duchovní, potažmo liturgickou a profánní 
(světskou), což není v dnešní „hodnotově zmate-
né“ době vůbec málo. 
Program je vždy zahajován vyzváněním zvonů, 
jejichž majestátní zvuk tradičně k církvi patří. Proto 
také existuje při biskupstvích funkce campanologa 
- odborníka na problematiku zvonů, podobně jako 
funkce organologa (ten je specialista na varhany). 
Církev tím dává najevo, jaké nástroje (a zvony hu-
debními nástroji jsou) a jaká hudba slouží k oslavě 
Boha. Podotýkám, že „naše“ zvony mají své osobi-
té zvukové kouzlo a krásnou harmonii. Stačí se 
zaposlouchat. 
Následující koncert duchovní hudby letos přinesl 
posluchačům Missu in F od F. X. Brixiho, kantátu 
F. X. Thuriho Regina coeli laetare, dvě varhanní 
skladby – Fantasii g moll J. K. Kuchaře a Ciacconu 

brevis J. Strejce a slavnostní mešní introitus Ecce 
sacerdos magnus od stejného autora. 
Po vynikající a pro posluchače poutavé přednášce 
P. R. Martínka nastal jako obvykle čas pro prohlíd-
ku varhan spojenou s výkladem a ukázkami hry. Je 
velmi hezké pozorovat reakce přihlížejících často 
na první setkání „naživo“ se zvukem a nástrojem. 
Otázky směřují většinou k technické stránce ná-
stroje, zvláště pánové, ale i k praktickým aspektům  
hry na varhany i úloze nástroje v chrámovém pro-
středí a liturgii. Na kůru kolem varhan bylo letos asi 
40 lidí a  na prohlídku přímo navázal druhý koncert 
ve 22 hodin. Na něm zazněla Toccata z Gotické 
suity pro varhany L. Boëllmana, Panis Angelicus 
pro soprán, violu a varhany C. Francka, Koncert a 
moll pro dvoje housle a varhany A. Vivaldiho a var-
hanní improvizace na gregoriánský chorál – veliko-
noční sekvenci Victime paschali laudes. 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem účinkují-
cím – Chrámovému sboru a orchestru kůru sv. 
Bartoloměje, sólistům - sopranistce M. Sychrové, 
altistce A. Hofericové, basistovi M. Štědroňovi, ho-
bojistce T. Kučerové, houslistům manželům Vráno-
vým a varhaníkům O. Hromádkovi a A. Sychrovi za 
jejich výborné provedení. Posluchačům zprostřed-
kovali tak hudbu, s níž by třeba vůbec nepřišli do 
styku a možná i pocítili, že existují nadčasové hod-
noty, jež nás přesahují. 

Jiří Kuchválek, regenschori 

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 2/2016 

NOC KOSTELŮ NA KŮRU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE. 

PŘIZVÁNÍ K MODLITBĚ –  

OBRAZ BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

 
V rámci Svatého roku milosrdenství (08. 12. 2015 – 20. 11. 2016) 

putuje po naší diecézi, ale i farnosti obraz Božího milosrdenství. Cílem 
této pastorační iniciativy je, aby jak rodiny, tak jednotlivci si našli čas ke 
společné modlitbě.  Během jednoho týdne je příležitost si obraz vystavit 
na čestném místě bytě a má denně věnovat určitý čas modlitbě nebo 
čtení Božího slova. Rodiny, které tento obraz měli ve svém bytě, mají 
krásné zkušenosti pokoje a milosti.  
 
Chceme Vás přizvat zvláště v čase dovolených a prázdnin k zapojení se 
v rámci putování obrazu v naší farnosti. Oslovujeme ty, kteří již se zapoji-
li, ale také zveme ty, kteří tuto zkušenost ještě neudělali.  
 
Během prázdnin bude příležitost si vybrat termín a zapsat se v kostele 
sv. Bartoloměje jako doposud, možnost je též v kanceláři ať osobně ne-
bo telefonicky. Vlastní předání putovního obrazu si jednotliví lidé domluví 
na základě telefonu, který je uveden v seznamu jak u obrazu, tak 
v kostele. 
 
Předem děkujeme všem, kteří se zapojili a zapojí! 
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R ŮZNÉ  

V sobotu 21. května proběhlo v Pardubicích 
v bytě na Dašické ulici setkání přátel rodiny Vokol-
ků. Rodiny, která byla kulturním fenoménem Par-
dubic 20. století. Od smrti posledních dvou souro-
zenců Vojmíra († 2001) a Květy († 2011) uplynul 
už nějaký ten rok a tak vznikla myšlenka setkat se 
a podělit se o své vzpomínky. 

Nebudu zde příliš podrobně popisovat průběh 
onoho sobotního odpoledne, ale snad jen několik 
střípků. Prohlédli jsme si fotografie ze stěhování 
Vojmírova ateliéru z Dvakačovic do Pardubic, které 
v roce 1998 pořídil fotograf Michal Gloser. Promítla 
se videa z hodin výtvarné výchovy na ZŠ Studán-
ka, kde po vzoru Vojmírových postav z plechu děti 
vytvářely podobné postavy z kartonu. (Nejlepší 
práce byly na setkání vystaveny.) Miloslav Výbor-
ný, někdejší ministr a ústavní soudce, vyprávěl, jak 
Vojmírovi pomáhal při práci na freskách 
v dřítečském kostele. Ke Květě chodil na výuku 
náboženství a s vděčností vzpomíná i na tiskaře 
Vlastimila, o němž pravil, že nikdy nepoznal tak 
jemného člověka. Zdeněk 
Sychra zase líčil cestu do 
Petrkova. S Vojmírem se 
tam stavovali u synů Bo-
huslava Reynka - Daniela 
a Jiřího. „Bylo vidět, jak si 
Vojmíra vážili,“ zdůraznil. 
Také se povídalo o tom, 
co pro nás Vokolkovi zna-
menali, jak jsme se s nimi 
poznali a o řadě jiných 
věcí… 

Velmi nás potěšily oh-
lasy těch, kteří se setkání 
nemohli zúčastnit. Hana 
Šlechtová, bývalá ředitel-
ka pardubického Středis-
ka křesťanské pomoci na-
psala: „…Takovéto vzpo-
mínkové setkání je mi velmi 
sympatické. Sestra Květa Vo-
kolková byla vzácná žena, 

která nám při práci v SKP nezištně pomáhala. Kolikrát 
jsme byli bezradní a ona nás povzbuzovala… Prosím Tě, 
vyřiď na schůzce můj pozdrav všem přítomným a ráda se 

dozvím, jak vše proběhlo…“ 

Na závěr bych ocitoval dopis dávného rodinné-
ho přítele Vokolků, kněze a jezuity Jana Rybáře:  

 

Pod Sněžkou 10. 5. 2016 

Vážení přátelé rodiny Vokolků,  

mám velikou radost z toho, že se památka rodiny Vo-
kolků v Pardubicích udržuje (a snad budete takové setkání 
udržovat i v budoucnu). Je dobré, že vyšla ta kniha o nich: 
Pardubice mají o jeden významný kulturní fenomén více. 
Byly to vesměs nepostřehnutelné transfuze do krevního 
oběhu korpusu naší kultury, ale vysoké hodnoty. Myslím 
na prvním místě na pana Vlastimila a jeho styky. Hlídejte 
ovšem také dědictví Vojmíra, zvláště jeho kostelní fresky, 
před klerikálními barbary. Škoda, že se dnes již nečtou ver-

še (to na margo Vladimíra).  

Jezdil jsem k nim často, od roku 1962, a Květa (Víta) 
pak ke mně do Poříčí u Trutnova – a já jí to mohl oplácet 
návštěvami ve Staré Boleslavi… To už byl „kompletář“. 
Ale dodnes mi řeka Úpa připomíná, jak tam Vojmír „lovil“ 

kameny… Snad budu brzy taky tam, kam směřovali.  

Pro obtíže stáří se omlouvám a velice Vám za Váš počin 

děkuji.  

S přáním Dobra odd. Jan Rybář (85)   

 

Pavel Pospíšil 

V PARDUBICÍCH SE SETKALI PŘÁTELÉ A PAMĚTNÍCI  

RODINY VOKOLKŮ  
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ŠKOLA  NOE  

ROZRŮSTÁME SE 

Po prázdninách do školy NOE opět přibydou noví 
žáci. Do první třídy nastoupí 20 nových žáků, do 
vyšších tříd přestoupí také pár hlaviček. Očekává-
me tedy, že ze současných 84 žáků základní školy 
se počet zvýší asi na 110 žáků. Mateřská škola je 
standardně naplněna do stropu své kapacity 25 
dětmi. 

JARO STRÁVENÉ V PŘÍRODĚ 

Všechny třídy prvního stupně každoročně vyrážejí 
na školu v přírodě. Mladší žáci (1. – 2. třída) trávili 
týden ve Štířím dole. Starší žáci (3. – 5. třída) vyra-
zili na ekologický výjezd do Oucmanic blízko Ústí 
nad Orlicí, kde se věnovali tomu, co dnes ve městě 
již není běžné. Pečovali o domácí zvířata, zahradu, 
zpracovávali mléko na máslo, pekli, vařili, vyřezá-
vali. Některým se z tohoto života spjatého 
s přírodou do návratu domů vůbec nechtělo. 

DOBRÉ VÝSLEDKY VE SCIO TESTECH 

V letošním roce opět naši žáci prošli standardizo-
vanými testy, abychom věděli, jak si stojí 
v porovnání s ostatními školami. Výsledky mlad-
ších žáků v českém jazyce, matematice a angličti-
ně řadí naši školu mezi úspěšné. U starších žáků 
výsledky v matematice odpovídají studijním před-
pokladům žáků a v českém jazyce výsledky jejich 
předpoklady převyšují. 

ŠKOLA NOE PO ANGLICKU NA NOCI 

KOSTELŮ 

Kvalitní výuka angličtiny je jednou z priorit vzdělá-
vání na křesťanské škole NOE. Žáci naší školy 
měli na Noc kostelů příležitost ukázat, co všechno 
již umí. Pro rodiče a širokou veřejnost připravili hu-
debně dramatické vystoupení v angličtině. Celá 
prezentace probíhala v Arše, která byla rodiči a 
návštěvníky naplněna k prasknutí. Děti ze školky a 

prvňáčci zpívali anglické písničky s pohybovým 
doprovodem. Starší děti už zvládly sehrát pohádku 
O veliké řepě (The big turnip). Nejstarší žáci šesťá-
ci pobavili publikum pohádkou O Popelce (The 
Cinderella) s řádnou dávkou anglického humoru. 
Videa a fotografie z akce můžete shlédnout na 
Facebooku a Youtube, stačí vyhledat školu NOE. 

NOVÉ UČEBNY 

O prázdninách připravujeme dvě nové učebny ve 
třetím patře budovy. Provádíme nejnutnější rekon-
strukce, ale i ty nesou náklady. Budeme vděční za 
jakoukoliv finanční podporu na tento účel. Více na 
webu školy.  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 

Ve škole NOE to žije i o prázdninách. V prostorách 
školy poběží tři příměstské tábory: Věda nás baví, 
zážitkový tábor Atlantida a anglický tábor Conquer 
The Climb.  

Za školu NOE Markéta Chmelová 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY NOE 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  

Út 28.06. Modlitba za národ kostel sv. Jana 17:30 hod. 

St 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla   

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

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

  Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

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

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

So 02.07. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši sv. 

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

Čt 07.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Čt 14.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

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

So 16.07. Jáhenské svěcení (Ondřej Špinler) HK - katedrála  09:30 hod. 

Po 18.07. Začátek chaloupky pro děvčata - salesiáni   

St 20.07. Začátek Oslav Světového dne mládeže Polsko: Svídnice, Krakov  

Čt 21.07. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 23.07. Diecézní pouť rodin a nemocných Jablonné v Podještědí 11:00 hod. 

Ne 24.07. Poutní pobožnost kaple sv. Anny 16:00 hod. 

Čt 28.07. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

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

Pá 29.07. Výjezd poutníku do Krakova (do 1.8.) Pardubice - Krakov  

St 03.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 04.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

08:00 - 16:00 
17:00 - 18:00 

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

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

So 06.08. Svátek Proměnění Páně   

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

Čt 11.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

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

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

Čt 18.08. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 19.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Po 22.08. Začátek Spolčo léta (zaštiťuje P. Filip) Míčov  

Čt 25.08. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15:00 hod. 

Ne 28.08. Poutní slavnost kostel sv. Bartoloměje 09:00 hod. 

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

So 03.09. 11. Pouť pardubických rodin Žleby od 10:00 hod. 

Ne 04.09. Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00 hod. 

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

So 10.09. Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00 hod. 

Ne 11.09. Dny evropského dědictví  12:00 - 17:00 

  Poutní slavnost Kokešov 15:00 hod. 

Ne 18.09. 10. Svatobartolomějské poutní setkání farní dvůr 16:00 hod. 


