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SVATOST 

vatost je téma, se 
kterým sv. Pavel 
zachází jako se sa-
mozřejmostí, když 
povzbuzuje své spo-
lubratry, aby byli 

svatí. Svatost je téma, se kterým 
se setkáváme na mnoha stránkách 
Písma a dokonce jsme pozvání 
k tomu být svatí, stejně jako je sva-
tý Bůh. A aby to nebylo málo, listo-
pad je poznamenán tímto tématem 
od samotného začátku, kdy slaví-
me svátek všech svatých a památ-
ku věrných zemřelých. Ne náhodou 
jsou tyto oslavy tak blízko sebe.  
Svatost je totiž něčím ne 
nadpřirozeným, ale nao-
pak něčím naprosto nor-
málním pro lidskou by-
tost. Byli jsme stvo-
řeni Bohem 
podle Jeho ob-
razu a tento 
obraz máme 
uchovávat a ob-
novovat. Tím obra-
zem je zřejmě samo 
lidství, které nás odlišu-
je od okolního stvoře-
ní, lidství ve kterém 
jsme schopni předjí-
mat svou existenci 
vycházející od Otce až 
po uvědomování si přesahu 
našich skutků a vlastního bytí za 
hranici smrti. Nemůžeme být Bo-
hem ani jeho kopií, ale co může-
me, je být obrazem, tedy člověkem, 
ve kterém se zrcadlí celé tajemství 
Boha žijícího ve vztahu a vztazích, 
bez kterých se neobejdeme a ne-
můžeme žít.  
Svatost nespočívá v tom být výji-
mečnými, spočívá v stávání se více 
a více tím, čím máme být, tedy lid-
mi. Protože to, že se někdo narodí 
jako člověk (tedy druhem) nezna-
mená, že jím skutečně v plném vý-

znamu slova je. Své lidství rozvíjí-
me celý život. Celý život se snaží-
me o svatost a to ve šlépějích toho, 
kdo byl naplno Člověkem, ve šlé-
pějích Krista. Když se podíváme na 
Jeho život, tak byl skutečně nor-
mální, tedy řízený normou 
(zákonem) lásky vůči sobě, druhým 
a Otci. Zázraky, které konal, vyvě-
raly ze vztahu s ním, a když se lou-
čí se svými učedníky tak říká, že 
budeme dělat ještě větší věci než 
On. Tedy to, že skrze nás budou 
ve světě zázraky, bude normální, 
pokud budeme tím, čím máme být, 
a to lidmi. 
Svatost neznamená bezhříšnost, 

svatost znamená lidství. Lid-
ství, ve kterém se 

s hříšností potýkáme, lid-
ství skrze které se více a 

více podobáme vtělenému 
Slovu, Slovu které 

zlomilo moc hří-
chu, aby nad 
naším životem 
měla moc nor-
ma lásky, brá-
nící nám zranit 
sebe, druhé či 

Boha. Sva-
tost je dar, 
nedá se zís-
kat, dá se 
jen žít, stej-

ně jako láska. 
Žij své lidství, 

stávej se více člověkem, budeš 
pak schopen více milovat život 
svůj, životy druhých a především 
toho, jež je Dárcem života samot-
ného…a to si dovolím říci je pod-
statou svatosti. Stávej se více člo-
věkem, aby se ve smrti mohla na-
plnit na Tobě moc Zmrtvýchvstalé-
ho, jež přišel spasit člověka a ne 
karikatury či kopie. 

P. Tomáš Mlýnek 

www.farnost-pardubice.cz 
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Historie – reflexe: 

 

 04. 06. 14. Den rodin a Den dětí – pod vede-
ním jáhna Jana Špilara z Brna, kratší program, 
téma živé, dobré zajištění dětí, ohlas mladých 
rodin je pozitivní. 

 10. 06. Noc kostelů – Zdeněk Nejezchleb: na-
bídka byla bohatá, poprvé otevřen klášterní kos-
tel, povídání o kostele, nacvičené scénky - 
mládež, ohlas na otevření kostela byl dobrý, lidí 
bylo pár. Lidi stále nerozpoznají jména kostelů 
v Pardubicích, možná do budoucna mapka 
s QR kódy. Prohlídka varhan by stačila jen jed-
na.  

 25. 06. Pouť ke svaté bráně – Králíky – Pe-
trášovi a Pecnovi: velice pěkné, zopakování ak-
ce možné, Radek Martinek zajišťoval historický 
výklad, příště lepší systém přihlašování. 

 03. 09. 11. Pouť rodin – Ronov, Míčov – dob-
ré zázemí na faře v Míčově pro opékání, krásný 
výlet na Lichnici, cca 10 hodin. 

 11. 09. Dny evropského dědictví (DED) – No-
vě zapojen kostel sv. Jiljí, účast hojná ale menší 
než v loňském roce. 

 12. 09. Začátek výuky náboženství – 14 skupi-
nek, celkem 124 dětí, 13 je přihlášeno na první 
svaté přijímání. 

 15. 09. 1. setkání kurz ALFA – kurz zdárně 
pokračuje, podpora Filip Dušek a Radek Marti-
nek. 

 17.09. Pohřeb P. Antonína Sokola – úmrtí bylo 
nečekané, otec zanechal poslední vůli, kde bylo 
vše předem připraveno, odešel velký pomocník 
působící hlavně v Domově důchodců. Služba 
přechází na duchovní naší farnosti. Hrob P. An-
tonína je v Pardubičkách. 

 18. 09. 10. Svatobartolomějské poutní setká-
ní – menší účast, ale pěkné setkání. Méně star-
ších lidí. 

 19.09. Pondělní večery – P. Tomáš Petráček 
– Karel IV. – hojná účast, hodně lidí na před-
nášce, ale méně na bohoslužbě. Dobře zorgani-
zovaná přednáška s obrázky, uvedeny i souvis-
losti vztahující se ke Karlu IV. 24. 10. bude hos-
tem Tomáš Hoffman, bude mluvit o Světovém 
dni mládeže v Krakově. 14. 11. bude hostem 
Dr. Jiří Doležal, téma: církev v dnešním světě. 

 24.09. Pouť ke Svaté bráně – Želiv – povede-
né, plný autobus, zázemí u Premonstrátů, po 
mši setkání s panem opatem Jáchymem Šim-
kem, komentovaná prohlídka kláštera a návště-
va místního pivovaru. 

 28. 09. Slavnost sv. Václava – poutní slavnos-
ti: Rosice, Salesiáni, Mikulovice. Hlavní mše u 

Salesiánů. Mše svatá v kapli ve Spojile. 

 01. 10. Říjen – růženec – o zajištění se starají 
různé skupiny – děkujeme za zajištění. 

 05. 10. Veni sancte – vysokoškoláci – zajišťu-
je dále o. Radek Martinek, setkávání ve středu v 
19:30. 

 08. 10. Městské slavnosti – koncerty / Setkání 
mládeže – Evangelizace – dobrá odezva, kon-
cert, Příště plánovat s větším předstihem – po-
věření osob, nakonec se vše podařilo zajistit. 

 10. 10. Čtení jmen kněží – připojení k projektu, 
zaštiťuje Josef Pejchal, čtení 50 jmen. 

Do budoucna: 

 

 15. 10. – 25. Výročí SDB v Pardubicích. 

 21. 10. Uzávěrka ZF – dodržování termínu, 
zodpovědná osoba o. Filip Dušek a Zuzana Pe-
trášová. 

 22. 10. Misijní modlitební most – sv. Bartolo-
měj 19:30 hod. – nedaří se vyrábět, málo lidí a 
dětí. Mládež se nezúčastňuje, nově zapojeny 
skautky, jsou svíčky, Vizovické pečivo, překva-
pení. V sobotu Misijní most, v neděli prodej vý-
robků po mších svatých, více není možné. Od-
polední program nebude. 

 23. 10. Misijní neděle – 09:00 hod – rozhlas 
ČR3. Příprava sboru, misijní průvod, technická 
náročnost, časová vázanost. 

 28. 10. Státní svátek (Pá) – prázdniny: st – pá. 

 30. 10. Změna času (Ne) +1 hodina. 

 30. 10. Dušičková pobožnost – Pardubičky 
16:30. 

 31. 10. Zpovědní den (Po). 

 01. 11. Slavnost Všech Svatých (Út). 

 02. 11. Dušičková pobožnost – (St) – hlavní 
hřbitov. 

 05. 11. Svátost nemocných – nebude ranní 
mše svatá u sv. Jana Křtitele, jen v 9:00, před-
pokládáme 80-90 lidí, večeřadlo se přesune 
před mši svatou. Připutuje soška Panny Marie. 

 06. 11. Přijetí do katechumenátu – celkem 4 
kandidáti, poprvé setkání nových žadatelů o 
křest dospělých (K18). 

 17. 11. Státní svátek (Čt). 

 26. 11. Farní adventní den (SDB) – v 15 hod?, 
Žehnání adventních věnců – Charita – adventní 
věnce, firemní dobrovolníci, 400 ks, udělají i ra-
dost lékařům a pacientům, Salesiáni prostory – 
bar, tělocvična, Příprava prostor Pavla P, větvič-
ky zajistí jáhen Pavel Starý – (kontaktuje Karel 
Kylar), drátky, korpusy každý sám, divadlo 

(Pokračování na stránce 3) 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 13. 10. 2016 
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Zuzana Petrášová? Účel sbírky na adopci, pro-
mítání? Mládež povídání o Krakově – zajistí o. 
Filip Dušek.? Výroba svíček Zdeněk Neje-
zchleb. 

 27. 11. 1. adventní neděle, Roráty: 3., 10., 17., 
24., čtyři soboty, 3. a 24. nebude snídaně. 

 30. 12. Pátek: Obnova manželských slibů – při 
všech bohoslužbách, též v neděli 01. 01. 2017, 
při večerní v 19:00 hod. bude přítomen biskup 
Jan, bude s ním konzultováno. 

Ostatní 

 

 Charitní ples 24. 2., Pixla zatím nestanoven. 

 Dotazníky – zúčastnilo se 93 lidí, vznikl z toho 
soubor xls, rozděleno na několik jednotlivých 
aktivit. Negativní: ve věku 15-30 let se zúčastnili 
jen 4 lidi, absolutní nezájem mládeže. Existuje 
soupis kontaktů a aktivit. Téze, manželské před-
nášky, hodně stráveného času. 

 Příprava na manželství: Demlovi, Traxlerovi. 

 Mládež: Na faře se pravidelně schází 3 spole-
čenství mládeže: 1. Spolčo Středoškoláků – in-
tráků. Schází se pravidelně každou středu v 19 
hod. na faře. Má asi 12 pravidelných členů. 2. 
„Spolčo“ – mládeže z Pardubic a blízkého oko-
lí ve věku 13-18 let. Schází se s pravidelnosti 
1X/ 14 dní v soboty – podle termínů na plakát-
ku. Pravidelně se schází asi 30 mladých. 3. 
Společenství vysokoškoláků. Společenství 
se schází každou středu v 19:30 a začíná mší 

(Pokračování ze stránky 2) svatou v kostele sv. Bartoloměje. Pravidelná 
účast je mezi 20 a 30 lidmi. Krom toho funguje u 
salesiánů několik společenství – mládež do 13 
let a pak také středoškoláci. Obojí vede George 
W. SDB. 

 Společně s Georgem organizuje o. Filip vikariát-
ní akce pro mládež s pravidelností 1X/ měsíc a 
půl. Schází se tam mezi 20 a 40 mládežníky 
z celého vikariátu. 

 DR a DD termín do příště, návrh: P. Čuněk, P. 
Herián, P. Glogar Petr, P. Heblt Jiří, 27.5 nebo 
3. června (So) 2017 nebo 10. 

 16. - 18. 6. přijedou přátele z Augsburgu – 
25. let spolupráce. 

 25. 3. 2017 Postní duchovní obnova (P. Voj-
těch Glogar SDB, mše svatá v 18:00 hod. 
v klášterním kostele. 

 Scholička - Martina Traxlerová – dle zájmu ro-
dičů každou neděli 15 minut před mší 
v klášterním kostele. 

 Biskupská návštěva z Plzně – termín stanoví 
biskup Tomáš. 

 TV Noe – na zajímavou akci mohou přijet 

Navržená témata: 

 

Další setkání PR se uskuteční ve 24. listopadu 
2016 v 19 hodin na faře (skautská klubovna).  

 

Zapsal: Zdeněk Lukavský 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 13. 10. 2016 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

kostel sv. Bartoloměje 600 497 430 350 950 550 512 

zvonice 0 0 0 0 200 265 229 

kostel sv. Jana Křtitele 190 180 145 160 145 165 78 

kostel Zvěstování Panny Marie 0 0 0 0 450 610 310 

katakomby 0 0 0 0 0 800 320 

kostel Panny Marie Sedmibolestné 100 250 120 110 270 350 150 

kostel sv. Jiljí 0 0 0 0 0 0 130 

 890 927 695 620 2015 2740 1729 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ - PARDUBICE 

Poznámka:  rozdílný počet účastníků ovlivnil nejen jejich zájem v konkrétním roce, ale i různý čas vyhrazený pro 
návštěvu jednotlivých míst. 
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U příležitosti svátku sv. Bartoloměje, patrona 
našeho hlavního kostela, který připadá na 24. srp-
na, se jako již tradičně konala farní zahradní slav-
nost.  

Jelikož by se o prázdninách z důvodu dovole-
ných sešlo málo lidí, bylo toto Svatobartolomějské 
poutní posezení stejně jako každý rok, přeloženo 
na září. A to konkrétně na neděli 18. 9.  

Ochotní muži nejdříve připravili stoly a dobrovol-
nice pod vedením Pavly Pecnové na ně přichystaly 
sladké i slané pochutiny, které z domácích zásob 
vytvořily a donesly ochotné farnice.  

Opékání buřtíků se zhostil Roman Netušil a 
Václav Kouba a o občerstvení se nám postaral pan 
Sedlák.  

K pohoštění a popovídání si s přáteli nám za 
doprovodu tahací harmoniky zazpíval Honza Ra-
dosta.  

Lidé se také měli možnost blíže seznámit 
s naším novým jáhnem Ondřejem Špinlerem a P. 
Vojtěchem Glogarem od salesiánů.  

V neposlední řadě zde byly k nahlédnutí různé 
upomínkové předměty, trička i fotografie ze Světo-
vého dne mládeže v Krakově, odkud je dovezla 
naše mládež.   

Všem, kdo se podíleli na přípravě celé akce, ale 
i všem zúčastněným patří velké díky.  Poutní pose-
zení proběhlo v dobré náladě a stejně jako počasí 
se vydařilo. A nám nezbývá, než se těšit na další 
milé setkání.  

Michaela Šteklová 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

ZAHRADNÍ SLAVNOST 

 Naši pastýři 1938–1945 je projekt Spolku Vo-
jenské muzeum Loučka-Pearl Harbor, který je 
představen u příležitosti 70. výročí osvobození 
koncentračního tábora Dachau (29. dubna 1945), 
u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války 
v Evropě (8. května 1945) a u příležitosti státního 
svátku České republiky Den české státnosti. Pro-
jekt inicioval pan Miroslav Kalousek a zaštítil kardi-
nál Dominik Duka. 

V pondělí 10. října 2016 jsme se v kostele sv. 
Bartoloměje v Pardubicích připojili k projektu Čtení 
jmen kněží - Naši pastýři 1938 – 1945, kteří zahy-
nuli nebo byli věznění v koncentračním táboře v 
době 2. světové války. K dispozici byl seznam cel-
kem 425 osob, z nichž u dvaceti v současnosti pro-
bíhá proces blahořečení a jsou krvavými oběťmi 
nacismu či následně komunismu (např. kardinál 
Štěpán Trochta, kardinál Josef Beran, pražský au-
gustiniánský převor Augustin František Schubert, 
P. Richard Henkes, P.  Jan Bula, Josef Štemberka, 
lidický farář a další).   

Během pětačtyřiceti minut přečetlo 10 lektorů 70 
jmen z celkového seznamu včetně krátké informa-
ce o jejich osudu. Na všech 425 osob jsme pama-
tovali při mši svaté, která pak následovala v 18:00 
hod. 

Děkuji P. Antonínovi Forbelskému, Josefovi Pej-
chalovi, rodině Traxlerové, rodině Francové, rodině 
Šislerové, paní L. Vitáčkové, paní P. Pecnové a J. 
Petrášovi. Také veliké díky za krásny hudební do-
provod panu Kuchválkovi a zpěv M. Sychrové. 

V sobotu 24. září 2016 byl ve Würzburgu, bla-
hořečen kněz, který zahynul v Dachau - Engelmar 
Hubert Unzeitig neboli „Anděl z Dachau“, rodák z 
Hradce nad Svitavou. 

Zuzana Petrášová 

ČTENÍ JMEN KNĚŽÍ – NAŠI PASTÝŘI 1938 - 1945 
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Začátek školního roku nám přinesl letos již 11. 
pouť rodin, která se konala první zářijovou sobotu 
3. 9. Tentokrát jsme putovali do Ronova Nad 
Doubravou, abychom poděkovali za krásné prázd-
niny a vyprosili si milosti do dalších dní.  

Pouť začala mši svatou v kapli Sv. Zdislavy, kte-
rá je patronkou rodin. Mši celebroval o. Filip a o. 
Antonín. Kázání jsme vyslechli z úst nového jáhna 
Ondřeje, o kterém jsme se později dozvěděli 
spoustu zajímavých věcí. Děti zdatně pomáhaly 
v přímluvách. Po mši následovalo společné foto 
před kaplí a přesun našimi auty na faru do nedale-
kého Míčova. Po krátkém občerstvení jsme se vy-
dali po turistické stezce ke zřícenině hradu Lichni-
ce. Počasí nám přálo, cesta ubíhala rychle i díky 
sběru ostružin švestek a hub. Po 3,5 km jsme do-
razili ke zřícenině hradu, kde jsme mohli načerpat 
síly. 

 

Poté se skupina rozdělila na dvě části, z nichž 
první využila čas k prohlídce zříceniny hradu a dru-
há si vybrala delší trasu pro návrat do Míčova. Del-
ší trasa vedla kolem Žižkova dubu, byl vysazen již 
v roce 1250, přes Lovětínskou rokli zpět do Míčo-
va. Po cestě jsme si mohli pěkně popovídat a obdi-
vovat krásu Železných hor. Po 7 km jsme byli opět 
na faře v Míčově.  

Na farní zahradě bylo připravené ohniště, na 
kterém jsme opékali buřty ale i jiné produkty, jako 
jsou jablka nebo švestky. Děti zkoušely opékat ta-
ké gumové medvídky nebo kukuřici. Někteří využili 
možnost si zahrát fotbal na poblízkém fotbalovém 
hřišti.  

Letošní pouť byla opět vydařená a všem se líbi-
la. Byla to nejdelší pouť v historii. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě této pouti a těšíme se 
na další ročník.  

Rodina Lukavských a Zelenkových  

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

POUŤ RODIN 3. 9. 2016 

Letos prožíváme rok Božího Milosrdenství a náš 
pan arciděkan Forbelský pro nás zajistil pouť ke 
Svaté bráně v želivském kostele. Pouť se uskuteč-
nila 24.září a byla rozšířena o návštěvu Čihoště, 
místa odpočinutí patera Josefa Toufara. Organiza-
ci měla na starost paní Pavla Pecnová, z Pardubic 
s námi odjížděl pan arciděkan, pater R.Martinek a 
jáhen O.Špinler. Druhý autobus s přáteli z němec-
kého Ausburgu a jejich knězem jel za námi.  Poča-
sí bylo přívětivé a tak jsme se s otcem arciděka-
nem pomodlili Otčenáš s prosbou za šťastný ná-
vrat a s Božím požehnáním nám a našim rodinám, 
které jsme nechali doma.   

První zastávka naší pouti byla v Čihošti v klínu 

Českomoravské vrchoviny. Cesta z Ledče nad Sá-
zavou klikatými silničkami vroubená zelení luk a 
lesů a rudými jeřabinami nás v myšlenkách přivá-
děla ke vzpomínkám na život zdejších obyvatel a 
na hroznou tragédii, která se zde odehrála v letech 
1948-49. U kostela na nás čekal pater Fiala z Led-
če a srdečně se s námi vítal, protože jsme ho asi 
všichni znali z jeho předešlého působení v Pardu-
bicích. Přivedl nás do kostela, kde před hlavním 
oltářem jsou uloženy ostatky patera Toufara, který 
po mučení zemřel 25.2.1950 a byl pohřben původ-
ně do společného hrobu v Ďáblicích. Shromáždili 
jsme se tam k modlitbě za něho a pater Radek 

(Pokračování na stránce 6) 

POUŤ KE SVATÉ BRÁNĚ DO OPATSKÉHO KOSTELA  
NAROZENÍ PANNY MARIE V  ŽELIVĚ 
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nám přečetl jeho vánoční kázání z roku 1948, vel-
mi burcující farníky k opravdové lásce k Pánu Ježí-
ši a zbožnosti. Na zdejší faře jsme si prohlíželi ma-
lé muzeum, v němž jsou soustředěny památky na 
patera Toufara a také mnoho dokumenů a fotogra-
fií. 

Spěchali jsme do Želiva, kde na nás již netrpěli-
vě čekali poutníci z Poličky, které tam přivedl pater 
Brhel. Prošli jsme Svatou branou a vstoupili do 
basiliky. Pro všechny, kteří zde byli poprvé to byl 
úžasný zážitek. Mši svatou celebroval opat Jáchym 
Šimek a s ním všichni přítomní kněží. Milosrden-
ství bylo hlavní téma kázání otce opata, který nás 
poutníky nabádal, abychom si jej nesli domů ke 
svým rodinám.Po mši svaté se kolem něj shromáž-
dili všichni, kteří ho znali z Pardubic a chtěli ho 
aspoň pozdravit. Následovala prohlídka chrámu a 
kláštera s podrobným výkladem průvodkyně. 

 Želivský klášter bude v krátké době 23 roků 
slavit již 900 let od svého založení. Klášter byl za-
ložen původně benediktiny. Ti byli v Želivě jen 10 
let. V r.1148 přišli premonstráti ze Steinfeldu v Po-
rýní. Klášter měl v minulosti značný majetek. Velké 
ztráty utrpěl v polovině 13.století požárem a za hu-
sitských válek r.1420. Rovněž ve třicetileté válce 
byl poškozen a dostavěn až r.1622. Roku 1712 
opět vyhořel a byl obnoven stavitelem Janem San-
tinim ve slohu barokním a gotickém. Roku 1907 byl 
velkým požárem značně poničen chrám Narození 
Panny Marie, který je také v dnešní podobě barok-
ního a gotického slohu. 

Největší škody však klášter utrpěl v padesátých 
letech, kdy byl zcela zničen a rozkraden veškerý 
interiér kláštera. Jednalo se o asi 50 vzácných per-
gamenů a 45 tisíc knih. V letech 1950-53 byl v 
klášteře zřízen internační tábor pro kněze. Byli zde 
vězněni i pan kardinál Tomášek a pan arcibiskup 

(Pokračování ze stránky 5) Otčenášek. Želivský klášter je příkladem, jak se 
vládnoucí třída vedená KSČ chovala ke kulturním 
památkám našeho národa. 

Areál kláštera je obrovský a postupně je opravo-
ván. Prošli jsme jen část místností, kde členové 
opatství žijí, kde se scházejí, kde jsou uloženy 
např. vzácné ornáty. Zvláště jsme byli upozorněni 
na ornát celý ručně vyšitý- patří mezi ty nejstarší 
zachované. Nezbývá než obdiv a úcta k dovednos-
ti a trpělivosti našich předků.  Součástí kláštera je 
také penzion, restaurace a pivovar. Někteří z nás 
do pivovaru zašli a dozvěděli jsme se, že pivo se 
zde vařilo od nepaměti, nyní má pivovar nové zaří-
zení, prodává se i do zahraničí. V nabídce mají 
mnoho druhů piva a jsou vesměs pojmenována po 
zdejších opatech. Nejžádanější je prý pivo Haštal a 
Jeroným. 

Paní Pecnová, Maruška Capková a ještě další 
ženy nám přichystaly oběd a domácí moučníky, 
které přišly všem velice k chuti. Paní Kylarová zase 
upekla vynikající rohlíky k párkům. 

Návštěvu Želiva jsme zakončili na místním hřbi-
tově, kde jsou pohřbeni premonstráti, kteří zde žili 
a také ti, kteří zemřeli v koncentrácích nebo jinde, 
ale patřili ke zdejší komunitě. Poslední zemřelý 
opat je Vít Tajovský, opatem byl v letech 1948 –
1950, pak zatčený, odsouzený za velezradu a až v 
r. 1960 propuštěn na amnestii. Teprve v roce 1993 
se mohl vrátit s řádovou komunitou do kláštera, 
měl již velmi podlomené zdraví a v roce 1999 zde 
zemřel. Modlili jsme se za ně s důvěrou, že dnes 
jsou v Boží náruči. 

Cestou domů otec Antonín využil zastávky a 
udělal společné foto. Tím byla naše pouť završena, 
byla to velmi poučné a radostné putování. Díky 
Pánu Bohu i všem organizátorům za ní. 

ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  
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ZE  Ž IVOTA  FA R NOSTI  

POUŤ V KOKEŠOVĚ 
 

V neděli 11. září 2016  
v 15.00 hod. se konala  

 
poutní mše v Kokešově  

 
u kapličky zasvěcené  

Sedmibolestné Panně Marii.  
Mši sloužil P. Vojtěch Glogar, sale-
sián, který před třemi týdny přibyl 
do Pardubic. Za krásného letního 
počasí se sešli v hojném počtu 

mladí i staří farníci, kteří zcela za-
plnili prostor před kapličkou. S hu-
debním doprovodem si zazpívali 

mariánské písně. 
 

Eva Šarounová 

V září jsme na webových stránkách farnosti při-
nesli první informace týkající se získaných informa-
cí z dotazníků farnosti. Jen v krátkosti rekapituluje-
me, že: 

 celkem bylo sebráno 93 dotazníků (z toho 53 
žen, 37 mužů a 3 osoby se dále neidentifikova-
ly) 

 překvapivě nejmenší zájem byl o vyplnění do-
tazníku ve věkové kategorii 15 – 30 let, u které 
byly získány údaje od 12 osob. Naopak nejvíce 
zastoupenou kategorií byla věková skupina 31 – 
45 let (27 dotazníků) a 71 a více let (19 dotazní-
ků).  

 

Získané údaje z papírových dotazníků byly 
v průběhu července a srpna přepsány do elektro-
nické podoby, aby byla vytvořena jednotná databá-
ze získaných informací. Za tuto časově náročnou 
práci bychom chtěli poděkovat ing. Novotné a 
Zuzaně Petrášové. 

Následně jsme začali z tohoto celkového soubo-
ru zpracovávat konkrétní části s informacemi o jed-
notlivých oblastech týkajících se života naší far-
nosti (například za Charitu, Saleziány, mládež, 
technická pomoc apod.). Tyto části sebraných dat 
byly v průběhu října předány osobám, které pří-
slušné oblasti určitým způsobem zaštiťují. Velice si 
také vážíme vašeho hodnocení již probíhajících 
aktivit a pevně věříme, že pomůže lépe připravit 
jejich další průběh. Jednotlivé osoby organizující 
příslušné akce je již mají k dispozici. 

S ohledem na výše uvedené je pravděpodobné, 
že v průběhu listopadu a prosince budou kontakto-

váni farníci, kteří projevili zájem o určitou aktivitu 
nebo formu pomoci a v dotazníku na sebe uvedli 
spojení. Osoby zaštiťující danou aktivitu jsou infor-
movány, že vámi projevený zájem a ochota dát 
kontakt neznamená závazek se v dané aktivitě ně-
jak angažovat. Skutečně se bude pouze jednat o 
nabídku možnosti zapojení do takové aktivity.  

Další možnost pro zapojení se bude průběžně 
oznamována v ohláškách či farním zpravodaji.  

Na základě zájmu projeveného v rámci dotazní-
ků vzniká další skupinka manželských párů, které 
by se chtěly společně setkávat. Předpokládané 
zaměření setkání bude na oblast partnerských 
vztahů (začínáme v neděli 30. 10. v 16:00 na faře). 
Pokud by někdo měl zájem se přidat, může se 
ozvat Zdeňkovi Nejezchlebovi na e-mail  
zdenek@obecuctuje.cz.  

V současnosti hledáme optimální formu pro 
uspokojení zájmu týkající se přednášek či zamyš-
lení nad biblickými tématy (jednalo se o aktivity, o 
které byl v rámci dotazníků projeven největší zá-
jem) a dále modlitbami ve stylu TAIZÉ. Doufáme, 
že se tyto aktivity podaří rozběhnout nejpozději od 
začátku příštího kalendářního roku.  

Velice si vážíme také Vašich dalších podnětů a 
připomínek vyjádřených na konci dotazníku. Ty 
jsme zpracovali do samostatné tabulky, která byla 
v druhé polovině října rozeslána členům pastorační 
rady k vyjádření. Doufáme, že v příštím zpravodaji 
budeme schopni poskytnout konkrétní informace 
týkající se těchto podnětů. 

Zdeněk Nejezchleb 

DOTAZNÍK FARNOSTI 
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SA LESIÁ NI  

První říjnovou sobotu uspořádal Salesiánský 
klub mládeže již 4. pouť pro rodiny s dětmi.  Tento-
krát byla poutništěm zvolena brána do Železných 
hor městečko Nasavrky a útulný kostel sv. Jiljí. 

Mši svatou sloužil náš nový pardubický salesián 
p. Vojtěch Glogar, který poutníky poutavým způso-
bem seznámil se životem biblického krále Davida. 
Hudební doprovod mše svaté již tradičně obstaral 
Martin Pražan. Po bohoslužbě rozdali organizátoři 
dětem královské koruny, které se v průběhu cesty 
plnily symbolickými diamanty za splněné úkoly. 
Děti se mohly těšit na mnoho netradičních disci-
plín, ve kterých musely prokázat nejen zručnost a 
vytrvalost, ale také odvahu. Odměnou jim za jejich 

celodenní úsilí bylo setkání se samotným králem 
Davidem, který je obdaroval drobnými dary. 

Povětrnostní podmínky bohužel nedovolily roz-
dělat oheň pro opékání špekáčků, ale i tak vládla 
mezi poutníky dobrá nálada. V cíli putování jsme si 
mohli v kaštanovém arboretu nasbírat dostatečné 
množství jedlých kaštanů, které jistě provoní naše 
podzimní domovy. 

Na závěr nezbývá než Vás všechny pozvat na 
druhou pouť pro rodiny s dětmi v tomto školním 
roce, která se bude konat na Míčově 11. 2. 2017. 
Co myslíte, užijeme si zase sníh jako loni? 

Lukáš Bajer 

POUŤ S KRÁLEM DAVIDEM 

Z VIKARIÁTU 

POZVÁNÍ DO NĚMČIC 
 
9. 11. 2016 v 19:00 vás zveme na slavnostní bohoslužbu  v  kap-
li  sv.  Martina a sv. Vavřince v Němčicích pod Kunětickou ho-
rou.  Tato bohoslužba se koná k příležitosti  posvěcení  této kap-
le, svátku sv. Martina a druhé výročí společenství modlící se za 
mír. Bohoslužba bude sloužena pomocným biskupem Mons. Jo-
sefem Kajnkem doprovázeným jáhny. Srdečně zveme všechny 
duchovní a farníky k účasti na této skromné slavnosti zakončené 
drobným pohoštěním... Jako součást slavnosti zamýšlíme i obřad 
„Půlení pláště“ svatého Martina. 

Nikola Pechalová 
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SA LESIÁ NI  

V Sobotu 15.10. se u salesiánů konaly oslavy 
znovuobnovení činnosti. Pamětníci salesiánského 
návratu z počátku 90. let nám méně obeznáme-
ným předestřeli tehdejší situaci v Pardubicích, za 
což jim patří všem díky. Děti a mládež v tom čase 
měli svůj program v Salesiánském klubu.  

Celý program jsme začali mši sv., při které nás 
doprovázela schola "Salaš" z Hradce Králové. Zá-
věrem dne nás provázel písničkář Jirka Černý svojí 
tvorbou. A pro neznalé, v Hosanně 1 a 2 je uveřej-
něna řada jeho písniček. I počasí se vydařilo, Bůh 
požehnal i tady.  

A co na závěr? Velký dík patří dobrovolníkům, 
kteří připravili občerstvení i prodejní stánky. A aby-
chom nezůstali jen u jednoho dne, přikládám ještě 
citát od Dona Boska: "Kdo chce zasvětit svůj život 
něčemu velikému a krásnému, ať vychovává mlá-
dež".   

George Woclawek 
 

OSLAVA 25 LET OBNOVENÉ ČINNOSTI  
SALESIÁNŮ V PARDUBICÍCH 

M INISTR A NTI  

MINISTRANTI VE STARÉ BOLESLAVI 

Dne 28. října jsem se zú-
častnil společně s dalšími mi-
nistranty, Vítkem, Toníkem,  
Tomášem, Adamem, panem 
Metelkou a novým jáhnem 
Špinlerem národní svatovác-
lavské poutě ke Dni české 
státnosti ve Staré Boleslavi. 
Tam i zpět jsme jeli vlakem. 
Prožili jsme mši svatou a měli 
možnost vidět a uctít lebku 
sv. Václava.  

Vzpomínám na neopako-
vatelnou atmosféru v přítom-
nosti našeho pana preziden-
ta, představitelů církve a dal-
ších významných osobností. 

 
Lukáš Zvonek 



10 

Z rozloučení s otcem Antonínem Sokolem 
 

Náš milý otče Antoníne! 
Rádi bychom Vám zde po-
děkovali za milá setkání. 
Sám, jste se nabídl, že k 
nám rád do Čepí budete 
jezdit na poučné nábožen-
ské schůzky, které nám u 
nás na vesnici byly po pá-
du totality tolik potřeba. 
Scházeli jsme se  od roku 
1992 pravidelně každých 
14 dní, až teď ke konci jed-

nou měsíčně. Scházelo se nás i dvanáct. Tato se-
tkání pro nás byla nabídkou, jakou cestou se má-
me vydat k Bohu. Myslím, že několik z nás se stalo 
z vlažných věřících horoucnějšími. 

Sloužil jste u nás krásné mše svaté a dojemné 
adorace, při kterých jsme byli jako v nebi. Zpovídal 
jste nás více jak hodinu. 

Pomáhal jste nám zvládat vážná onemocnění. 
Byl jste nám psychologem, pomáhal jste nám v 
našich nesnázích a trápeních a vše jste nás učil 
řešit v lásce a klidu. Chodil jste za námi do nemoc-
nice a uděloval jste nám  pomazání nemocných. 

V této době se nás pět dalo biřmovat a jsme 
Vám za přípravu na biřmování vděční. 

Několik starších nemocných žen jste k nám do-
vážel z Mateřova. Šest z nás na Vás již čeká u Pá-
na Boha. 

Byl jste nám Vy i Vaše  manželka Marie rádcem 
a velkým pomocníkem ve víře. A jsme Vám za vše 

neskonale vděční. 
Pán Bůh Vám to jistě tam nahoře rád oplatí. A 

my Vám mnohokrát děkujeme, protože my jsme, a 
to bez přehánění, díky Vám blíže Bohu. 

Nám se bude moc stýskat a dobu nám potrvá, 
než si zvykneme, že už k nám nepřijedete. 

Velké díky Vám i Vaší manželce za tyto nádher-
né chvíle prožité s Bohem. Máme Vás moc rádi. 

Vyprošujeme Vám krásné a dojemné setkání s 
Bohem, Ježíšem Kristem a Vámi milovanou Matič-
kou Marií. 

Budeme se za Vás Antoníčku modlit a vzpomí-
nat. Nikdy na Vás nezapomeneme. 

Odpočívejte ve svatém pokoji. 
Vaše ovečky z Čepí 

A NTONÍN  SOKOL  

ZA OTCEM SOKOLEM 

ANTONÍN SOKOL 
 
Narodil se 31.12.1934 v Podbořanech. Pracoval 
jako technik 2 roky v Tesle a později 40 roků jako 
elektroprojektant v PÚZZN.  

Od roku 1974 byl činný v podzemní církvi. V roce 
1998 přijal sub conditione kněžské svěcení z ru-
kou Mons. Ivana Ljavince. Téhož roku byl usta-
noven administrátorem Řecko-katolické farnosti v 
Pardubicích.  

Za jeho zásluhy mu byl udělen titul stauroforní 
protojerej. 

(ze smutečního oznámení) 
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Poslední dny léta jsme opět jako Spolčo strávili 
týden spolu, letos na faře v Míčově. Tentokrát jsme 
si vyzkoušeli, jak velké máme dovednosti na přežití 
v přírodě. Například jsme získali zkušenosti práce 
s buzolou. Hned první noc nám byla zkrácena a 
museli jsme si naší snídani vysloužit výměnou za 
pardubický perník s cizími obyvateli. Někteří nám 
nadšeně vyhověli, ale mnoho z nás se setkalo i s 
nepříjemným odmítnutím. Nakonec jsme ale o hla-
du nezůstali. Následující den jsme zažili další se-
tkání s místními lidmi, protože jsme byli vysláni na 
misi do Heřmanova Městce, kde jsme se snažili 
rozveselit a pomoci starším lidem. Téhož odpoled-
ne ještě krásně svítilo slunce, a tak jsme neodolali 

pokušení a rozpoutala se nelítostná vodní bitka, po 
které jsme se rádi ohřáli u večerního táboráku. Ke 
konci týdne jsme shlédli film, Království nebeské, 
který jsme následně podrobně rozebrali s naším 
milým hostem Nikol. Nikol nám také připravila 
opravdový kurz přežití ve čtvrteční noci, kdy jsme 
se doopravdy museli postarat o jednu z nás, proto-
že nebyla s to chodit. Všechny uplynulé dny jsme 
zakončili společným sdílením a odevzdáním Bohu. 
Nakonec bych chtěla poděkovat Filipu Duškovi, 
který nás jako vždy věrně doprovázel a poskytoval 
duchovní podporu. 

Anežka Kubáčová  
 

M LÁ D EŽ  

SPOLČO - MÍČOV 2016 

Ahóój! Hlásím se jako občasný zpravodaj par-
dubického vikariátu a přináším Vám exklusivní 
zprávy z Pardubic, kde se 10. 9. 2016 konal 1. roč-
ník napínavého turnaje ve třech disciplínách mezi 
královehradeckým a pardubickým vikariátem – 
ANO bylo to dlouho očekávané vikariátní derby.  

V první části turnaje se hrál fotbal. Už od začát-
ku tohoto zápasu bylo jasné, že má pardubický 
vikariát trochu navrch, ale hradecký se nedal, a tak 
zápas skončil 2:1 pro Pardubice. Poté, co se spor-
tovci občerstvili a technický tým přichystal zázemí 
pro další disciplínu, se soutěže přesunuly do tělo-
cvičny, kde vypukl další souboj – souboj ve volej-
balu. Do této disciplíny každý vikariát vyslal 2 týmy. 
Všechny zápasy byly nerozhodné. Fanoušci byli 
nervózní, protože do poslední chvíle nebylo jasné, 
kdo vyhraje. Ale nakonec domácí vikariát opět po-
razil vikariát hostů. Na poslední disciplínu dnešní-
ho souboje se účastníci přesunuli opět ven. Jako 
poslední disciplína se hrálo frisbee. Každý vikariát 

měl ve svém týmu minimálně jednoho profesionál-
ního hráče – o to byl zápas napínavější. Bohužel 
ale hosté měli málo sportovců na střídání, a tak 
podlehli únavě z předchozích zápasů a „nechali“ 
se porazit opět týmem domácích. 

Po vyčerpávajících zápasech někteří hráči vyu-
žili nabídky k osvěžení a použili bazén, z něhož 
měli za úkol vycákat co nejvíce vody, a to se jim 
také povedlo. Po osvěžení ve vodě se účastníci 
zašli osvěžit do kaple, kde měl hostující vikariát 
připravenou úžasnou usmiřovací modlitbu. A nako-
nec účastníci museli jít osvěžit své žaludky vynika-
jícím pivním gulášem. 

Touto cestou by chtěl organizační tým poděko-
vat našemu skvělému rozhodčímu – Liborovi Wa-
wrzaczovi, našemu nadanému rozcvičovacímu tre-
néru – Frantovi Vlachovi a salesiánům, že nám 
poskytli obrovské prostory. 

Petr Kučera 

DERBY HK VS. PCE 
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Večer 8. října se v salesiánském středisku sešlo 
více než dvacet mladých z Pardubického vikariátu. 
Na programu byla akční hra na pašeráky a policaj-
ty, při které si všichni řádně provětrali plíce a zjistili, 
jaké jsou úskalí obou zmíněných „profesí“.  

Po zahřívací hře jsme se přesunuli do kostela 
sv. Václava a zde jsme společně se „starší mláde-
ží“ naší farnosti se zájmem sledovali živý program 
několika členů z evangelizační komunity sídlící 
v Plzni, která nese název Koinonia Jana Křtitele. 
Toto společenství nás „oživilo“ moderními písněmi, 
po nich následovala poutavá interaktivní přednáš-

ka P. Alvara na téma „Chlapec s pěti chleby a dvě-
ma rybami“, při které jsme si uvědomili, že každý 
z nás má co dát ke službě šíření radostné zvěsti o 
Ježíši. Po přednášce jsme diskutovali ve skupin-
kách, zazpívali další písně a na závěr se společně 
pomodlili. Srdečně děkujeme členům Koinonie za 
skvělý program! 

Těšíme se na další vikariátní večer mladých, 
který jsme nazvali „Tvořivé vikariátko“ a bude 
v Horním Jelení v sobotu 19. listopadu od 16 hod. 
Přijď i ty! Více info na plakátku . 

P. Filip Dušek 

M LÁ D EŽ  

VIKARIÁTNÍ VEČER MLADÝCH – EVANGELIZACE 

V pátek 14. října se více než deset mladých z naší 
farnosti vydalo do Deštného v Orlických horách do 
Diecézního centra života mládeže Vesmír. Zde 
jsme se setkali s asi stopadesáti dalšími mladými 
z celé diecéze. Na programu byly rozmanité hry, 
zajímavé klipy a filmy, tanec, sport, tvoření, modlit-
by atd. Svou přítomností nás velmi potěšili přátelé, 
s kterými jsme se seznámili v Polsku na týdenním 
Předprogramu, který byl předřazen před oslavy 

Světového dne mládeže v Krakově. Děkujeme tý-
mákům a otcům Tomášovi a Jendovi za akční pro-
gram, kterým nás provedli během celého víkendu 
a těšíme se na další návštěvu Vesmíru během 
Podzimních prázdnin od 26. do 30. listopadu, kam 
pojedeme z Pardubic opět společně. Nesmíš tam 
chybět ! 

P. Filip Dušek 

POKRAKOVSKÉ SETKÁNÍ  
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C HA R ITA  –  M IS IE  

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA  
SE BLÍŽÍ! 

 
Letos v Pardubicích opět proběhne Národní po-

travinová sbírka. Oblastní charita Pardubice bude 
tentokrát potraviny pro lidi v nouzi vybírat dokonce 
ve dvou obchodech. Přijďte přispět v sobotu 12. 
listopadu od 9. do 20. hod. do Lidlu a Kauflandu v 
Bělehradské ulici. Opět budete moci přispět trvanli-
vými potravinami rodinám a maminkám samoživi-
telkám, které se náhle ocitly v tísnivé životní situa-
ci.  

Jako každý rok i letos nás a naše dobrovolníky 
poznáte podle modrých zástěr a potkáte je na za-
čátku obchodu se seznamem doporučených potra-
vin. Za pokladnami potom budete moci potraviny 
darovat. Předem děkujeme za příspěvky a těšíme 
se na milá setkání.  
 

——- 
 

PŘIJĎTE SI VYROBIT  
ADVENTNÍ VĚNEC! 

 
V Oblastní charitě Pardubice se už stalo tradicí, 

že před první adventní nedělí vyrábíme společně 
s dobrovolníky, příznivci a přáteli adventní věnce. 
Tyto věnce jsou určeny k prodeji a z utržených pe-
něz podporujeme domácí hospicovou péči. I letos 

budeme adventní věnce vyrábět v Salesiánském 
středisku mládeže na Zborovském náměstí, letos 
dokonce ve dvou dnech - v úterý 15. listopadu od 
15. hod. do 20. hod a ve středu 16. listopadu od 
15. hod. do 17. hod. Přijďte se příjemně pobavit, 
vyrobit si adventní věnec podle svých představ 
a přispět na dobrou věc! Těšíme se na vás! 

 
——- 

 
SOCIÁLNÍ ŠATNÍK  

HLEDÁ DOBROVOLNÍKY 
 

Jistě jste si v různých částech našeho města 
všimli červených kontejnerů na textil. Tyto kontej-
nery již druhým rokem provozuje Oblastní charita 
Pardubice jako sběrná místa pro oblečení a jiný 
textil. Slouží rodinám a lidem v nouzi v celém par-
dubickém regionu. A obyvatelé Pardubic, Holic a 
Lázní Bohdaneč si zvykli nepotřebné oblečení tím-
to způsobem darovat potřebným lidem. Než oble-
čení nabídneme potřebným, musí projít nutným 
roztříděním. A s tím nám můžete pomoci i vy! Vy-
šetřete si, prosím, chvíli volného času pro lidi 
v nouzi a přijďte nám do šatníku pomoci. Zájemci, 
prosím, hlaste se Mgr. Vojtěchu Homolkovi na tel.: 
775 296 842 nebo na dobrovol-
nik@charitapardubice.cz. Děkujeme. 
 

Vladimíra Karlová 

ZPRÁVY Z CHARITY 
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C HA R ITA  -  M IS IE  

Oslavě misijní neděle předcházelo misijní vyrá-
bění u rodiny Nejezchlebové v Nemošicích. Pán 
Zdeněk Nejezchleb zabezpečil voskové pláty a vy-
rábění za pomoci šikovných rukou běželo samo.  
Do misijního vyrábění se zapojily i skautky a za 
pomoci vedoucí Petry Kořínkové vyrobily krásné 
věnečky na dveře, také na náboženství vyrobily 
kočky v pytli s Martinou Traxlerovou a také doma 
někteří připravily krásně věci. Slečna Zemanová 
vyrobila sukulenty zasazené v květináčích a ozdo-
bené (ty se prodaly 
nejrychleji). Paní Iva-
na Burešová zhotovi-
la andělíčky, přáníč-
ka od neznámého 
dárce, Klárka Traxle-
rová doplnila různými 
drobnostmi. Všechny 
tyhle nádherné věci 
se v neděli 16. 10. 
2016 na mši svaté 
v Klášterním kostele 
byly posvěceny a 
pak se nabízeny na 
misijním jarmarku ve 
většině kostelů. Do 
misijního prodeje se 
zapojily skautky a 
ukázaly své prodejní 
dovednosti v Klášterním kostele, v kostele sv. Bar-
toloměje. Také pán Zdeněk Nejezchleb 
v Mikulovicích a u salesiánu. Anežka Zbrojová, 
Maruška Šinkorová a Zojka Šíblová pomohly také 
u misijního jarmarku. Před Klášterním kostelem se  
jenom zaprášilo po misijním koláči, který napekla 
paní Blanka Sokolová a večer u sv. Bartoloměje 
byl také vynikající misijní koláč od paní Janky Fied-
lerové.  

Misijní neděle z kostela sv. Bartoloměje v 9 hod. 

byla přenášena ČR 3 – Vltava a celebroval ji P. 
Antonín Forbelský. Mši doprovázel nádherným 
zpěvem chrámový sbor pod vedením Jiřího 
Kuchválka. Chci poděkovat lektorům, všem rodi-
čům, dětem i ostatním, kteří se zapojili do slavení 
Misijní neděle, do obětního průvodu a jejího důstoj-
ného průběhu. Děkuji všem, kteří přišli na misijní 
modlitební most u sv. Bartoloměje v předvečer Mi-
sijní neděle a Zdeňkovi Nejezchlebovi za hudební 
doprovod. Díky nim jsme se mohli v Pardubicích 

připojit k celosvětové 
modlitbě za misijní 
díla. Také chci podě-
kovat skautkám a 
rodině Nejezchlebo-
vě za Misijní jarmark 
a vyrábění a Irence 
Zbrojové za pomoc 
s obětním průvodem. 
V neděli 23. 10. 2016 
proběhla sbírka na 
Papežské misijní dílo 
– šíření víry. V naší 
farnosti bylo na toto 
dílo vybráno 27 552,- 
Kč. Na Misijním jar-
marku se celkem 
vybralo 15 939,- Kč a 
tyto peníze budou 

zaslány na Papežské misijní dílo dětí. Z těchto pe-
něz se financují projekty pro dětí v těch nej-
chudších oblastech světa (Afrika, Filipíny, Srí Lan-
ka, Bangladéš). Děkuji všem za velkou štědrost a 
také za to, že dokážete myslet na problémy jiných. 
Každoročně jsem svědkem zázraku, že Bůh doká-
že i to málo, co mu nabídneme – náš čas, práci, 
peníze, ruce, snahu, ochotu – velice rozmnožit a 
použit k pomoci jiným.  

Zuzana Petrášová 

MISIE 2016 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Oblastní charita Pardubice děkuje neznámé dárkyni známek, 
které jsem dostala  na jedné zářijové nedělní  mši sv. v 7.00 hod. 
Protože již začínala mše,  neohlédla jsem se, když mně podáva-
la obálku s tím, že jsou to známky. Toto se mi často stává, proto-
že je známo, že spolu s manželem pracujeme na známkách, kte-
ré charita sbírá pro misie. 
Obálka obsahovala  cenné známky i aršíky s nepoškozeným le-
pem, které jsou zřejmě výsledkem dlouhodobé sběratelské čin-
nosti. Tento dar má oproti běžně námi zpracovávaným známkám 
velkou cenu pro ty, kteří z jejich výtěžku financují misijní práci.  
A protože nemohu jinak, chci alespoň touto cestou poděkovat. 
Za OCHPA  

Věra Novotná 
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Téma letošního skautského tábora navázalo na 
úspěšný tábor Bartošovice 2013, kdy se táborníci 
v rámci celotáborové hry Rychlé Šípy - Záhada 
hlavolamu poprvé seznámili s partou kluků kolem 
Mirka Dušína a společně pátrali ve Stínadlech po 
Ježkovi v kleci. Letošní pokračování na motivy kni-
hy Rychlé Šípy – Stínadla se bouří nás opět za-
vedlo do Stínadel, kde se znovu objevila zpráva o 
nalezení Ježka v kleci, který byl na konci prvního 
dílu nenávratně ztracen v hlubinách Černé vody. 

A tak družiny Dušínů, Rychlonožků, Hojerů, 
Červenáčků a Metelků společně pátrali 
v jednotlivých etapových hrách po znovunaleze-
ném Ježkovi v kleci, Vontské kronice a záhadném 
Širokovi. 

V rámci celodenního výletu se skautky podívaly 
na hrad Šternberk a světlušky prošly naučnou 
stezku okolím Kácova, při které si vyzkoušely jaké 
to je být odkázán na pomoc druhých – když člověk 
nevidí nebo nemůže používat ruce. Pro vlčata byl 
kromě jiného přichystán zážitkový program 
v podobě vodáckého tréninku na nafukovacích Pá-
lavách na řece Sázavě. 

Součástí programu pro děvčata byla i „Táborová 
kriteria“, táborníky lidově zvaná „kritérka“, která 
měla za cíl posílit a utužit nejen fyzickou zdatnost, 
ale i rozličné skautské dovednosti napříč věkovými 
kategoriemi. Vlčata naopak plnila tradičních 13 
bobříků, soutěžila v Mistru táborníkovi nebo cyklis-
tických dovednostech. 

Večerní program byl pak věnován povětšinou 

spánku, ale několikrát za tábor také bujarému ve-
selí kolem táboráku, kde se hrálo, zpívalo a scén-
kovalo. Jednou se také na klacku „opékali hadi“, 
ale ne ti opravdoví, ale vyrobení z pizzového těsta. 
Kromě veselých ohňů proběhl jako každý rok také 
slavnostní slibový oheň, u kterého složilo svůj slib 
5 světlušek, 7 skautek a 7 vlčat.  

Paralelně s probíhající letní olympiádou 2016 
v Riu proběhla ve Zderadinách také sportovní 
olympiáda všech táborníků. Mezi nejoblíbenější 
disciplíny patřil skok vysoký a flus hrachem . 

Na závěr mi dovolte jménem týmu vedoucích 
našeho střediska znovu poděkovat všem rodičům 
a rodinným příslušníkům našich světlušek, skautek 
a vlčat za obětavou pomoc během dostavby a také 
bourání letošního skautského tábora ve Zderadi-
nách. Zapůjčené tábořiště bylo i pro nás vedoucí  
novinkou, ale nakonec vše dobře dopadlo – bylo 
kde spát, co jíst, program proběhl a všichni účast-
níci se ve zdraví vrátili domů celí i se svými kufry 
. 

Letošní tábor byl pro všechny – děti a vedoucí – 
plný novinek, nicméně doufám, že to opravdu důle-
žité zůstává stále stejné – společné prožívání her, 
soutěží, kamarádství a kolem krásná romantická 
příroda. I přesto, že skautský tábor (oproti jiným 
dětským táborům) představuje možná určitou míru 
nepohodlí jako je spaní ve stanu, koupání 
v potoce, i nepřízeň počasí, tak přináší zážitky, na 
které se nedá zapomenout.  

Tereza Melounová 

SK AU TSK É  H N U TÍ  

TÁBOR ZDERADINY 2016 – RYCHLÉ ŠÍPY ZNOVU ZASAHUJÍ 
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Vážení čtenáři, dnes přijměte dvě ohlédnutí za 
letními měsíci.  

První zastavení směřuje do Regensburgu, kde 
jsme se v srpnu zastavili cestou na rodinnou dovo-
lenou. Regensburg je jedním z nejzachovalejších  
německých historických měst a má významný 
vztah k české historii, především z doby počátků 
českého státu. Čechy patřily původně pod řezen-
ské biskupství a v roce 845 se tu konal křest 14 
českých knížat. Cestovali jsme v neděli, a poně-
vadž se nám dosud nepoštěstilo „trefit se“ při cestě 
na mši svatou ve zdejším chrámu sv. Petra, jeli 
jsme přímo na mši sv. v 10 hodin. To je jako naše 
farní mše, a protože byly prázdniny a nebyl svátek 
ani Slavnost, byla mše s lidovým zpěvem. Jinak 
zde působí vynikající chrámový sbor a navíc chla-
pecký sbor – Regesburger Domspatzen (tzv. Vrab-
čáci Řezenského dómu), který po 30 roků vedl bra-
tr papeže Benedikta 16. Georg Ratzinger, vynikají-
cí osobnost světa duchovní a liturgické hudby. Rád 
navštěvuji mše sv. v jiných kostelích, pokud mi to 
čas dovolí, abych poznal, jak to dělají  jinde. Mše 
sv. v řezenské katedrále začíná půso-
bivým úvodem zvonů od menších až 
po největší zvon s nejhlubším tónem. 
Němečtí věřící zpívají z nového, r. 
2013 vydaného zpěvníku - Gotteslob 
(s mutacemi pro jednotlivé diecéze), 
společného pro Rakousko – Tyrolsko 
a Vorarlberg. Oproti mým dřívějším 
zkušenostem byl tentokrát zpěv o po-
znání klidnější i v dlouhém dozvuku 
katedrály jednotný. Po Kyrie, na místě Gloria, ná-
sledoval lidový zpěv písně s rovnocenným němec-
kým textem. Žalm pak zpíval kantor a Aleluja ná-
sledovalo po slavnostním úvodu varhan. Po homilii 
zpívali všichni za doprovodu varhan (střídavě s 
kantorem, který zastupoval jindy přítomnou chorál-
ní scholu) latinské chorální Credo III. Zbylé části 
Ordinaria – Sanctus a Agnus Dei byly zastoupeny 
opět kancionálovými, textově adekvátními písněmi. 
Během sv. přijímání zpěv lidu neprobíhal a varha-
ník přednesl působivou improvizaci na chorálové 
téma v romantickém stylu, podobně jako závěreč-
né varhanní postludium. Při poslechu byste neče-
kali za varhanami asi pětadvacetiletého mladíka (v 
džínách a s „čírem“ ve vlasech) hrajícího s citem 
pro doprovázení liturgie a s vědomím, že hudba 
má spoluvytvářet liturgii a přinášet věřícím duchov-
ní obohacení. Dómským varhaníkem je zde Franz 
Josef Stoiber, jenž má pověst vynikajícího varhaní-
ka, ale jak je vidět má též skvělé zástupce. A nyní 
ještě o varhanách tohoto památného chrámu, 

Regensburgská kadedrála disponuje novými 
varhanami, vysvěcenými r. 2009. Je to krásný ná-
stroj rakouské firmy Rieger, zavěšený ve stylu fran-
couzských varhan na boční stěně chrámu. Zvuko-
vě velmi bohatý nástroj má 80 registrů, 5871 píšťal 

a váží kolem 37 tun. Ovládá se ze dvou hracích 
stolů – jeden, generální, je umístěn dole v presby-
táři, s možností hry na chórové menší varhany. 
Druhý hrací stůl (s mechanickou trakturou) je pří-
mo ve varhanách a varhaník se k němu do výšky 
asi 15 m dostane výtahem, který je jinak decentně 
ukryt. Tento vyjímečný nástroj je dokladem usku-
tečnění slov Instrukce pro liturgickou hudbu po 2. 
Vatikánském koncilu – Musicam sacram, kde se 
praví: „ Píšťalové varhany ať jsou v latinské Církvi 
ve veliké úctě, jakožto tradiční hudební nástroj, 
jehož zvuk je podivuhodně schopen vystupňovat 
lesk církevních obřadů a mocně pozvednout srdce 
k Bohu i k nebi“. Tato myšlenka zde byla naplněna 
a odjížděli jsme s krásným a inspirativním zážit-
kem. 

Dalším výjimečným zážitkem, o který se chci s 
vámi podělit, byl varhanní koncert v rámci 48. roč-
níku Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc 
v chrámu sv. Mořice. 15. září 2016 tam vystoupil 
titulární varhaník pařížského chrámu Notre-Dame, 
světově proslulý varhanní virtuóz, improvizátor a 

pedagog Olivier Latry (1962). Konkurs 
na místo v Notre-Dame vyhrál již ve 
23 letech a působí zde spolu s P. 
Lefebvrem a J. P. Leguay. Od roku 
1995 přijal místo profesora hry na var-
hany na pařížské konzervatoři. Kon-
certuje po celém světě jako varhanní 
virtuóz, proslul uváděním skladeb O. 
Messiaena a především svými feno-
menálními improvizacemi. V programu 

koncertu zazněly jednak Bachovy skladby – impo-
zantní bylo provedení Passcaglie c moll - jednak 
díla, která se vůbec běžně neuvádějí, a sice var-
hanní transkripce klavírních skladeb F. Men-
delsohna – Bartholdyho, F. Liszta, C. Debussyho a 
G. Faurého. Na co jsme však všichni čekali a do-
čkali se, totiž improvizace, došlo v závěru, skuteč-
ném uměleckém i duchovním vrcholu večera. O. 
Latry zvolil za téma v tónech jméno skladatele a 
vynikajícího německého varhaníka M. Regera, je-
hož 100. výročí úmrtí si letos připomínáme. Z tónů 
– a (r) - e - g - e - a (r) vytvořil fantazii plnou jiskři-
vého varhanního zvuku i kontrastní meditativní po-
lohy nádherných rejstříků  slavných Englerových 
varhan, o nichž ještě v blízké budoucnosti v Ob-
časníku napíšu, neboť je to nyní nad rámec tohoto 
článku. Ovace v závěru koncertu byly mohutné a 
O. Latry se rozloučil třemi přídavky, m. j. Toccatou 
z Boëllmannovy Gotické suity. Když jsem v Katolic-
kém týdeníku pak četl rozhovor s Olivierem Latry, v 
němž se vyznává z touhy sloužit liturgii a rozeznít 
svůj chrám – Notre-Dame, pochopil jsem, že jeho 
umění vychází ze skutečné pokory, a proto dosa-
huje takové přesvědčivosti. 

Mgr. Jiří Kuchválek, 
 regenschori 

HUD BA  

OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 3 / 2016 
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Každý rok na podzim se setkávají maminky 
z hnutí Modlitby matek z celé republiky v Brně. 
Prožijí společně víkend v modlitbě, ve sdílení, vy-
slechnou si přednášky na duchovní téma….  

V sobotu 22. října jsme se tedy vydaly do Brna i 
z pardubické farnosti, za doprovodu našeho otce 
Antonína. Po přivítání národní koordinátorkou Mar-
kétou Klímovou následovala přednáška Františky 
Böhmové na téma „ Radost z Boha“.  

 
Několik myšlenek z této přednášky : 
 Jak krásná je radost z Boha viditelná na lidech, 

která vyzařuje z jejich očí (pan kardinál Špidlík). 
 Poznávací znamení 

křesťana má být láska, 
radost a pokoj, radost-
ným srdcem zkrásní 
tvář. 

 
Co ničí radost: 
 strach a starosti – ne-

gativní věci kolem nás 
 neustálý pocit své ne-

dostatečnosti, že nic 
nedělám dobře 

 vnitřní nuda, rutina, 
všednodennost, zapo-
menutí na modlitbu, na 
čas ticha a nezastave-
ní se 

 neodpuštění, nenávist, 
sebelítost, hněv, vina 

 nevěra, nečisté srdce 
 změněná optika-

špatný úhel pohledu, 
nespokojenost, kritika, 
vidění jen špatného 

 
Zdroje radosti: 
 radost z Hospodina – 

jsem jím přijatá i se 
svými nedokonalostmi 

 vděčnost – třeba psát si deník vděčnosti, zapi-
sovat si každý den, za co jsme vděční, jsou to 
viditelné Boží doteky. I když má člověk těžkosti, 
vždy se najde něco, za co má pociťovat vděč-
nost 

 poznávání skutečných hodnot 
 přirozená radost – radost z dětí, ze stvoření, z 

pěkných věcí 
 pokora a trpělivost se sebou a s životem 
 radost z úspěchu – z toho, co se mi povedlo, a 

projevit za to vděčnost Bohu 
 konání dobra – pro někoho druhého 
 čisté srdce – „ano“ Bohu pro každý den, důvěra 

Bohu, obrácení své tváře k Němu – „kdo na Ně-
ho budou hledět, rozzáří se…“ 
 

Po mši svaté v kostele sv. Tomáše, kterou slou-
žil duchovní otec Modliteb matek P. Šebestián Pa-
vel Smrčina OFM, a po přestávce na oběd měla 
Františka Böhmová přednášku na téma „Radost 
z mateřství“.  Následovalo sdílení ve skupinkách a 
potom několik maminek vystoupilo se svými svě-
dectvími ze života. Mnohdy velmi těžkými a bolest-
nými zkušenostmi, ale často s jasným Božím půso-
bením v těchto jejich situacích… 

Sobotní program končil modlitbami matek a svě-
ření dětí do rukou Pána 
Ježíše. Ty představovaly 
košíky, do kterých jsme 
vkládaly napsaná jména 
svých dětí. Jako dárek 
jsme si pak každá vzala 
lísteček s krátkým úryv-
kem z Písma… 

Bohu díky za krásné a 
povzbuzující setkání, díky 
též otci Antonínovi, že 
s námi opět jel a bez-
pečně nás vezl a také 
Charitě, za zapůjčení vel-
kého auta, abychom se 
vešly . 

„…Raduj se z daru ma-
teřství. Raduj se z tohoto 
úžasného daru Lásky. 
Vždyť Bůh Stvořitel nás 
zve, abychom měly účast 
na jeho díle a přiváděly 
jeho děti do života. 

Malé děti, které opatruje-
me a chováme v náručí, 
rostou a jdou si svou 
vlastní cestou. Musíme si 
připomínat, že Bůh miluje 
každé z nich, abychom 

mu je mohly v důvěře odevzdat…“  

Ing., Mgr. Františka Böhmová - se narodila r. 
1965 v Karlových Varech. Dětství prožila na Do-
mažlicku, nyní žije s rodinou v Ostravě. Vystudova-
la ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě a později 
teologickou fakultu UP v Olomouci. Pracuje jako 
samostatná pastorační asistentka a katechetka v 
Ostravě - Zábřehu, často mívá přednášky nebo 
rekolekce pro ženy i v jiných farnostech.  Je se-
strou Kateřiny Lachmanové. 

Pavla Pecnová 

ŽENY  

NÁRODNÍ SETKÁNÍ MODLITEB MATEK  
MOTTO SETKÁNÍ - „RADOST Z MATEŘSTVÍ“ 
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ŽENY  

AUGSBURG 
Pater Karl Mair nám tu při své návštěvě zanechal letáček s poděková-
ním pro všechny, kteří se jakkoliv podíleli na oslavě 50 let jeho kněž-
ství a vyjádřil vděčnost za společenství, jak farní, tak i společenství 
Církve. 

Srdečné díky a Bůh Vám to oplať!    Váš P. Karl Mair  

PRO VOLNÉ CHVÍLE 

R ŮZNÉ  

IDYLA, CLONIT,  
LARVA,  

TROTL, JÍLCE,  
BRANDL,  

CIBULE, EMISE,  
ETUJE,  

EUNUCH, VÍZUM,  
HRNCE,  

FIAKR, CHYBĚT,  
OLEJE,  

OHLAS, PULCI,  
MODLY,  

CIHLA, BUVOL, 
EFEKT,  

OKRUH, DOBĚH,  
LICHVA,  
FÓLIE 
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ŠKOLA  NOE  

Sbor Cantus amici Pardubice Vás zve na 
 

Koncert duchovní hudby 
 

24. listopadu 2016 
v kostele sv. Bartoloměje od 18.00 hod. 

  
Program: 

 
Joseph Haydn  -   Te Deum 

Jacob de Haan   -   Missa brevis 
a další drobné duchovní skladby 

 

CANTUS AMICI PARDUBICE 
 

varhany - Radka Piskačová 

NOE – Křesťanská ZŠ  
intenzivně hledá učitele 1. stupně,  

který by nastoupil v září 2017.  
 

Vyhlížíme křesťana, nadšeného člověka, který miluje práci s dětmi,  
je tvořivý, používá aktivní metody učení.  

 
Učíme matematiku metodou prof. Hejného, čtení metodou Sfumato, jednou za čtrnáct dní učíme 
v centrech aktivit podle metody Začít spolu. Používáme týdenní plány se sebehodnocením. 
Nejraději bychom našeho budoucího kolegu představili rodičům již 17.11. na Dni otevřených dveří a 
od ledna s ním spolupracovali při přípravě budoucích prvňáčků v Klubu předškolák. 
Děkujeme za modlitby a za šíření této zprávy. 

Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy 
reditel@skola-noe.cz 

R ŮZNÉ  
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Z  D IEC ÉZ E  
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Z  D IECÉZ E  

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 - 17:30 

BOHOSLUŽBY A DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 
PARDUBICE A OKOLÍ 2016 

den datum téma místo čas 

NEDĚLE 30.10. 
Mše svatá + následně  

Dušičková pobožnost na 
hřbitově 

TŘEBOSICE 08:30 

MIKULOVICE 10:30 

Pardubičky - pobožnost  
na hřbitově 

16:30 

Pardubičky - mše svatá 17:00 

Pondělí  31.10. ZPOVĚDNÍ DEN  
kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 16:00 

kostel sv. Bartoloměje 17:00 - 18:00 

ÚTERÝ 01.11. 
SLAVNOST  

VŠECH SVATÝCH 

kostel sv. Jana Křtitele 
06:30 

12:00 

kostel sv. Bartoloměje 18:00 

kostel sv. Václava (salesiáni) 18:30 

STĚDA 02.11. 
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY 

VĚRNÉ ZEMŘELÉ 

06:30 
kostel sv. Jana Křtitele 

12:00 

Pardubice - pobožnost  
na hl. hřbitově 

16:30 

kostel sv. Bartoloměje 18:00 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ODPUSTKŮ:  
 a) svátost smíření ( v okruhu asi 14 -ti dní ) 

 b) účast na mši svaté + sv. přijímání 
 c) modlitba na úmysl svatého Otce 
1. MOŽNOST:  1. 11. odpoledne a 2.11. po celý den  

( při návštěvě kostela modlitba Páně a vyznání víry ) 
2. MOŽNOST:  1. -  8. 11.  

( při návštěvě hřbitova jakákoliv modlitba za zemřelé )  

SBÍRKA 
NA PLOŠNÉ II. POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI  

V RÁMCI KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE 
 

V neděli 13. listopadu se koná druhá sbírka na pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpověd-
nosti. První letošní sbírka proběhla 20. března a byla vybrána částka ve výši 747.784 Kč. Celková část-
ka za plošné pojištění odpovědnosti a majetku diecéze, která se zaplatí pojišťovně v letošním roce, činí 
podle smluv 1.873.196 Kč. 
 Aby se podařilo tuto částku pokrýt, je třeba při letošní podzimní sbírce na pojištění vybrat 1.125.412 
Kč (!). Seznamte, prosím, s touto skutečností věřící a požádejte je, aby sbírku na plošné pojištění vzali 
na vědomí a podle svých možností ji podpořili. 

Mgr. Ing. Pavel Rathouský  - ekonom diecéze 
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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  30.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

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

Po 31.10. Zpovědní den před Dušičkami kostel sv. Bartoloměje 08:00 - 18:00 

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

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

St 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

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

Čt 03.11. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00 hod. 

  koncert Bonifantes kostel sv. Bartoloměje 18:00 hod. 

Pá 04.11. Začátek Diecézního fóra mládeže Hradec Králové  

So 05.11. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Bartoloměje 8:15 hod. 

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

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

St 09.11. Seniorklub farní sál 14:30 hod. 

Čt 10.11. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

Pá 11.11. Uzávěrka Zpravodaje farnosti   

Ne 13.11. Sbírka na plošné pojištění II.   

  "Dveřní" sbírka na Den Bible   

Po 14.11. Zahájení výroby věnců - Charita Salesiánský klub  

  Pondělní večery - Dr. Jiří Doležal kostel sv. Jana Křtitele 18:00 hod. 

Út 15.11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara od 08:00 hod. 

St 16.11. Třídění známek na misie fara, Kostelní 92 15:00 hod. 

Čt 17.11. Státní svátek   

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

So 19.11. "Tvořivé" vikariátko mládeže Horní Jelení 16:00 hod. 

Ne 20.11. Slavnost Ježíše Krista Krále   

  Konec Roku milosrdenství   

  Zábavné odpoledne „Salesiáni mají talent“ Salesiánský klub od 16:00 hod. 

  Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti   

St 23.11. Slavnost sv. Klementa I., patrona diecéze   

Čt 24.11. Mše sv. v Domově seniorů Dubina, Blahoutova ul. 15:30 hod. 

  Setkání Pastorační rady farnosti farní sál 19:00 hod. 

  Koncert  Cantus amici kostel sv. Bartoloměje   18:00 hod. 

So 26.11. Farní adventní den Salesiánský klub 15:00 - 17:00 

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

Ne 27.11. 1. neděle adventní - žehnání adventních 
věnců 

  

  Prodej adventních věnců - Charita   

04.11. jáhen Karel Kylar BLAHOPŘEJEME:  

http://pardubice.sdb.cz/udalost/zabavne-odpoledne-salesiani-maji-talent-2015-10-20

