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SV. BARTOLOMĚJ 

ád se s vámi rozdě-
lím o slova, kterými 
jsem byl sám překva-
pen. Říká se totiž, že 
kněží káží především 

sami sobě. Dnes se toto rčení pro 
mne naplnilo. Mši svatou považuji 
za vyvrcholení dne. Dnešní večerní 
bohoslužba byla nesena svátkem 
sv. Bartoloměje. „Čím nás může 
tento takřka anonymní světec in-
spirovat?“ ptal jsem se. Sv. Barto-
loměj (v 9. stol. ztotožnění s Na-
tanaelem) není zmiňovaný ve výčtu 
dvanácti apoštolů. Řecká tradice 
ho ztotožnila se Šimonem Kana-
nejským (Mk 3, 18). Ale jinak ho 
církevní otcové nepovažují za 
apoštola. Natanael (Bartoloměj) se 
vyskytuje v Novém zákoně výslov-
ně na dvou místech Ja-
nova evangelia: 1,43-
51 a 21, 2. I přesto, že 
o něm víme málo, 
myslím, že to stačí k 
tomu, abychom se jím 
nechali inspirovat. Podívejme 
se na první příběh.  

Natanael ležel pod fíkovníkem. 
Je možné a pravděpodobné, že 
tam skutečně ležel, ale evangelista 
Jan se zajímá i o detaily. Ležet pod 
fíkovníkem má ve skutečnosti i svůj 
symbolický význam. Kdo leží pod 
fíkovníkem, ten rozjímá o Tóře – 
Zákoně Hospodinově. Natanael se 
tedy připravuje na setkání s Mesiá-
šem četbou a studiem Písma. Že to 
tak skutečně bylo, vycítíme z něko-
lika drobností v příběhu. Tak napří-
klad, když mu Filip oznamuje, že 
nalezl Mesiáše, o kterém se psalo 
v Písmu, Ježíše z Nazareta, Na-
tanael odpovídá ovlivněn četbou 
proroků: „Z Nazareta? Co odtam-
tud může vzejít dobrého?“ A nebo 
Ježíšova výzva, že uvidí věci větší 
než praotec Jákob (Gn 28, 12). Je-
žíš, vidící do srdce člověka, mluvil 

jazykem, který byl Natanaelovi 
vlastní. 

Natanael se připravoval na se-
tkání s Mesiášem četbou a studiem 
Písma. To samé můžeme zažít i 
my, když budeme trpělivě a s pra-
videlností rozjímat Písmo svaté. 
„Mluv, Pane, tvůj služebník naslou-
chá.“ Kdo čte, nemluví, ale poslou-
chá. Jistě uslyšíme jeho hlas. Jistě 
poznáme mezi řádky jeho tvář. Jis-
tě se Písmo stane světlem pro na-
še kroky. Máme naději, že zažije-
me to, co zažil Natanael – Bartolo-
měj. Druhý příběh, ve kterém Na-
tanael vystupuje je zázračný rybo-
lov. Spolu s ostatními apoštoly se 
setká s Ježíšem zmrtvýchvstalým. 
V tomto okamžiku se stává apošto-
lem – tedy v překladu „poslaným“. 

Ježíš jej poslal hlásat ra-
dostnou novinu o tom, že 
Bůh se stal jedním z nás, 
aby nám ukázal boží 
blízkost a tedy i štěstí 

bez míry pro ty, kteří v 
něho uvěří. 

Podle církevních otců před-
stavuje moře svět zvláště v 

jeho chaotičnosti, nepřehlednosti 
a marnosti. Ryby jsou symbolem 
lidí a síť je církev. Apoštolové na 
přání Pána spustí síť a zahrnou 
množství ryb. Takové množství, že 
by se síť za normálních okolností 
trhala, ale protože je to z Boží mi-
losti, síť se neroztrhne. Natanael – 
Bartoloměj jde životem a hlásá ra-
dostnou zvěst. Podle legendy jej 
hlásání stálo kůži. Tu mu totiž stáh-
li, aby ho mučili a nakonec zabili. 
Lidová moudrost používá obrat 
„sedřít mu kůži“. Natanael přišel 
sice o kůži, ale ne o věčný život. 
Vidíte, další inspirace pro náš život 
z víry. Stojí mi za to Ježíš a Boží 
království? Svatý Bartoloměji, oro-
duj za nás! 

Petr Šabaka 

www.farnost-pardubice.cz 
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 POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ V KRÁLÍKÁCH 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

Cílem letošní poutě naší farnosti, která se usku-
tečnila dne 25. června 2016, bylo poutní místo Ho-
ra Matky Boží v Králíkách se zastávkou v městě 
krajky ve  Vamberku. Poutě se zúčastnil P. Radek 
Martinek a organizační záležitosti si vzali na sta-
rost Pavla a Václav Pecnovi. Někteří farníci absol-
vovali pouť autem nebo vlakem a pěšky. 

Putování jsme zahájili modlitbou slavného rů-
žence a kromě jiného si vyprošovali zdar naší pou-
tě. Aby nám cesta lépe ubíhala, pověděl nám P. 
Marinek o vzniku krajkářství v českých zemích. 
První zmínky jsou již v 16. stol. zejména 
v horských oblastech, především v Krušných ho-
rách, později vznikla nová krajkářská oblast na 
Vamberecku a na Valašsku. I když byl 
v pol.19.stol. v českých zemích vyroben krajkářský 
stroj, domácí paličkování bylo velice úspěšné. O 
tom jsme se přesvědčili při prohlídce Muzea krajky 
ve Vamberku, které bylo zřízeno již v r. 1926. První 
česká odborná škola kraj-
kářská (dnes již neexistuje) 
byla otevřena v r. 1889 a 
vychovala celou řadu schop-
ných krajkářek. S jednou 
z nich jsme měli možnost 
hovořit a přitom sledovat její 
hbité prsty přehazující palič-
ky při tvorbě krajky. Expozi-
ce v muzeu nám přiblížila 
proměny krajky až po sou-
časnost, nad některými kraj-
kami se až tajil dech a poci-
ťovali jsme hrdost nad umě-
ním našich krajkářek 
(ocenění se jim dostalo na 
výstavách EXPO v Bruselu i v Montrealu). Ještě 
jsme shlédli film a užasli nad uplatněním vambe-
recké krajky nejen na oděvech, ale také jako šper-
ky. Při muzeu je též prodejna, kde je možnost si 
krajkářské výrobky zakoupit. 

Plni dojmů jsme pokračovali do cíle naší cesty, 
až jsme po zdolání mnohých serpentin stanuli na 
Hoře Matky Boží. Zatímco naši organizátoři 
s pomocníky připravovali pro nás občerstvení, my 
ostatní jsme měli volný program. Někteří zde byli 
poprvé a uchvátil je rozlehlý areál a nádherné vý-
hledy do kraje a uvědomili si, jak je česká krajina 
krásná. Protože i ve zdejším chrámu byla otevřena 
Svatá brána milosrdenství, měli jsme možnost indi-
viduálního projití touto branou a využít darů Svaté-
ho roku milosrdenství pro získání plnomocných 
odpustků pro sebe nebo svoje blízké a také si vy-
prosit pomoc a potřebné milosti do dalších let. 

Před obědem jsme se pozdravili s P. Karlem 
Moravcem, správcem zdejšího poutního areálu 
(rádi vzpomínáme na jeho působení v Pardubicích 
i Hradci Králové). 

Ve 14:00 hod. sloužil P. Radek Martinek 

v chrámu zasvěceném Nanebevzetí Panny Marie 
mši svatou, při níž přisluhovali i naši malí minis-
tranti Lukáš  a Tomášek. Po mši sv. jsme si zazpí-
vali Loretánské litanie a poděkovali Panně Marii za 
stálou ochranu a přímluvu. A společně jsme se ta-
ké pomodlili předepsané modlitby pro získání od-
pustků. 

P. Karel Moravec nás pak seznámil s historií 
vzniku poutního místa. O stavbu kostela se zaslou-
žil králický rodák Tobiáš Jan Becker – pozdější bis-
kup královéhradecký. Chrám byl dostavěn r. 1701 
a poté přistaveny ambity, které mají 4 křídla a 
v nárožích jsou kaple. Teprve poté se přikročilo ke 
stavbě kláštera pro duchovní správu, protože Hora 
Matky Boží se stala významným poutním místem. 
Podél aleje byla zbudována Křížová cesta a 8 kap-
lí, která vede z Králík a končí u hlavního vchodu do 
kostela. V r. 1710 byla ještě postavena kaple Sva-
té schody. Klášter ušel reformám císaře Josefa II., 

ale blesk v r. 1876 poškodil 
chrám a požár zničil budovu 
kláštera. Později bylo vše 
opraveno, ale klášter zažil 
ještě další temné údobí, 
když se stal v r. 1950 inter-
načním táborem pro kněze 
a řeholníky a byl sem vstup 
zakázán. Až v r. 1968 byl 
otevřen pro poutníky a v r. 
1990 navrácen řádu redem-
ptoristů a díky péči je vcelku 
dobře udržovaný. Dnes zde 
již redemptoristé nejsou a 
správu převzalo biskupství 
královéhradecké. Poutní 

dům s restaurací je otevřen celoročně a konají se 
zde exercicie, kromě jiných aktivit, zvláště teď 
v době Svatého roku milosrdenství a péče o řádný 
chod celého areálu je jistě náročný. 

Hora Matky Boží byla, je a vždy bude význam-
ným mariánským poutním místem, které i přes ná-
ročnou přístupnost je poutníky, věřícími i nevěřící-
mi, hojně navštěvováno (jak jsme se sami přesvěd-
čili). Myslím, že i my jsme byli „zasaženi“do hloubi 
srdce a mysli. 

Na závěr naší poutě byl P. Karlu Moravcovi pře-
dán dárek s poděkováním za přátelské přijetí 
s přáním všeho dobrého pro jeho další činnost a 
ještě jsme se shromáždili na hlavních schodech 
pro nezbytné společné foto. 

A úplně na závěr patří poděkování panu arcidě-
kanovi P. Antonínu Forbelskému za uskutečnění 
této poutě, P. Radkovi Martinkovi za duchovní do-
provod, Pavle a Václavu Pecnových a jejich po-
mocníkům za jejich obětavost pro nás poutníky. A 
díky Panně Marii za její blízkost a ochranu nejen 
při našem putování. Bohu díky! 

Poutnice Jana Čihulová  
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POUTNÍ POBOŽNOST KE SVÁTKU SV. ANNY 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

V neděli 24. července 2016 se v kapli sv. Anny 
v Pardubicích uskutečnila poutní pobožnost, kterou 
vedl pan arciděkan P. Antonín Forbelský. Díky ma-
jiteli kaple panu Ing. Jiřímu Hájkovi, kterému vděčí-
me za obnovu kaple, se pobožnost konala již po-
osmé! Naši předkové, kteří kapličku v r. 1771 po-
stavili a vysvětili, nemohli tušit, že v její bezpro-
střední blízkosti povede železniční trať se silným 
provozem a tím i hlukem. 

Pobožnost jsme zahájili zpěvem písně ke sv. 
Anně, která pochází rovněž z 18. století, ale je stá-
le krásná. Po čtení z Písma svatého, zpěvu žalmu 
a evangelia následovala promluva, ze které zauja-
la slova o vzácných darech sluchu a mluvy, umění 
dobře naslouchat a působením Ducha svatého jed-
nat a předávat a jak důležitá je i naděje, která spo-
lu s milosrdenstvím dává smysl našemu životu. 
V přímluvách jsme mj. prosili za naši mládež, která 
putuje do Krakova na Světové dny mládeže a se-
tkání s papežem Františkem, aby se posílila ve 
víře a dokázala čelit nástrahám současného světa. 

Poté jsme se pomodlili Litanie ke sv. Anně a pro-
sili ji o ochranu našich rodin. Na závěr popřál P. 
Antonín Forbelský všem Aničkám k jejich svátku a 
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě této 
poutní pobožnosti a také panu Ing. Jiřímu Hájkovi 
a jeho manželce nejen za umožnění této pouti, ale 
také za připravené pohoštění pro všechny účastní-
ky. Pan Jiří Hájek naopak poděkoval panu arcidě-
kanovi a informoval o připravovaném projektu od-
vodnění kaple a o potížích s tím spojených, podě-
koval za účast a pozval na další akce u kaple sv. 
Anny, a to u příležitosti konání Velké pardubické a 

na Štědrý večer a pozval na pohoštění, které jsme 
rádi přijali a pochutnávali si i na dobrotách, které 
přinesly milé Aničky. 

Bohu díky! 
Jana Čihulová 

JÁHEN ONDŘEJ 

Jmenuji se Ondřej 
Špinler a přicházím 
k vám z obce Dolní 
Dobrouč, která se na-
chází nedaleko Ústí 
nad Orlicí. V této ves-
nici jsem navštěvoval 
základní školu a zde 
jsem se setkal i 
s prvními letmými do-
teky s Církví. Po 
ukončení základního 

vzdělávání jsem se přesunul na Střední zeměděl-
skou školu v Lanškrouně, kde jsem po čtyřech le-
tech studia získal maturitu a na dlouhou dobu 
skončil s institucí školy. Následovala základní vo-
jenská služba u jednotky rychlého nasazení 
v Táboře. Po této roční zkušenosti jsem začal pra-
covat v potravinářské firmě v kanceláři jako správ-
ce počítačové sítě a zde jsem byl bezmála deset 
let. Během této doby jsem se přestěhoval do Leto-
hradu a zde ve mně Pán rozdmýchával ohýnek 

víry a to tak, že jsem v roce 2010 nastoupil do for-
mace ke kněžské službě. 

Během svého života jsem si prošel různými fá-
zemi prožívání víry, kdy zde byl i jakýsi rozchod 
s oficiální institucí církve. I v této době mě však 
Pán sledoval a mnohými impulzy mi ukazoval, kdo 
jsem já a kdo je On. Možná tato zkušenost mi ote-
vřela srdce pro lidi, které jsme si zvykli nazývat ne-
věřícími. 

K mým koníčkům patří pobyt v přírodě, kontakt 
s otevřenými lidmi, modlitba, sledování filmů 
s duchovním přesahem, četba teologické, duchov-
ní i beletristické literatury. Také dokáži ocenit dob-
ré zdravé jídlo a kvalitní kávu. Rád zhlédnu kvalitní 
výstavu či divadelní představení. 

Doufám, že v pardubické farnosti má služba bu-
de přínosem a moje osoba nebude bránit vašemu 
pohledu na Ježíše Krista. Jsem velmi rád, že při-
cházím k chrámu sv. Bartoloměje, kde jsem byl 
v roce 1980 pokřtěn. 
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

P. Tomáš Mlýnek, který působí v naší 
farnosti oslavil 26. 6. 2016 v kostele sv. 
Bartoloměje 10. výročí kněžského svě-
cení. Po bohoslužbě byli všichni po-
zváni k následnému posezení s občer-
stvením na faru. Mezi hosty byli rodiče 
oslavence, a také farníci z ostravsko-
opavské Diecéze. Oslavu se nám po-
dařilo utajit a pro otce Tomáše byla vel-

kým a věříme, že i příjemným překva-
pením. Jak mnozí vtipně poznamenali, 
připomínala oslava spíše svatební hos-
tinu, a to svojí radostnou atmosférou, 
hojností občerstvení a velkorysostí da-
rů. Přejeme P. Tomášovi do další kněž-
ské služby hojnost darů Ducha sv. a ať 
je i nadále obklopen přáteli.  

Zuzka Nápravníková 

OSLAVA DESETI LET KNĚŽSTVÍ P. TOMÁŠ MLÝNEK 

Měli jsme tu čest poděkovat P. 
Radkovi za jeho sedmiletou pas-
týřskou činnost v naší farnosti. 
Bohoslužba v Klášterním kostele 
byla tentokrát jiná - výjimečná. P. 
Radkovi jsme předali dárek, ve 
kterém byl ukrytý kávovar a 
shlédli jsme skvěle sestavený 
medailonek s fotografiemi z poutí, 
křtin, svateb i volnočasových akti-
vit. Dojatý byl nejen P. Radek, ale 
také mnoho farníků.  
Odpoledne zahradní slavnost po-
kračovala v podobném duchu, 

každý chtěl popřát P. Radkovi 
mnoho štěstí v jeho novém půso-
bišti. Přátelství a náklonnost, kte-
rou cítíme k P. Radkovi, můžeme 
vyjádřit v modlitbě, kterou ho bu-
deme doprovázet.  
P. Radek bude v naší farnosti dá-
le vést společenství vysokoškolá-
ků, manželů a bude se účastnit i 
některých dalších aktivit a jak on 
sám říká - "Holice nejsou tak da-
leko".  

Zuzka Nápravníková 

ROZLOUČENÍ S P. RADKEM 19.6. 2016 

KURZ ALFA 

15. 9. - 24. 11. 2016 vždy od 18.30 hod. 
 

JIŽ BRZY ZAČÍNÁME. PŘIJĎTE MEZI NÁS. 
 

Zveme každého, kdo se chce něco dozvědět o zá-
kladech křesťanství, prohloubit nebo oprášit své 
znalosti v této oblasti. Přijít mohou i ti, kteří nejsou 
křesťané, kteří nechodí do kostela nebo kteří se 
nově stali křesťany. Jde o cyklus neformálních se-
tkání, která dávají příležitost klást otázky např.: 
Existuje Bůh? Jaký je smysl utrpení? Vina? Smrt? 
Cíl? Ježíš? Víra? Zlo? Láska? Naděje? Bible? Bu-
deme se společně bavit a objevovat nové perspek-
tivy v přátelské atmosféře. Čeká na Vás občerstve-
ní, zajímavé přednášky a diskuze. Nebojte se, se-
berte odvahu a přijďte. Zajímají nás Vaše názory a 
zkušenosti! 

Kde: Římskokatolická fara,  
Kostelní 92, Pardubice. 

 
Kdy: POPRVÉ 15. 9. 2016  

v 18.30 hod. 
 

Téma prvního večera:  
Jde v životě ještě o něco víc? 

 
Další info: ve Zpravodaji farnosti č. 2/2016, dále na 
stránkách www.kurzyalfa.cz, nebo u duchovních 
naší farnosti. Vzhledem k tomu, že netušíme, jaký 
zájem z Vašich řad bude, pomůže nám potvrzení 
Vaší účasti vyplněním přihlášky na stránkách far-
nosti http://www.farnost-pardubice.cz/, nebo na tel. 
603 106 987. 

file:///C:/Home/Data/Dokumenty/Word/Zpravodaj/201605/src/www.kurzyalfa.cz
http://www.farnost-pardubice.cz/
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M INISTR A NTI  

Víš, kdo jsou ministranti? Chtěl bys i ty být blízko 
oltáře, poznat nové kamarády a zažít dobrodruž-
ství? Přijď na setkání ministrantů. Naše pravidelná 
setkání startují od 2. září na faře – a to každý pá-
tek od 16:00 do 17:30 hodin.  
 
Vim (Václav Metelka) mobil: 728 156 899 
jáhen Ondřej Špinler mobil: 604 536 470 
P. Filip Dušek  mobil: 739 463 215 

PLÁNOVANÉ VÝLETY 
 
Chystáme se jet na kolech na pouť do Kokešova 
v neděli 11. 9. 2016. Sraz bude ve 13:00 hod. u 
fary. Ministrantské oblečení nám bude odvezeno 
autem, proto ho přineste buď v pátek 9. na minis-
trantskou schůzku, nebo je předejte v neděli po 
mši sv. v Klášterním kostele v sakristií. Kdo má, ať 
si sebou vezme na cestu výstražnou vestu. Návrat 
počítáme asi v 17:30 hod. 
 
Již tradičně chceme jet na pouť ke sv. Václavu do 
Staré Boleslavi dne 28. 9. 2016. 
Pojedeme vlakem, čas odjedu a příjezdu upřesní-
me později. S sebou: ministrantské strojení, jídlo, 
průkazku pojištěnce, vhodnou obuv. Průkazku na 
slevu do vlaku. Dobrou náladu a slušné chování . 

POZVÁNÍ NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ MINISTRANTŮ  

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
PARDUBICE – NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2016 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

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

odkaz (13:00,15:00) 
KONCERT: Chrámová hudba (16:00) 

 
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 

KOSTEL OTEVŘEN: 14:00 – 16:00 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“  
VLASTNÍ PROGRAM:  Pondělní večery - 

info o setkávání 
reprodukovaná hudba, propagační letáčky,  
program nejbližších večerů 

 
KOSTEL PANNY MARIE SEDMIBOLESTNÉ - 
KOSTELÍČEK 

KOSTEL OTEVŘEN: 12:00 – 17:00 hod. 
FOTOGALERIE: Z historie kostela 
VLASTNÍ PROGRAM: kostel a duchovní  

odkaz (13:00, 15:00). 

farnost a duchovní odkaz (14:00, 16:00) 
reprodukovaná hudba - řeckokatolické zpěvy 

 
KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE -  
KLÁŠTERNÍ 

PŘEDNÁŠKA: 13:30 hod. - Karel IV. (PhDr. 
J. Šebek) 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA: 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 hod. 

PROHLÍDKA KATAKOMB: 14:00 - 17:15 hod. 
FOTOGALERIE: „Ze života farnosti“ 
VLASTNÍ PROGRAM: individuální prohlídka 

kostela a jeho katakomb  
- vhodná baterka či „čelovka“ 

 
ZVONICE U KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE 

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

(ve skupinách po 15) 

PROSBA O POMOC 
 

V neděli 11. září v rámci Dnů evropského dědictví budou  
v odpoledních hodinách veřejnosti zpřístupněny naše kostely (viz výše) 

 
Prosíme ty z vás, kteří chtějí pomoci při zajištění kostelů během jejich otevření veřejnosti,  

aby se přihlásili v zákristii nebo na faře. Předem děkujeme za vaši ochotu. 
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Ahoj Petře! Co to je Den rodin a dětí? 

To je taková akcička, na které se sejdou rodiny. Je 
tu obstarán program zvlášť pro děti a rodiče. Rodi-
če si jdou poslechnout přednášku a děti hrají různé 
hry. 

A jak vypadal program celého dne? 

Po obědě jsme se sešli na společné mši. Po ní ná-
sledoval dělený program. Pro rodiče měl připrave-
nou přednášku jáhen Jan Špilar, který povídal o 
hranicích ve vztazích a výchově. Pro děti byla při-
pravena větší zábava – ztratilo se písmo z Bible a 
děti pomáhali biblickým postavám tím, že plnili je-
jich úkoly. Po skončení děleného programu začalo 
sportovní odpoledne s opékáním buřtů. 

Kde a kdy to bylo? 

Sraz byl 4. června v 13:45 u Selíků. 

Konala se tato akce poprvé? 

Ne, Míšo. Letos to byl už XIV. Den rodin a dětí 
(někdo tomu říká i Den dětí a rodin ). 

A jak se ti to líbilo? 

Já jsem pomáhal s organizací soutěží pro děti. 
Moc jsem si to užil. Myslím, že tu byla skvělá atmo-
sféra, děti, rodiče i my „pořadatelé,“ jsme si to užili. 
A jsem přesvědčen, že nás všechny toto odpoled-
ne „nadopovalo“ spoustou energie. 

Doslechla jsem se, že mládež měla ještě něco 
potom. Co to bylo? @.@ 

No jasan. Po Dnu rodin a dětí jsme měli Vikariátní 
setkání mládeže ;) 

Jako BONUS jsme si pro Vás (co jste tento člá-
nek přečetli až do konce) připravili krátkou ilu-
strační báseň, abyste se dokázali vžít do příbě-
hu odpolední hry pro děti. 

Rozbilo se písmo svaté, 
ach, jaká to pohroma! 
Andělé pak zavolali 
děti všechny dokola. 

Pomozte nám děti zlatý 
rozbila se Kniha knih! 
Kdopak nám ji jenom spraví, 
kdo ví jak ji opravit? 

Moc díky za Tvůj čas a tě-
ším se na další rozhovor ;) 
Míša 

Otázky pokládala Barbína  
a odpovídala Blondýnka 

DEN RODIN 2016 

ROD INY  

11. POUŤ RODIN  
RONOV NAD DOUBRAVOU / MÍČOV  

 
V sobotu 3. září se bude konat tradiční - již 11. pouť rodin  

na poděkování za prázdniny, s prosbou o požehnání do dalšího 
školního roku. 

 
Budeme společně s našimi duchovními otci putovat  

 do kaple sv. Zdislavy v Ronově nad Doubravou,  

 kde budeme slavit v 10:00 hod. mši svatou,  

 následovat bude přejezd na faru do Míčova, kde  

 po společném výšlapu v okolí hradu Lichnice  

 bude tradiční opékání buřtíků. 
 

Těšíme se na rodiny, prarodiče s vnoučaty i na ty, kterým již děti odrostly. 
V předchozích letech jsme vždy putovali do míst, které jsou zasvěcena Panně Marii. A protože je to 

pouť rodin, zvolili jsme letos kapli, která je zasvěcená české světici -  patronce rodin. 
(pozn. v kostele v Míčově není možné slavit mši sv.) 
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PRÁVĚ VYCHÁZEJÍ NOVÉ  
CHARITNÍ NOVINY 

Přečtěte si, co je nového v Oblastní charitě Pardu-
bice. Letos jsme výtisk rozšířili o celé čtyři stránky 
plné zajímavých příběhů z profesionálního života 
našich zaměstnanců a ohlasů na naši práci od kli-
entů. Samozřejmě zde najdete přehled služeb, kte-
ré poskytujeme, včetně kontaktů na vedoucí pra-
covníky. Noviny jsou ke stažení na našich webo-
vých stránkách www.pardubice.charita.cz a brzy 
budou k dispozici v tištěné verzi i ve vašem koste-
le.  

 
 

 
 

ROZŠIŘUJEME DOBROVOLNICKÝ 
TÝM! 

Dobrovolníci se již dávno stali důležitou součástí 
všech aktivit pardubické Charity. A protože Charita 

stále své služby rozšiřuje, rozšiřuje i dobrovolnický 
tým. Jako dobrovolníci nám můžete pomoci 
s doučováním dětí, šitím plášťů na Tříkrálovou 
sbírku a volnočasovými aktivitami pro seniory. Kro-
mě toho se můžete zapojit do Národní potravinové 
sbírky. Podívejte se do svých diářů, udělejte si čas 
v sobotu 12. listopadu dopoledne nebo odpo-
ledne a pomozte nám vybírat darované potravi-
ny. Těmito potravinami podpoříme rodiny v tíživé 
sociální situaci.  
Kontaktujte vedoucího Dobrovolnického centra 
Mgr. Vojtěcha Homolku na tel.: 775 296 842 nebo 
na dobrovolnik@charitapardubice.cz. Více infor-
mací o tom, jak můžete pomáhat, najdete na na-
šich stránkách www.pardubice.charita.cz. Děkuje-
me! 

 
 

 
 

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM 

Oblastní charita Pardubice děkuje všem dárcům, 
kteří přispěli do sbírky školních potřeb. Školní po-
můcky jsou určeny dětem z rodin, které se nachá-
zejí v tíživé životní situaci. Díky této pomoci se 
znevýhodněné děti mohou plnohodnotně zapojit do 
školního vyučování. Děkujeme. 

 

Vladimíra Karlová 

OBLASTNÍ CHARITA INFORMUJE 

C HA R ITA  

ZVEME VÁS 

NA „POUTNÍ MŠI SV.“ 

V KAPLI V KOKEŠOVĚ 

V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2016 

V 15:00 HOD. 

 
 

20 LET OD REKONSTRUKCE 
STUDÁNKY V KOKEŠOVĚ 
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M LÁ D EŽ  

Ve dnech 25. - 31. července proběhlo celosvětové 
setkání mládeže v Krakowě. Naše skupina 
z Pardubic se ho samozřejmě zúčastnila taky. Ně-
kteří z nás byli i na předprogramu, který probíral 
pro královehradeckou diecézi v diecézi Swidnické. 
Zde si pro nás Poláci připravili mnoho zábavných 
her, ale navštívili jsme i zdejší památky. V Krakowě 
pro nás měla režie připravený krásný program 
v českém centru, díky kterému jsme mohli více po-
znávat Boží milosrdenství. Každé dopoledne jsme 
měli program právě v českém centru – katecheze, 
zkušenosti, slovo na den, ale také scénky a mše. 
Odpoledne pak byl volný prostor pro navazování 

nových vztahů s lidmi z jiných států nebo navštívit 
různé koncerty, přednášky a divadelní představení 
po celém Krakowě. Večer pak následovali meziná-
rodní programy, mezi které samozřejmě patřila za-
hajovací mše, přivítání s papežem a také křížová 
cesta. V sobotu jsme celý den ‚putovali‘ na Cam-
pus Misericoriae, kde se odehrávala večerní vigilie 
a nedělní mše s papežem. Celou sobotu svítilo 
slunce, takže putování 6 hodin na Campus bylo 
velmi namáhavé. Když jsme ale viděli 2,5milionu 
mladých, jak se společně s papežem modlí, tak to 
stálo zato. Byl to opravdu silný zážitek!  

Domča Demlová a Tereza Dařbujanová 

KRAKOW 2016 

ZVEME VÁS NA POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ DO OPATSKÉHO KOSTELA  
NAROZENÍ PANNY MARIE V ŽELIVĚ V SOBOTU 24. ZÁŘÍ 2016. 

 
ČAS ODJEZDU: 07:30 hod. z Pardubic (zastávka MHD Náměstí Republiky)  
PROGRAM POUTĚ: 09:30 hod. – mše Svatá 
 10:30 hod. – prohlídka kláštera 
 11:30 hod. – občerstvení (párek, káva, čaj) 
 12:30 hod. – prohlídka klášterního pivovaru 
 14:00 hod. – ČÍHOŠŤ návštěva hrobu P. Josefa TOUFARA 
ČAS PŘÍJEZDU: 16:00 hod. do Pardubic (přibližně) 

Přihlásit se je možné buď zapsat do tabulky v kostelích nebo a faře. Také je možné 
se přihlásit pomocí formuláře na internetových stránkách naší farnosti. 

Cena: 250,- Kč (platí se až v autobuse, částka zahrnuje dopravu a občerstvení) 



9 

Ve škole Noe to žije i o prázdninách! Aby děti o 
prázdninách smysluplně trávily volný čas a rodiče 
mohli bez obav chodit do zaměstnání, pořádala 
letos škola Noe dva příměstské tábory.  

První tábor s názvem „Atlantida aneb Po stopách 
ztracené civilizace“ byl určen starším dětem. Na ty 
čekalo každý den dobrodružství v podobě nesnad-
ných úkolů, kdy museli zapojit své fyzické i psy-
chické síly. Na programu byly týmové hry, silové, 
zábavné i strategické. Nechyběly ani kreativní akti-
vity jako výroba masek. Dvacítka dětí tak odcháze-
la po týdnu domů zdravě unavená a obohacená o 
nevšední zážitky.  
 
Druhý tábor byl určen mladším dětem. Zaměřen 
byl na výuku angličtiny. Nesl název „Conquer The 
Climb.“ Každý den děti vyposlechly příběh o holčič-
ce Tině. Na základě příběhu se pak s týmem rodi-
lých mluvčích učily nová slovíčka a fráze. Odpoled-
ne nechyběl sport a vyrábění. Tábor vrcholil veče-
rem v americkém stylu s opékáním maršmelounů a 
představením pro rodiče. 
Věříme, že příměstské tábory se školou Noe roz-
hodně děti nejen zabavily, ale leccos nového se na 
nich i naučily. 

Markéta Chmelová, ZŠ a MŠ Noe 

DOBRODRUŽSTVÍ I ANGLIČTINA O PRÁZDNINÁCH V NOE 

N O E  

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 

KLÁŠTERNÍ  KOSTEL  - TERMÍNY ÚKLIDU 
Úklid bude probíhat vždy v pátek od 18 hod : 9.9. , 7.10. , 4.11. , 2.12. 

Prosíme farníky z Klášterního kostela o pomoc s úklidem těchto společně užívaných prostor. 

BLAHOPŘEJEME 

Narozeniny: 

19.09. - jáhen Karel Kylar 

19.10. - P. Radek Martinek 
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SA LESIÁ NI  
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SA LESIÁ NI  

14:30 - 15:15 
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Drazí přátelé z farnosti! Rádi bychom se s vámi 
podělili o zážitky z návštěvy augsburské farnosti 
sv. Konráda.  

Když se nám v polovině června ozval P. Mair s 
pozváním na oslavu padesáti let kněžství, byli 
jsme opravdu velmi překvapeni, je  téměř neuvěři-
telné, že tento energií překypující charismatický 
muž, jenž kolem sebe rozdává tolik radosti a nad-
šení, slouží církvi již pade-
sát let! Zorganizování větší 
skupiny farníků z Pardubic 
v tak krátké době bylo již 
bohužel nemožné, proto 
jsme s rodinou překopali 
naše plány na léto, začali 
shánět vhodný dárek, nalo-
žili auto a vyjeli do Augsbur-
ku. Slavnost se konala v 
neděli 3. července a začína-
la v 10 hod. bohoslužbou v 
kostele sv. Konráda. Ačkoli 
je sv. Konrád velký chrám, 
sotva dokázal pojmout 
všechny farníky a přátele P. 
Maira. Stáli jsme až vzadu a 
sledovali nedělní bohoslužbu,  naslouchali slovům 
Písma a kázání P. Maira. Sbor měl připravený 
krásný hudební doprovod. Na konci mše svaté se 
věřící přesunuli z kostela do připraveného obřího 
stanu, kde následovalo ekumenické požehnání 
spolu s pastýři sousední evangelické farnosti.  

Znovu nás fascinovalo, jak je v natolik moderní, 
průmyslové a pokrokové zemi jako je Německo 
udržovaná tradice návštěvy kostela v krojích a 
skautských uniformách. Při slavnostních příležitos-
tech se nosí v úvodu procesí za kněžími a minis-
tranty praporce a také příslušníci dalších sdružení, 
jako hasiči, horští myslivci a další obléknou své 
slavnostní historické uniformy.   

Následoval proslov P. Maira, který byl v protkán 
vtipem a humorem jemu typickým, poté zazněla 

salva z historických ručnic a začal zdánlivě neko-
nečný proud gratulantů z mnoha koutů Německa. 
Také my jsme předali dárek v podobě perníkového 
obrazu kostelů sv. Bartoloměje a sv. Konráda s 
věnováním a láhev dobrého vína a farníkům malé 
perníčky jako pozornost z Pardubic. P. Mair byl 
velmi rád a my jsme spolu s ostatními užívali pro-
gram vystoupení různých farních skupinek připra-

vených pro pobavení i jako 
poděkování otci Mairovi za 
jeho službu. Divadelní hru o 
nezničitelnosti energického 
farního otce, taneční vystou-
pení dětí z farní školky a 
školy, nebo hudební vystou-
pení farní mládeže a dalších 
sborů, včetně speciálně vy-
tvořené písně o jeho nejoblí-
benějším jídle sekané - 
"Leberkaes´. " Příjemné od-
poledne uteklo jako voda a 
my byli šťastní, že jsme jej 
mohli společně prožít s 
ostatními. 
Druhý den jsme se sešli s 

panem Ammerem, který je jedním z hlavních osob-
ností partnerství s pardubickou farností. Řekl nám 
o chystaném zájezdu do Assisi, kam by chtěl 
pozvat i rodiny a farníky z Pardubic u příležitosti 
25. výročí založení družby mezi farností sv. Konrá-
da a sv. Bartoloměje na přelomu září a října 2017 
v době italského vinobraní. Program by byl primár-
ně duchovně zaměřený, pokud by však jely i rodiny 
s dětmi, bylo by třeba pro ně vytvořit program upra-
vený. Nabízí se mám tak možnost prožít společně 
duchovní pouť za sv. Františkem a jeho odkazem, 
který má stále lidem co říci i ve 21. století. Prosím 
zamysleme se, zda pozvání přijmeme,  a za rok se 
s P. Mairem a farníky z Augsburku můžeme setkat 
v italském Assisi. 

Rohlíkovi 

OSLAVA 50. VÝROČÍ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ  
P. MAIRA V AUGSBURKU 

AUGSBURK  

Tři rodiny z naší farnosti jsme v červenci navští-
vili Augsburk. Byli jsme velmi mile a srdečně přijati 
a ubytováni panem Amrem na dvě noci. Bylo nám 
ctí popřát páteru Mairovi k jeho kněžskému jubileu 
a poznat s dětmi  naši partnerskou farnost. Pro-
hlédli jsme si mimo jiné jejich farní prodejnu, kde 
nás mimořádně zaujal nápad recyklace deštníků a 
následná výroba z deštníkového plátna příručních 
nepromokavých tašek. Skvělý nápad. Pokud bude-
te mít poničený deštník, právě víte, co s ním.  Moc 
se nám tam líbilo a těšíme se na společné další 
farní akce.   

Rodiny Němečkova, Sokolova a Žižkova.  

PUTOVÁNÍ DO AUGSBURKU 
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KA LEND ÁŘ  

ZAČÁTKY PROGRAMŮ PO PRÁZDNINÁCH  

1. ADORACE Úterý 6. září v 18:30 hod. kostel sv. Jana 

1. MŠE SVATÁ V NEMOCNICI Středa 7. září v 14:30 hod. kaple Oáza 

1. SKAUTSKÁ SCHŮZKA (chlapci) Čtvrtek 8. září v 16:30 hod. fara - klubovna 

1. SKAUTSKÁ SCHŮZKA (děvčata) Pátek 9. září v 15:45/17:30 hod. fara - klubovna 

1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA Pátek 9. září v 16:00 hod. fara 

1. SVÁTOST SMÍŘENÍ (děti + rodiče) Sobota 10. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje 

1. HODINA NÁBOŽENSTVÍ Pondělí 12. září (dle programu) 
fara / salesiánské  

středisko 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Čtvrtek 15. září v 16:45 hod. fara 

1. POLEDNÍ BOHOSLUŽBA 
 U SV. JANA 

Pondělí 3. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana 

1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ Pátek 7. října v 09:30 hod. Spojil - p. Kučerová 

P R A V I D E L N É  A K C E 

Neděle Setkání u kávy farní kavárna po mši sv. v 9:00 

 Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv. 

Úterý Adorace (po večerní mši sv.) kostel sv. Jana 18:30 - 19:15 

Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova - 1. patro 14:30 hod. 

Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00 - 17:45 

A K C E  

Ne 28.08. Poutní slavnost sv. Bartoloměje kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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

St 31.08. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

Čt 01.09. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

  Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. Blahoutova ul. 

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

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

So 03.09. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

  11. Pouť pardubických rodin Ronov nad Doubravou 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. 

  Posvícení Dražkovice Kaple Andělů strážných 10:30 hod. 

Čt 08.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

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

  Vikariátní derby: Hradec vs. Pardubice salesiánský klub 14:00 - 19:00 

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

  Poutní slavnost Kokešov 15:00 hod. 

Po 12.09. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na ná-
stěnce a internetu) 

 

St 14.09. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

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

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

  Začíná běh evangelizačního kurzu Alfa fara 18:30 hod. 
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KA LEND ÁŘ  

A K C E  ( p o k r a č o v á n í )  

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

  Sbírka na církevní školství   

Po 19.09. Pondělní večery - Doc. Tomáš Petráček kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

St 21.09. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 22.09. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

So 24.09. První setkání "Spolča" farní sál 18:00 hod. 

  Pouť farnosti ke Svaté bráně Želiv, Číhošť 07:30 hod. 

Út 27.09. Den Charity   

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

  Poutní slavnost kostel sv. Václava 8:30 hod. 

  Poutní slavnost Spojil - kaple 15:15 hod. 

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

Čt 29.09. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

So 01.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv. 

Po 03.10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 12:00 hod. 

St 05.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

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

Čt 06.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

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

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

Pá 07.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

So 08.10. Městské slavnosti - program i v kostele kostel sv. Bartoloměje 10:00 - 18:00 

  Večer mladých vikariátu-Evangelizace Salesiánský klub  

St 12.10. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 13.10. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Setkání Pastorační rady fara 19:00 hod. 

Pá 14.10. Začíná víkendové PoKrakovské setkání Vesmír - Deštné v Orl. h.  

So 15.10. 25 let obnovené činnosti SDB v Pard.  Salesiánský klub 10:00 - 18:00 

Po 17.10. Přijímání intencí na měsíc listopad fara od 08:00 hod. 

St 19.10. Třídění známek pro misie fara 15:00 hod. 

Čt 20.10. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

Pá 21.10. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 23.10. Misijní neděle - sbírka na misie   

St 26.10. Začátek akce pro mládež "Podzimky" Vesmír - Deštné v Orl. h.  

Čt 27.10. Mše sv. v Domově seniorů  Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 28.10. Státní svátek   

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

Ne 30.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

Po 31.10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

Út 01.11. Slavnost Všech svatých Kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

St 02.11. Všech věrných zemřelých Kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

So 05.11. Udílení svátosti nemocných kostel sv. Bartoloměje 9:00 hod. 

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


