
Zpravodaj
Milí pardubičtí farníci,

rád bych se s vámi podělil o radost z geniální-
ho objevu zlomků textu tzv. „Pátého evangelia“, 
které obsahuje naprosto přelomové Ježíšovy vý-
roky. Bylo by třeba uvést všechny, ale na tomto 
místě si dovolím alespoň jeden:

Jiného Ježíš vybídl: Pět let mě následuj, a pak se bu-
deš moci vrátit a věnovat se opět svým záležitostem. 
A  tomu, kdo namítl, že pět let je moc, odpověděl: 
Přijď tedy na půl roků a získáš dobrou zkušenost.

Pro úplnost si dovolím připomenout „klasický 
text“ z kanonického evangelia na podobné téma:
Jiného zase vybídl: »Pojď za mnou!« On však řekl: 
»Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého 
otce.« Odpověděl mu: »Nech, ať mrtví pochová-
vají své mrtvé. Ale ty jdi a  zvěstuj Boží králov-
ství!«  A  ještě jiný řekl: »Půjdu za  tebou, Pane, 
jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma 
s  rodinou.«  Ježíš mu však odpověděl: »Žádný, 
kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není 
způsobilý pro Boží království.« (Lk 9,59-62)

Ježíšovy výzvy v  kanonických evangeliích pů-
sobí jako výzvy člověka, který netuší, že existují 
smlouvy na dobu určitou.

Výraz „jednou provždy“ je základním pojmem 
celého Nového zákona, a to nejen v souvislosti 
s  Ježíšovým spásonosným posláním, ale také 
co se týče jeho stoupenců. Ježíš obětoval Bohu 
Otci sám sebe a  jeho oběť je jedinečná a  plně 
dostačující: tomu má odpovídat i zasvěcení lid-
ské, které má být stejně bezvýhradné a neodvo-
latelné. Nicméně přední současní teologové se 

domnívají, že tento Ježíšův požadavek je třeba 
(stejně jako všechny ostatní) chápat v dobovém 
kontextu: vycházel z  historických okolností, 
které už dnes neexistují, a proto musí být nově 
promyšlen a přizpůsoben dnešní době.

Styl, jakým jsou evangelia napsána, kupříkla-
du odpovídá době, který ještě neznala prodej 
na splátky, jeden z pilířů současné ekonomiky. 
„Hned teď“, které zaznívá při povolání apoštolů, 
předpokládá svět, který ještě nevynalezl směn-
ku. Proto je nutný „překlad“, díky němuž by se 
pro nás evangelia stala srozumitelnějšími.

A takovou pomoc nám poskytuje právě náš zlomek.

Pomáhá nám svou lidskostí: jeho nevtíravá vlíd-
nost vynikne tím spíše, když vedle něj postaví-
me tvrdý úryvek Lukášův. Cítíme se pochopeni: 
je tu někdo, kdo dokáže číst v  našich srdcích 
a ví, že nám nic nenahání větší hrůzu než slo-
va „navždy“ a  „nikdy“. Rovněž neopomeňme 
zdůraznit, že je zde odůvodněna staletá církevní 
praxe časných slibů, jež dosud postrádala pře-
svědčivý biblický základ.

Náš zlomek nám pomáhá i svou „moderností“. 
Ježíš prorocky hleděl do budoucnosti vzdálené 
dvacet staletí a věděl, jací budou dnešní lidé.

Jsou velkomyslní a  velkodušní a  chtějí zasvětit 
svůj život jedinému cíli, avšak nechtějí žádná 
nezrušitelná pouta. Jsou hotovi zasvětit svůj ži-
vot práci pro Boží království, ale hlavně aby to 
nebylo nadlouho. Především touží po  nových 
zkušenostech a  jejich nejvyšším cílem je získat 
co možná nejvíc nevšedních zážitků. Dnešní 
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člověk chce být a zůstat otevřený nebo (jak rád 
říká) stále připravený zažít něco nového.

Je schopen pracovat pár měsíců jako misio-
nář v  nesmírně těžkých podmínkách a  najdou 
se i  tací, kteří dokonce dokážou nějaký čas žít 
v chudobě, čistotě a poslušnosti.

Díky tomu pak mají co vyprávět na srazu s ka-
marády: něčím tak originálním se hned tak ně-
kdo pochlubit nemůže.

Výběr připravil P. Filip Dušek:  
S úsměvem převzato z knihy „Páté evangelium“ 

od Kard. Giacoma Biffi
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Poutní mše u kapličky svaté Anny  
v  Pardubicích v  roce 2017
Tak je tu opět svátek svaté Anny, maminky 
Panny Marie a babičky Ježíše.

Sešli jsme již poněkolikáté v hojném počtu 23. 7. 
2017 v  17 hod. u  kapličky svaté Anny, kterou 
vlastní rodina pana Jiřího Hájka, abychom tento 
svátek oslavili poutní mší a vyprošovali si milosti.

Rodina pana Hájka kapličku nejen v říjnu 2014 
zrekonstruovanou předala veřejnosti za požeh-
nání pomocného biskupa Královéhradeckého 
J. E. Mons. Josefa Kajnka, ale nyní zde i pokřtila 
vnuka Mikuláše.
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Potěšila nás i  nově provedená výsadba habrů, 
na  kterou nás pan Hájek upozornil. Kaplička 
je totiž v místě, kde se kříží železniční koridor 
a podchod rušné silnice a habrový porost by měl 
prostor alespoň mírně odhlučnit.

P.  Ondřej Špindler sloužil mši velmi hezky 
i za občasných přejezdů vlaků.

Po mši následovalo jako vždy občerstvení i milé 
popovídání všech.

Děkujeme rodině Hájkových /občerstvení s ma-
minkou podával i malý Mikuláš/ , P. Ondřejovi 
i všem zúčastněným za velmi milou atmosféru.

Ivana Burešová

Víra v životě

Víra v  životě je setkávání všech, kdo se chtějí 
dozvídat více o křesťanství. rozjímáme Boží slo-
vo, sdílíme se, prohlubujeme znalosti a  zpívá-
me. Ukazujeme si křesťanství v každodenních, 
běžných situacích a činnostech a Boží působení 
v životě člověka. Jste mezi námi vítáni.

Scházíme se jednou za  čtrnáct dní, ve  čtvrtek, 
na faře od 18:30.  Příští setkání bude 31. 8. 2017.

Ty a ticho

Otevřený kostel ve světle svící, ticho chví-
lemi prostoupené hudbou láká desítky lidí.
Přicházejíí, zastaví se a ,,nasávají“ jedineč-
nou atmosféru. Po  čase dostávají odvahu 
k rozhovoru s duchovním.
Díky projektům ,,Kostel otevřen“ a  ,,Ty 
a  ticho“ příchozí , nevěřící lidé začínají 
vnímat kostel jako místo bezpečí a  klidu, 
kde mohou být sami sebou a sami se sebou 
– být tím, kým jsou.
Vnímání církevního prostředí se začíná 
vnímat více pozitivním směrem. Není pro 
lidi již uzavřené společenství vybraných 
lidí. Naopak se stává místem bezpečí, úto-
čiště a přijetí.
Dostávají se k  nám žádosti, abychom 
v těchto akcích pokračovali dál.
Akce ,,Ty a ticho“ bude probíhat do konce 
srpna, vždy ve čtvrtek od 19:30 v kostele sv. 
Bartoloměje.
Akce Kostel otevřen bude opět probíhat 
na jaře. Včas vás budeme informovat.
Velice děkujeme všem za  úžasnou spolu-
práci a službu .    :)

Nikola Pechalová

Poděkování

Šestého července před 25 roky jsem přijal z ru-
kou biskupa Karla Otčenáška jáhenské svěce-
ní. Po celou dobu jsem vykonával tuto službu 
v  pardubických farnostech. Již pátý měsíc 
jsem v  pracovní neschopnosti a  nyní odchá-
zím do  plánovaného důchodu. Děkuji všem 
za  modlitby, které mě v  mé službě provázely 
a pomáhaly.

Jáhen Karel Kylar  
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Začátky programů po prázdninách – 2017
1. Svátost smíření - Děti + rodiče Sobota 02. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje 
1. Adorace Úterý 05. září v 18:30 hod. kostel sv. Jana Křtitel
1. Setkání zájemců o křest dospělého Středa 06. září v 19:00 hod. fara
1. Mše svatá v nemocnici Středa 06. září v 14:30 hod. kaple Oáza
1. Setkání zájemců o svátost biřmování Čtvrtek 07. září v 19:00 hod. fara
1. Skautská schůzka (vlčata) Čtvrtek 07. září v 16:30 hod. fara – klubovna
 1. Skautská schůzka (světlušky) Pátek 08. září v 15:30 hod. fara – klubovna
1. Skautská schůzka (skautky) Pátek 08. září v 17:30 hod. fara – klubovna
1. Ministrantská schůzka Pátek 08. září v 16:00 hod. fara 

1. Hodiny náboženství v týdnu od Pondělí 11. září  
(dle programu)

 fara / Salesiánský 
klub

1. Setkání seniorklubu Středa 13. září v 14:30 hod. fara
1. Farní kavárna (po mši svaté 
v 09:00) Neděle 01. října v 10:00 hod. fara

1. Polední bohosl. U sv. Jana Pondělí 02. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana Křtitele

Rozvrh pro školní rok 2017/2018

Předškoláci
Čtvrtek 16:45–17:30 A. Lukavská Fara – farní sál
Středa 09:00–09:45 L. Žárská Salesiáni – od října 

Školáci
A. 1.–2. třída Pondělí  14:30–15:15 Z. Petrášová Fara 
B. 1. třída Úterý 15:45–16:30 K. Kučerová Fara 
C. 1.–2. třída Pátek 13:15–14:00 V. Glogar Salesiáni
D. 1.–3. třída Pondělí 15:30–16:30 Z. Petrášová Fara – Kat. Dobrého pastýře I.

Poděkování jáhnovi Karlovi

Jménem společenství celé farnosti i jménem 
svým děkuji panu jáhnovi Karlovi za jeho obě-
tavou službu jak v rovině administrativní v kan-
celáři, tak službu pastorační ve všech rovinách, 
v kterých jáhen Karel v rámci společenství du-
chovních sloužil nejen v našich farnostech.

Do dalších let mu přeji a vyprošuji Boží požeh-
nání a ochranu Panny Marie, též pevné zdraví 
a hodně radosti prožité se svojí rodinou.

Za farní společenství P. Antonín
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E. 1.–3. třída Čtvrtek 15:15–16:30 I. Zbrojová Fara – Kat. Dobrého pastýře I.
F. 1.–6. třída Středa 15:30–16:30 A. Forbelský Mikulovice–škola od 21. 9.
G. 2.–4. třída Úterý 16:45–17:30 K. Kučerová Fara

H. 3. třída Pátek 14:15–15:00 
(1SVP V. Glogar Salesiáni 

I. 3.–5. třída Čtvrtek 14:15–15:30 I. Zbrojová Fara – Kat. Dobrého pastýře II.
J. 4.–5. třída Středa 16:30–17:15 M. Traxlerová Fara
K. 4.–5. třída Pátek 14:15–15:00 Z. Petrášová Salesiáni
L. 6. třída Středa 15:00–15:45 J. Woclawek Fara
M. 7.–8. třída Pondělí 15:30–16:15 O. Špinler Fara 
N. 7.–8. třída Středa 15:00–15:45 O. Špinler Fara 
O. 8.–9. třída Středa 16:15–17:00 F. Dušek Fara
P. Spol. mládeže Pátek 16:30–18:30 J. Woclawek Salesiáni – spolčo od 12 let

Fara: Kostelní 92, Pardubice 530 02, e-mail: farpar@volny.cz
Salesiáni: Zborovské náměstí 2018, Pardubice 530 02, e-mail: sasm@pardubice.sdb.cz
Příprava dětí k  1. svatému přijímání (1SVP):
1. na faře bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou specielní katecheze v období 
leden–květen 2018. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2017. Rodiny, 
které projeví zájem o přípravu na této přihlášce, dostanou informace osobně,  e-mailem nebo 
poštou.
2.  u salesiánu v pátek od 14:15–15:00, kterou vede P. Vojtěch Glogar .

Vlastní výuka začíná v týdnu od 11. září 2017.
Rozvrh hodin bude možné popřípadě „ladit“ dle dohody s vyučujícím.

Setkání ministrantů

Milí kluci,

zveme vás ke  společným schůzkám minis-
trantů. Přijďte mezi nás! Mezi námi se více 
dozvíte o tom, jak správně sloužit při slavení 
nejsvětější oběti – mši svaté. Seznámíme se 
s prostory, kam běžní lidé nechodí (sakristie) 
a  budeme si říkat o  tom, že ministrování je 
především o  vnitřním postoji člověka, který 
se chce podílet na Božích věcech. Také bude 
samozřejmě přítomen prvek kolektivních her 
a věříme, že zažijeme spoustu legrace a snad 
se i něco naučíme. Jste zváni na schůzky, které 

se konají každý pátek od  16:00 a  probíhají 
na Pardubické faře. 

Podnikneme dvě poutě 
1. do Kokešova 17. 9. 
2. pouť ke sv. Václavu do Staré Boleslavi 28. 9.

Ministrantské schůzky začnou v pátek 8. září 
v 16:00 hod.

Na setkání zvou

P. Ondřej, Vim a Viktor



6 /  Ze života farnosti

Hodina náboženství: Kde by 
se vzalo to dobro?
Když jsem začal v  devadesátém roce učit 
náboženství na  jedné brněnské škole, při-
hlásilo se samo od  sebe děvče, které mi 
řeklo: „Já v  Pána Boha nevěřím, protože 
kdyby byl Bůh, kde by se vzalo to zlo?“
Při každé hodině náboženství jsem na její 
otázku myslel a ona pozorně naslouchala.
Po  nějaké době mě cestou z  náboženství 
překvapila: „Víte, já o  tom pořád přemýš-
lím. Ale kdyby Bůh nebyl, kde by se vzalo 
to dobro?“ 

Podle knihy: Kde by se vzalo to dobro?,  
Jiří Mikulášek 

Úterní adorace  
v kostele sv. Jana Křtitele
Milí farníci,

Jak jistě mnozí z vás vědí, probíhají pravidelně 
každý úterý (ve školním roce) v kostele sv. Jana 
po  večerní mši svaté adorace před vystavenou 
svátostí oltářní. Tyto adorace mají již dlouhou 
tradici.

Chtěli bychom nyní jednou za měsíc spojit tyto 
„tiché“ adorace s meditativními zpěvy, protože 
jak je psáno „… kdo zpívá, dvakrát se modlí…“. 
Zpěvy pomáhají prohloubit rozjímání a modlit-
bu a budeme tak mít jiný prožitek z modlitby.

Zveme všechny, kdo se chtějí také modlit a zpí-
vat v  blízkosti přítomného Ježíše, na  první ta-
kovou adoraci, která bude v úterý 3. října 2017 
v  18:45 hod. v kostele sv. Jana Křtitele (po mši 
svaté).

Za organizační tým Jiří Petráš  
a Nikola Pechalová

Stát se dospělým?  
Aneb proč biřmování
 Stát se dospělým. Co se musí udát, aby se z člo-
věka stal dospělý? 

Přemýšlel/ -a jsi někdy o tom? Možná ti přijde, 
že musíš mít velké svaly, hodně peněz, vzdělá-
ní… holky napadnou možná svůdné křivky či 
společenský šarm. Ale znamenají tyhle kvality 
dospělost? Pokud by tohle stačilo, tak bychom 
museli za dospělé označit zkorumpované poli-
tiky a mafiány, kteří se hnusně obohacují na náš 
účet, nechávají za  sebou nešťastné ženy a  děti, 
protože nikdy nedrží slovo. Pokud by stačily ony 
„velké“ kvality, pak bychom museli přiznat, že 
jsou dospělé modelky, které prodávají svoje těla 
a zvrací do záchodu, aby byly slavné. Pokud by 
ony kvality stačily k dospělosti, vypadá to, že by-
chom za dospělé označovali spíš přerostlé děti, 
které mají názory pevné jak plastelína a nikdy 
nedovedou jít proti proudu… 
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Co tedy znamená být dospělý? Znamená to stát 
na vlastních nohách. Znamená to neměnit ná-
zor podle většiny, i když budu možná vypadat 
trapně. Znamená to držet slovo a stát se outside-
rem pro dobrou věc. Z pohledu mnoha dnešních 
děcek: „Trapný!“ Ale z pohledu Božího: „Pecka! 
Jsi borec! Jsi skvělá!“ Že na  tom nezáleží? 
Ohromně na  tom záleží! Podívej se, kam žene 
lidi ta první rádoby dospělost: do duševní samo-
ty, nepřátelství vůči všem, zběsilého zajišťování 
ráje na zemi, který se stejně dřív nebo později 
rozpadne… Druhá alternativa dospělosti vede 
ale úplně jinam: šlechtictví ducha, spokojenost 
se životem, přátelství s  lidmi a  s  Bohem, ra-
dost, kterou nemůže vzít nikdo a nic. Ti první 
jen ničí, zato ti druzí budují a dávají naději. Ti 
první tě slaďoučkými slůvky podvedou, kdežto 
ti druzí tě, ač někdy tvrdými slovy (!), podrží 
a povzbudí.    

Proč ale mluvit o dospělosti ve vztahu k Bohu? 
Protože Bohu není jedno, co prožíváš! Je na tvo-
jí straně v každé minutě tvého života, a zvláště 
když se hraje o dospělost, nenajdeš lepšího prů-
vodce. Na cestě k dospělosti ti jako jedinečnou 
vzpruhu nabízí speciální sílu svého Ducha, abys 
dovedl/ -a ty vznešené ideály uskutečňovat. Tu 
speciální sílu Ducha ti nabízí ve svátosti biřmo-
vání. Právě v této jedinečné síle dovedly milióny 
křesťanů jít proti proudu a stát se vzory, kterým 
dnešní „pop-hvězdičky“ nesahají po kotníky. 

Abys tuhle sílu přijal/ -a, je třeba ji pochopit, 
jinak bys nevěděl, jak ji používat. Kdybys měl 

Ferrari, ale neuměl řídit, je ti k ničemu. Kdybys 
měla top make-up, ale nevědělas, jak se nanáší 
a odličuje, byl by ti k ničemu. Podobně ti biřmo-
vání, když nepoznáš Krista, bude k  ničemu. 
Letos na podzim máš ale jedinečnou příležitost 
Ježíše poznat blíž a pak sílu biřmování přijmout 
a  používat. Máš jedinečnou příležitost udělat 
veliký krok k dospělosti. Proto: „Pojď do toho!“   

Praktické informace k biřmování: 

 » zájemci biřmování budou  rozděleni do dvou 
skupin: mladší (od 13 do cca 20 let) a starší 
(20+)

 » mladší skupina bude mít dohromady 17 se-
tkání/ 2x měsíčně vždy ve čtvrtek od 19:00: 
7.  9.2017, 21.  9., 5.  10., 12.  10., 9.  11., 30.  11., 
14. 12., 11. 1. 2018, 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 
5. 4., 19. 4., 3. 5., 11.–13. 5. Víkend s Duchem 
svatým v  Králíkách, 17.  5., 19.  5. příležitost 
ke svátosti smíření, 20. 5. Slavnost biřmová-
ní (změny vyhrazeny)

 » první setkání spíše informativního charak-
teru bude ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 19:00 ve far-
ním sále 

 » věková hranice? cca 13+ (ale posouzení 
individuální)

 » biřmování bude o  Slavnosti seslání Ducha 
svatého v neděli 20. 5. 2018 v 09:00 hod.

 » detailní informace naleznete na  stránkách 
farnosti

P.  Filip Dušek & P. Ondřej Špinler

Zveme Vás na bohoslužbu v kostele 

sv. Jana Nepomuckého  
v Lánech na Důlku 

která je slavena
každou 1. a 3.  neděli v měsíci  v 10:00 hod.
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Mše svatá za nenarozené děti 

V naší farnosti se přidáváme k iniciativně 
organizace Hnutí pro život. Měsíčně bude 
slavena mše svatá za nenarozené děti. 

Celkový přehled bohoslužeb za nenarozené 
děti je na stránkách – https://hnutiprozivot.
cz/modlitby-za-nejmensi/2574-mse-svate-
-obetovane-za-ochranu-lidskeho-zivota

12. Pouť rodin

Blíží se konec prázdnin a s n, tak jako každý rok, 
pouť rodin. Většinou jsme putovali na  pout-
ní místa zasvěcená Panně Marii, loni do  kaple 
zasvěcené patronce rodin sv. Zdislavě v Ronově 
nad Doubravou.

Letos budeme s našimi otci duchovními puto-
vat v sobotu 9.9. do Libice nad Cidlinou . Mše 
svatá na poděkování za čas prázdnin s prosbou 
o požehnání do začínajícího školního roku bude 
v  10hodin v  kostele sv.Vojtěcha. Po  mši svaté 
přejdeme na  Slavníkovské hradiště, následně 
se projdeme podél řeky Cidliny a na závěr bude 
obvyklé opékání buřtíků u farního domu.

Bližší informace najdete na farních stránkách.

Těšíme se na všechny rodiny, prarodiče s vnou-
čaty i ostatní poutníky z naší farnosti na společ-
ně prožité chvíle :-)

Libice nad Cidlinou
Poutní místo Libice nad Cidlinou je místem na-
rození dvou českých světců sv. Vojtěcha a  jeho 
nevlastního bratra sv. Radima. V obci se nachází

 » kostel sv. Vojtěcha

 » farní dům Střezislava

 » fara na místě bývalého kostela

 » socha malého Vojtěcha na  místě, kde byl 
zasvěcen Bohu

 » pamětní síň slavníkovské Libice

 » slavníkovské hradiště na  místě, kdy byl 
v  roce 995 rod Slavníkovců  vyvražděn 
Přemyslovci 

Pavla P.

Zveme Vás na  

POUTNÍ  SLAVNOST
v kapli Panny Marie Bolestné

v Kokešově,
kterou bude slavit novokněz  

P. Ondřej ŠPINLER 

v neděli 17. září v 15:00 hod.

Letos slavíme 25 let od vysvěcení kaple 
arcibiskupem Karlem Otčenáškem.

Těším se na setkání při této slavnosti.
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Dny evropského dědictví 
Pardubice – sobota 16. září 2017
Kostel sv. Bartoloměje 
Kostel otevřen: 12:00–17:00
Fotogalerie: „Ze života farnosti“

Prohlídka: 13:00, 15:00 Historie 
a její duchovní odkaz

Koncert: 16:00 Chrámová hudba

Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel otevřen: 14:00–16:00
Fotogalerie: „Ze života farnosti“

Vlastní  
program: 

Pondělní večery – info 
o setkávání; propagační 
letáčky; program nejbliž-
ších večerů

Kostel Zvěstování  
panně Marii – klášterní
Kostel otevřen: 15:00–19:15
Koment. prohlíd-
ka. kost.: 16:00, 17:00, 18:00.

Prohlídka kata-
komb: 15:00–19:00.

Fotogalerie: „Ze života farnosti“

Vlastní  
program:

individuální prohlídka 
kostela a jeho  katakomb 
– vhodná baterka či 
„čelovka“

Kostel ve ztišení 
při svíčkách 18:45–19:15

Zvonice u kostela sv. Bartoloměje
Zvonice otevřena: 14:00–17:0.
Fotogalerie: „Odlévání zvonu Arnošt“

Vlastní program: prohlídka zvonice 
(ve skupinách po 15)

Pouť do Santiaga de 
Compostely – 2. výzva
Milí farníci,

Znovu se na vás obracím s nabídkou farní 
pouti do Santiaga de Compostely, která již 
byla uveřejněna v  letošním prvním čísle 
Zpravodaje farnosti.

Předběžný termín pouti byl stanoven 
na  první červencovou dekádu příštího 
roku 2018. Prozatím přihlášený počet po-
tenciálních zájemců neumožňuje tuto pouť 
zorganizovat tak, aby i  po  ekonomické 
stránce byla pro poutníky zajímavá, a pro-
to znovu uveřejňuji tuto nabídku.

Potenciální zájemce prosím, aby se (stále 
nezávazně) registrovali prostřednictvím 
webových stránek http://petras-cz.eu/san-
tiago2018, kde v  uveřejněném dotazníku 
pomůžete zmapovat situaci. Dotazník by-
chom chtěli vyhodnotit v polovině října t. r.

Následně bychom vás informovali v někte-
rém z dalších vydání Zpravodaje.

Za organizátory Jiří Petráš 
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Pouť Pardubické farnosti do  

MALÝCH  SVATOŇOVIC
Zveme Vás na farní pouť

v sobotu 30. září 2017

Program poutě:
07:30 – odjezd z Pardubic (zastávka MHD 

Náměstí Republiky) 
09:30– Malé Svatoňovice – mše sv.  

(následně prohlídka okolí) 
12:00 – Červený Kostelec – občerstvení – 

párek, káva
13:30 – Rokole – návštěva poutního areálu 

17:00 – návrat do Pardubic (přibližně)

Zájemci se mohou zapsat do tabulky 
v kostelích nebo na faře.  Také je možné se 
přihlásit pomocí formuláře na interneto-

vých stránkách naší farnosti.
Cena: 200,- Kč (platí se až v autobuse, 

částka zahrnuje dopravu a občerstvení)

II. Dalšími vrcholy byla slavnostní mše sv. s kard. 
Dominikem Dukou, krásná sobotní vigílie a ne-
dělní bohoslužba s moravským metropolitou. 

Setkání bylo užitečné nejen pro mladé, kteří se 
ho účastnili, ale bylo i  silným svědectvím pro 
obyvatele města Olomouc. Například policisté 
se nemohli přestat divit naší ukázněnosti, sluš-
nosti, pořádnosti a mírnosti. Fotili si a navzájem 
posílali v jakém pořádku se nalézala místa, kde 
jsme prošli a nechápali, jak je to možné – zvlášť 
když nás porovnávali například s fanoušky fot-
balových klubů. Dojemné bylo vidět, že v  při 
sobotní vigílii se zapojili do modlitby pánové se 
zbraněmi tím, že drželi svíce a tiše rozjímali.

Setkání s mottem „Nebojte se!“ nás intenzivně 
povzbudilo k  překonávání strachu, vycházení 
z  našeho stádečka a  podávání svědectví lidem 
v našem městě a naší zemi.

Všichni jsme moc vděční za tak krásné setkání 
a mnoho darů, které jsme na něm obdrželi. Přáli 
bychom každému mladému člověku tu mož-
nost, zúčastnit se tak krásného setkání!

Za pardubickou mládež P. Filip Dušek

Líbilo se mi množství přednášek, vigílie, spole-
čenství  (to že se sejde víc než 6000 věřících lidi) 
a to, že nás to utužilo mezi sebou...

Lucka Krátká

Celostátní setkání mládeže 
v Olomouci
Od úterý patnáctého do neděle dvacátého srpna 
probíhalo v Olomouci Celostátní setkání mláde-
že, které se v naší zemi koná zhruba každé tři roky. 
Tentokrát se na setkání vydalo asi šest a půl tisíce 
mladých lidí, kteří zpestřili ulice moravské me-
tropole. Pořadatelé nachystali výborný program 
naplněný zajímavými přednáškami, neotřelými 
modlitbami, svědectvími  rozmanitých osob, 
prohlídkami klášterů, skvělými koncerty, tan-
cem a  humornými vstupy moderátorů. Člověk 
měl možnost setkat se se spoustou kamarádů 
a poznat nové. Byl prostor pro rozhovory a ne-
formální zábavu. Setkání mělo několik vrcholů. 
Jedním z nich byla pouť na Svatý kopeček, kde 
jsme si připomněli návštěvu sv. papeže Jana Pavla 

 Ze života farnosti / mládež
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SCHOLA V

KLÁŠTERÁKU

Chtěl bys s námi hudebně 

doprovázet mše svaté 

každou neděli v Klášterním 

kostele od 10h? 

Rádi Tě uvidíme na zkoušce 

kteroukoliv neděli v 9h na faře. 

Rád zpíváš nebo hraješ

na hudební nástroj?

SPOLcO 

Je Ti 13 – 18 let? 
Hledáš partu kamarádů? Chceš si užít zábavu a občasprodiskutovat i nějaké téma? 

Neboj se a přijď se podívat na naše setkání, která se konají jednou za 14 dní v sobotu od šesti hodin. Letos bude první 16. 9. 2017. 
Kontakt: 
p. Filip Dušek │+420 739 463 215 │ filipacdd@seznam.cz

Kontakt: 

Petr Kučera │+420 731 769 416 │ petr@khome.cz 



 Salesiáni / Charita / 13 Salesiáni / Charita

Nabídka kroužků pro děti a mládež

Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje farnosti 
ze Salesiánského klubu. Nabídku pravidel-
ných kroužků pro děti a  mládež, pro nový 
školní rok najdete na  našem webu: www.
pardubice.sdb.cz, nebo na nástěnkách u kos-
tela sv Václava, stejně tak na nástěnkách u sv. 
Bartoloměje. Přihlášky na  kroužky najdete 
na našem salesiánském webu i v nealko baru 
salesiánského klubu. 

Chtěl bych pozvat mládež od 14 let na setkání 
s  hl. představeným salesiánů, don Angelem 
F. Artimem. Jednodenní setkán se uskuteční 
ve čtvrtek 28. září 2017 (mládež má volno, je 
státní svátek) v Brně Žabovřeskách. Mládeži, 

nezapomeňte se přihlásit na www.sdb.cz/90. 
Více info o společné cestě z Pardubic najdete 
na  salesiánském webu nebo na  papírových 
přihláškách. Papírové přihlášky jsou k dostá-
ní v kostele sv. Václava a v nealko baru salesi-
ánského klubu.

Nu a  na  závěr svého příspěvku bych rád 
a  s  velkým předstihem pozval děti a mládež, 
i celé rodiny na už tradiční akci „Salesiáni mají 
talent“.  Akce se uskuteční v neděli 26.11. Plakát 
s bližšími informacemi a možnosti se přihlašo-
vat se objeví na nástěnkách na počátku října. 

Jiří Woclawek

Charitní noviny a 25 let existence  
Oblastní charity Pardubice
V září vycházejí již šesté Charitní noviny. Opět 
v  nich naleznete informace o  poskytovaných 
službách, kontakty, příběhy a náměty k zamyš-
lení. V září Oblastní charita Pardubice oslavuje 
25 let své existence a od doby, kdy pečovatelky 
po Pardubicích chodily pěšky, jezdily hromad-
nou dopravou či se střídaly o  dvě jízdní kola 
zaparkovaná na  pardubické faře, se mnohé 
změnilo. Požádali jsme paní Mgr. Janu Tomšů, 
MUDr.  Tomáše Sýkoru a  otce Karla Moravce, 
kteří stáli u zrodu Charity, aby se s námi podělili 
o své vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem dobrým lidem, 
kteří za tuto dlouhou dobu darovali kus sebe 
a zasloužili se o to, že pardubická charita dnes 
stojí pevně ve  společnosti jako důležitý po-
skytovatel sociálních a zdravotnických služeb 
a může dál pokračovat v díle, které se započa-
lo již před čtvrt stoletím.

Noviny jsou ke stažení na stránkách www.par-
dubice.charita.cz a  tištěné budou k  dispozici 
také ve Vašem kostele.

Veletrh sociálních služeb
Oblastní charita Pardubice představila své služby 
na Veletrhu sociálních služeb pořádaném v půli 
srpna na pardubickém zámku. Sociální pracov-
nice ze Střediska služeb pro rodiny s  dětmi si 
připravily soutěže pro nejmenší, spolu s pracov-
nicemi Charitní pečovatelské služby nabízely 
informace o  charitních službách. Návštěvníci 
si také mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky 
pro klienty s pohybovým omezením.

Charita o prázdninách pro děti
Děti z  pěstounské péče si užily mnoho zába-
vy na  třídenní pobytové akci s  bohatým pro-
gramem, který pro ně připravili dobrovolníci 
Katka Pospíšilová, Monika Pavlíková, Karolína 
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Chmelařová a Ondřej Chvojka spolu se sociál-
ními pracovnicemi ze střediska Služeb pro pěs-
touny. Děti jezdily na koni, vyráběly indiánské 
čelenky, lapače snů, stopovaly, vydaly se na hrad 
na  Kunětické hoře, u  ohně zpívaly s  kytarou 
a opékaly, zažily noční výpravu s lampiony a vy-
sloužily si indiánská jména. Děkujeme dobro-
volníkům za  velkou pomoc, díky které si děti 
odnesly krásné zážitky.

V  Rodinné centru DaR v  Luži probíhaly 
i  o  prázdninách pravidelné programy. Děti si 
také mohli užít spoustu zábavy na dvou tematic-
ky pojatých příměstských táborech nazvaných 
Cesta do starověku a Cesta kolem světa za 107 
dní, kde si děti vyzkoušeli výtvarné techniky 
různých kontinentů. Na  konci prázdnin pro-
běhla slavnost Pasování školáků.

Rodinné a  vzdělávací centrum Holoubek 
v  Holicích o  prázdninách nabízelo hlídá-
ní dětí   s  bohatým programem. Děti tvořily 
a malovaly, hrály deskové hry, školáci se cvičili 
ve čtení. Dostatek potřebného pohybu měly děti 
na holoubkovském hřišti  i jinde. Navštívili jsme 
Muzeum Dr. Emila Holuba a místní knihovnu. 
Probíhalo setkávání maminek  s malými dětmi 
ve volné herně a v i době prázdnin pokračovalo 
Cvičení pro těhotné maminky.

Poslední srpnový týden proběhl i  v  Pardubicích 
příměstský tábor pro děti z  rodin, kterým 
pomáhá Charitní služba pro rodiny s  dětmi. 
Většina dětí si odnáší z prázdnin krásné zážitky. 
Rodinám, které z finančních důvodů děti na tábor 
poslat nemohou, jsme účast umožnili zdarma. 
Děti během celotáborové hry trénovaly bystrost 
a postřeh, učily se přežít v přírodě, soutěžily mezi 
oddíly, užily si legraci a  získaly nové kamarády. 
Na  závěr proběhla celodenní dobrodružná hra, 
zakončená slavnostním táborákem. Dětem zářily 
oči nadšením a nerady se smiřovaly s tím, že tábor 
končí. Zážitky jim však zůstanou a my jsme rádi, 
že mohly zažít to, co je pro ostatní děti běžné…

Nový školní rok s plným penálem
4. září mohlo více než 70 dětí z  rodin ze soci-
álně znevýhodněného prostředí jít do  školy 
vybaveno pomůckami díky prázdninové sbírce 
školních potřeb. Děkujeme všem dárcům, kteří 
se na této pomoci podíleli a přejme dětem v no-
vém školním roce mnoho úspěchů a  Božího 
požehnání na cestě za vzděláním.

RVC Holoubek Holice pořádá již pátým rokem 
bezplatné vzdělávací kurzy. Přihlásit se mohou 
ženy pečující o děti (až do věku 15 let), ženy 55+ 
či nezaměstnané ženy. Počítačové kurzy, kon-
ference s  rodičovskou tématikou, pravidelná 
setkávání a  vzdělávání žen, individuální ko-
učování, to je jen malý výčet aktivit, se kterými 
se ženy během inspirativních setkání seznámí. 
Hlídání dětí je po dobu výuky zajištěno. 

Bližší informace a  přihlášky na  www.zenypro.
cz. Kontakt: Vladimíra Krejčíková,  603 566 141,   
krejcikova.zenypro@gmail.com.

Charita
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Kalendář akcí

Pravidelné akce

Neděle
Setkání u kávy (od 1. 10.) fara po mši sv. 

09:00

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

Úterý Adorace (po večerní mši svaté) kostel sv. Jana Křtitele 18:30–19:15
Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova – 1. p. 14:30
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00–17:30

Akce na měsíc srpen–říjen

Ne 27. 8.
Poutní slavnost sv. Bartoloměje kostel sv. Bartoloměje 9:00
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Po 28. 8. Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30
St 30. 8. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Čt 31. 8.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

Pá 1. 9. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

So 2. 9.
Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní 

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

Anglický tým ve škole Noe

Poslední červnový týden strávili žáci školy Noe 
intenzivní výukou angličtiny. Do  školy přijel 
tým anglických lektorů s třídenním programem 
plným zajímavých aktivit. 

Každé ráno se všichni žáci sešli ve školní jídelně. 
Zde lektoři naučili žáky anglickou píseň a připo-
jili motivační příběh dne. Zapojili žáky do jed-
noduchých soutěží a nechybělo také krátké di-
vadlo. Poté se žáci rozdělili do tří skupin podle 
věku. Každé skupině se věnovali dva angličtí lek-
toři. Pro žáky připravili sportovní aktivity, vyrá-
běli s nimi knížku k příběhu. Do knihy si žáci 
lepili samolepky s  jednoduchými anglickými 

frázemi. Na závěr dopoledního programu si žáci 
vyrobili něco, co souviselo s  příběhem, např. 
panáčka, královskou korunu. Anglickým tým 
lektorů se také zúčastnil rozloučení se školním 
rokem, které probíhalo na hřišti, a kde byli pří-
tomni i  rodiče dětí. Lektoři naučili žáky spor-
tovní hru „Rounders“ podobnou baseballu. Celé 
tři dny s anglickým týmem byly velmi vydařené, 
nabité pozitivní energií. Žáci měli možnost plně 
využít své znalosti angličtiny a nadále ji rozvíjet.

Markéta Chmelová 
propagace a fundraising

Škola NOE / Různé
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Ne 3. 9.

Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00
1. mše sv. pro děti – žehnání škol. 
potřeb klášterní kostel 10:00

Posvícení Dražkovice kaple Andělů strážných 10:30
Po 4. 9. Pondělní večery - Martin Beran kostel sv. Jana Křtitele 18:00
St 6. 9. 1. setkání zájemců o křest dospělého fara 19:00

Čt 7. 9.
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
1. setkání zájemců o biřmování fara 19:00

So 9. 9. 12. Pouť pardubických rodin Libice nad Cidlinou 10:00
Ne 10. 9. Posvícení Ostřešany kaple Panny Marie 10:30
Po 11. 9. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)
St 13. 9. Seniorklub farní sál 14:0
Čt 14. 9. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Pá 15. 9. Přijímání intencí na měsíc říjen fara 8:00
So 16. 9. Dny evropského dědictví (dle rozpisu na plakátech)

Ne 17. 9.
Poutní slavnost Kokešov 15:00
Sbírka na církevní školství

Čt 21. 9.
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Setkání Pastorační rady fara 19:00

St 27. 9
Třídění známek pro misie fara 15:00
Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Čt 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
Poutní slavnost kostel sv. Václava - sales. 8:30
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Poutní slavnost Spojil - kaple 15:15
Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele 17:30

So 30. 9. Pouť farnosti Malé Svatoňovice, Rokole 7:30
Po 2. 10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 12:00
St 4. 10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Čt 5. 10.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 8:00–16:00
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

Pá 6. 10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

So 7. 10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní 
mši sv.

Ne 8. 10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Různé


