
Zpravodaj
Drahý čtenáři,

před několika dny začal měsíc říjen, měsíc, 
v němž se rozpomínáme na matku našeho Pána. 
Na tu, která Bohem žádána jestli se chce aktivně 
podílet na spáse světa, řekla své jasné a rozhodné 
ano. K tomuto dobrému rozhodnutí byla uschop-
něna tím, že byla pokornou židovskou dívkou, že 
měla čisté srdce, ale také tím, že dokázala uvěřit 
tomu, že je možné, aby Bůh oslovil konkrétně ji.

Tuto událost zvěstování si připomínáme při mod-
litbě Anděl Páně. Což je modlitba, v níž vstupuje-
me do tajemství spásy. Bůh přistupuje k slabým, 
aby jim dal moc stát se silnými. Bůh posílá svého 
anděla, aby zvěstoval pro svět tu nejradostnější 
zprávu, a právě pro velikost této zprávy je nazý-
ván tento anděl - archandělem. Gabriel se táže 
a Maria naslouchá. Naslouchá ve svobodě, kterou 
získala tím, že je bez hříchu, následně ve víře říká 
své „ano.“ Tím spustí záchranný systém lidstva, 
který mu následně umožní přístup k  věčnému 
Otci, v němž budou všichni, a to jako konkrétní 
lidé, prožívat plnost svého žití - spásu.

Bůh oslovuje, člověk odpovídá, Bůh jedná. 
Struktura modlitby Anděl Páně je zřejmá. 
Zkusme se v tomto měsíci zamyslet, zdali naše 
srdce je náležitě připraveno na setkání s Pánem. 
Starám se o  to, abych své srdce nezanášel ple-
velem, který by následně komplikoval příchod 
Boží milosti na  svět? Dávám si pozor, na  co 
koukám, co poslouchám, na co myslím, s kým 
se bavím? Oslovitelnost člověka je něčím zásad-
ním v duchovním životě. Umění vidět, že se děje 
něco důležitého a náležitě na to zareagovat.

Velmi rád vzpomínám na slova mého zpovědní-
ka otce biskupa Karla Herbsta, který parafrázo-
val Písmo: „Ondro, Ježíš stále stojí u dveří tvého 
srdce a  klepe.“ Ano, On je stále u  nás a  i  my 
jsme spolu s Pannou Marii oslovováni, zdali se 
chceme stát viditelným projevem Božího milo-
srdenství v tomto světě. Inspirujme se naší Paní. 
Modleme se s  úžasem onu krásnou modlitbu 
Anděl Páně, neboť ona nám připomíná lehkost, 
s jakou k nám přichází Boží slovo.

P. Ondřej Špinler
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Krátký rozhovor  
s P. Václavem Čunkem SDB
Jsi zde v Pardubicích od letošního září.  
Mohl by ses nám představit?
Jméno znáš, 52 let, narozený ve Zlíně, svobodný 
(ale zadaný), salesián – kněz, přicházím  z Teplic 
(v Severních Čechách), kde jsem působil 11 let, 
po  svěcení jsem byl 8 let v  Brně – Líšni. Před 
teologií jsem vystudoval obor zdravotní sestra 
a pár let i takto pracoval. Stačí? 

A něco k rodině?
Jasně. Jako všichni mám maminku (rodilá ka-
tolička z  Valašska) a  tatínka – ten už zemřel, 
nechal se pokřtít po  dvaceti letech manžel-
ství. Tak asi tradiční katolická rodina nejsme. 
Nejstarší brácha je jezuita, pálí knihy v  Brně, 

pokračování na další straně
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druhý pořádá hony na  divočáky ve  zlínském 
kraji. Jinak pochopitelně patřím do velké sale-
siánské rodiny.

Jak ses do této rodiny dostal,  
co tě přivedlo ke kněžství?
Z  přirozeného hlediska to byli vynikající 
kněží ve  Zlíně, převážně salesiáni. Iniciovali 
party, které měli trochu charakter skautu, 
měli jsme pravidelné schůzky, jezdili na cha-
loupky, hory. V  hledání životního povolání 
jsem byl váhavý střelec. Jedna přednáška te-
ologa Josefa Zvěřiny mě přivedla k  Božímu 
slovu – velmi silně se mě dotkl úryvek z listu 

Efesanům, že na mě Bůh v  lásce myslel ještě 
před stvořením světa. Doposud to vnímám 
jako tajemné působení Ducha, které mě na-
konec přivedlo k  rozhodnutí stát se knězem, 
později salesiánem.

Pocházíš ze Zlína , k nám jsi přišel z Teplic, 
před tím Brno. Byl to pro tebe velký skok? 
Morava, Severní Čechy, Východní Čechy jsou 
od sebe přece jenom rozdílné a to jak kultur-
ně, tak nábožensky.
Každé přestěhování je skokem – do neznámého 
prostředí lidí, vztahů, kulturního, přírodního… 
V tomto smyslu to skoky jsou. Na druhé straně 
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spolubratry v  komunitě jsem více nebo méně 
znal, i  několik lidí zde. Skok z  Brna do  Teplic 
byl asi nejvýraznější. Prázdnější kostely mě ne-
překvapily. Neblahý poválečný odsun tento kraj 
poznamenal, na  vlastní kůži jsem to i  pocítil. 
Historky rád zájemcům povyprávím. Je však 
velmi nadějné, že se probudila mladá genera-
ce, která se vymanila ze vzorců – být ostražitý 
k Němcům, lhostejný k místu, kde se žije… Čím 
déle jsem v Teplicích byl, tím víc jsem objevoval, 
kolik je tam také krásného (Středohoří, Krušné 
hory, památky…) a  dobrého – především v  li-
dech. Zde v  Pardubicích se zatím zabydluji, 
rozkoukávám…, s  šokem mě zatím na  ARO 
odvážet nemusíte.

Čemu ses věnoval v Teplicích  
a jaké máš poslání u nás?
V Teplicích jsem pracoval v Salesiánském stře-
disku s dětmi z ne příliš podnětného, sociálně 
slabšího prostředí,  s  Romy… Vedl jsem tam 
kroužek „Nábožko, Turisťák, Spider (horostě-
na)“, jezdil s  dětmi o  jarních prázdninách 
na  běžky atd. Farní pastoraci asi představovat 
nemusím, snad takovou zajímavostí byly víken-
dovky pro děti z farnosti. Třetí zamilovanou ob-
lastí byla nemocnice – už tedy ne jako zdravotní 
bratr, ale nemocniční kaplan. 

Zde v Pardubicích mě provinciál posílá přede-
vším do  Centra Don Bosco (CDB), které jak 
víte, se věnuje mladým lidem z dětských domo-
vů a  pěstounské péče. Těším se, že se zapojím 
ve středisku a kostele. Konkrétní formy budeme 
objevovat. Také přebírám část odpovědnosti 
po spolubratru Jožkovi Trochtovi. 

Co tě zde překvapilo a na co se těšíš?
Tak toho je mnoho: v CDB nasazení týmu pro 
pomoc mladým lidem, jejich doprovázení, pro-
fesionální i  lidské řešení jejich trampot, pro-
blémů… V  komunitě pohoda a  hezké vztahy, 
v kostele svižná hezká hudba a společenství vě-
řících, kteří mají chuť být spolu – nejen na mši. 

Také jsem slyšel, že ekuména zde není záleži-
tostí jen lednového týdne modliteb, ale žije se 
v praxi. Pardubice jsem znal jen z nádraží, mile 
mě překvapilo historické centrum. Zažil jsem již 
výhody města – železničního uzlu. Být za chvíli 
v Praze, Brně… je po cestování ze severu nepře-
hlédnutelný bonus. Několik známých zajásalo, 
že jsem dostupnější, někteří se už i zastavili.

Těším se na poznávání nových lidí, na společné 
akce i vzájemné posílení víry. Jako nadšený hou-
bař se snad podívám do lesů (už se také stalo), 
jako cyklista si vychutnávám cestování po měs-
tě, jako běžkař se těším na Orlické hory…
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12. Pouť rodin 
Libice nad Cidlinou
V  sobotu 9.září jsme putovali do  rodiště sv. 
Vojtěcha  do  Libice nad Cidlinou, abychom 
poděkovali za čas prázdnin s prosbou o požeh-
nání do  začínajícího školního roku. Mši sva-
tou s našimi otci duchovními – P. Antonínem 
a  P.  Ondřejem – sloužil novokněz P.  Vojtěch 
Novotný, rodák z  Chrudimi, nyní ve  službě 
v  Poděbradech. Po  mši svaté jsme se všich-
ni společně vydali na  Slavníkovské hradiště, 
na místo, kde byl vyvražděn rod Slavníkovců. 
Před základy původního kostela jsme se u soch 
svatých bratří – Vojtěcha a Radima – pomodlili 
litanie a otec Vojtěch nás seznámil s dějinami 
tohoto místa. A  pak nás již čekala procházka 
k soutoku Labe a Cidliny po pěkné stezce, kte-
rá vede až do  Poděbrad. Protože nám počasí 
přálo, sluníčko svítilo a my jsme nemuseli ni-
kterak spěchat, pobyli jsme na  soutoku delší 
chvíli. Je tam restaurace pro výletníky, a  tak 

jsme se mohli občerstvit ať už nějakou tou ry-
bou, polévkou, grilovaným hermelínem nebo 
jen pivem či zmrzlinou. Cesta pokračovala 
pěšinkou podél Cidliny zpět do Libice. Přímo 
za kostelem na posečené louce vedle dětského 
hřiště jsme si na závěr v dovezeném přenosném 
ohništi opekli buřtíky, děti si pohrály na hřišti, 
některé předvedly, jak umí lézt po  stromech, 
zajezdily si autem na  dálkové ovládání a  nej-
mladší účastnice Sára si užívala před objekti-
vem fotoaparátu otce Antonína, kouzlila milé 
úsměvy jeden za druhým :-).

Bohu díky za krásný den a díky všem, kteří při-
jeli, za pohodový a příjemně prožitý čas.

Pavla Pecnová
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Farní pouť  
do Malých Svatoňovic a Rokole
V sobotu 30. září, za krásného slunečného rána, 
vyjel od  kostele sv. Bartoloměje autobus plný 
pardubických farníků na pouť k úpatí Jestřebích 
hor do Malých Svatoňovic na mariánské poutní 
místo „u  studánky.“ Páter Antonín Forbelský 
nás přivítal a nastínil program celodenní pouti.

Po  ranní modlitbě a  modlitbě růžence se ujal 
slova varhaník Martin Beran a  učil nás zpívat 
poutní píseň k Panně Marii Svatoňovické „Suchá 
třešeň v květ se halí…,“ kterou jsme pak zpíva-
li při mši svaté v kostele Sedmiradostné Panny 
Marie. Tento kostel je naší chráněnou kulturní 
památkou. Páter Hojný, místní kněz, nám vy-
právěl zajímavosti z  historie tohoto poutního 
místa a po mši snesl z oltáře sošku panny Marie 
a my jsme se jí mohli uklonit.

Pak jsme se vydali do prudkého kopce nad kos-
telem k  Mariánskému sadu, kde je postaveno 
sedm zděných kapliček sedmi radostí Panny 
Marie. Také je zde křížová cesta se čtrnácti plas-
tikami jednotlivých zastavení na cestě Pána Ježíše 
na Golgotu. Byla to náročná, ale pěkná cesta.

Snad nikdo neopominul nabrat si vodu ze sed-
mipramenné studánky, která je nyní ukrytá 
ve veliké zděné kapli za kostelem. Po krátké za-
stávce na informačním středisku v muzeu bratří 
Čapků na náměstí pod kostelem jsme se vydali 
na další cestu do Rokole.

Rokole je známé mariánské poutní místo a žijí zde 
Schönstattské sestry.  Bylo nám zde poskytnuto zá-
zemí v jejich provinčním domě k obědu i k odpo-
činutí. Sestra Václava nám, při kávě a sladkostech, 
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Báseň o pouti

Poutníci už jedou 
náladu mají skvělou. 
Cestou se rádi pomodlíme, 
třeba taky zazpíváme. 
Na Matičku Boží se těšíme, 
starosti s ní řešíme. 
Co jen živí budem, 
o pomoc prosit a děkovat budem. 
Moc poutí tu nemáme, 
tak si to užíváme. 
Ať je hezky nebo mží, 
poutníci to vydrží. 
Všem otcům dnes děkujem, 
že je výlet zajištěn. 
Za rok si to zopakujem, 
jestli živí, zdraví budem.

30. 9. 2017  Maru Tluková

Pouť Kokešov

V neděli 17. září odpoledne v  15:00 začala 
u  kaple Panny Marie Bolestné mše svatá. 
Poutní mši svaté předsedal pardubický no-
vokněz P. Ondřej Špinler a místo po  jeho 
pravici zaujal nově působící kněz z  Rosic 
nad Labem P.  Arnošt Jílek. Při promlu-
vě novokněze jsme svůj pohled zaměřili 
k  Panně Marii Bolestné a  opět jsme žasli 
nad její krásou a  ryzostí, která nás spo-
lehlivě vede k jejímu synu a našemu Pánu. 
Věřím, že všichni, kteří se zúčastnili a ne-
nechali se odradit proměnlivým počasím, 
nalezli hojné duchovní ovoce, které bude 
požehnáním pro ně samé, ale také pro 
všechny, kdo se s nimi setkají. Bohu díky!

P. Ondřej Špinler

které upekly naše spolupoutnice, vyprávěla o vzni-
ku tohoto poutního místa. Pak nás jáhen Karel 
Kyral provedl cestou manželů s  patnácti zastáv-
kami. Cesta vede od  rybníčku u  silnice vzhůru 
strání až na  dohled kapličky Betlém. Dává nám 
možnost zpomalit a přiměje nás k zamyšlení nad 
naším manželstvím, životem i nad vztahy k dru-
hým i k sobě… Kdo chtěl, prošel si ještě na protější 
stráni křížovou cestu. Po  nakoupení upomínek, 
či lázeňských oplatek, nebo obrázků a  pohledů 
jsme se rozloučili a odjeli domů do Pardubic. Díky 
všem kdo přispěli k pěkně prožité poutní sobotě 
a na další farní pouti NASHLEDANOU.
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Noc na faře s Jonášem

Pomoci dětem hlouběji vniknout do biblických 
příběhů, propojit biblický příběh s historií a kul-
turou města  - to je cílem projektu Noc na faře. 
Jako výstup spolupracoval s  jiným projektem 
-  Bible očima dětí.

Na faře se uskutečnilo první setkání 15. 9. 2017  
pod názvem Noc na  faře s  Jonášem. Přišlo 19 
dětí, hlouběji se věnovaly biblickému příběhu 
o  Jonášovi. Po  příchodu na  faru se děti byly 
podívat na Dům U Jonáše, kde jim Mgr. Marie 
Klemová vysvětlila výzdobu a  postavy, znaky 
domu. Pak jsme se vrátili na faru a biblický pří-
běh jsme si převyprávěli, děti také mohly shléd-
nout krátký film a poslouchat píseň o Jonášovi. 
Při večeři jako bonus dostaly výbornou pala-
činku s nutelou od Jirky a Martina. Po večeři si 

vyrobily velrybu a nakonec si zahrály akční di-
vadlo. Děti přišli pozdravit i naši kněží, P. Filip 
Dušek se zhostil úlohy Boha v  nacvičovaném 
divadle. Děti si mohly vyzkoušet být ve  velry-
bě. Druhý den ráno měly rozcvičku, modlitbu, 
snídani – kde nechyběla rybičková pomazán-
ka a výborné koláče od maminek. Děti se pak 
pustily do  malování toho, co chtěly. Také si 
mohly udělat různé rébusy zaměřené na Jonáše.  
Anežka vše zdokumentovala fotograficky.

Druhé setkání pod názvem Noc na faře s Marii 
je plánována na  8. prosince v  18 hod. Děti se 
ráno zúčastní rorátů v Klášterním kostele.

Za organizátory M. Klemová,  
I. Zbrojová, Z. Petrášová
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Dopis národního ředitele PMD

Drazí bratři a sestry,

co nejsrdečněji Vás zdravím a  děkuji za  to, 
jakým způsobem pomáháte našim bratřím 
a přátelům v misiích. Bylo by krásné, kdyby 
i oni sami mohli mezi nás přijít a říci, kolika 
z nich jste svými dary pomohli ulehčit těžký 
život, umožnili vzdělání nebo přispěli k dů-
stojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše 
modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní 
pomocí, kterou vám jistě nejen oni, ale i sám 
Bůh nezapomene.

Mám radost z  toho, že díky vaší štědrosti 
v  loňském roce můžeme pomoci chudým 
lidem ve  čtyřech zemích dvou kontinentů, 
částkou více než 16 milionů korun. Díky vaší 
pomoci můžeme přispívat do  celosvětové 
„pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, 
kteří to nejvíce potřebují. V  minulém roce 
tak Papežské misijní dílo šíření víry podpo-
řilo pastorační projekty, katechety, stavby 
a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace 
a  diecézní organizace v  misijních oblastech 
částkou více jak 92 milionů USD.

Vloni nám papež František připomněl, že 
svět potřebuje horlivé a  radostné misionáře, 
kteří dovedou zapálit plamen víry a  udržo-
vat tak Církev živou. Letos ve  svém posel-
ství k  Misijní neděli upozorňuje: „Papežská 
misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, 
aby se v  každém křesťanském společenství 
probouzela touha vycházet ze svých vlastních 
hranic a z vlastních jistot, aby se tím získával 
rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky 
každodenně žité hluboké misijní spiritualitě 
a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělává-
ní jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, ře-
holníci, řeholnice a biskupové zainteresováni 

v  tom, aby v  každém rostlo misijní srdce. 
Světový den misií organizovaný Dílem pro 
šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, 
aby misijní srdce křesťanských společenství 
vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým po-
třebám evangelizace svou modlitbou, svědec-
tvím života i společenstvím majetku.“

Drazí přátelé, zvu vás tedy k  prožití letošní 
Misijní neděle v  zamyšlení nad touto pod-
statou misií, v  modlitbách za  misionáře 
a misionářky v dalekých krajích a také vyjá-
dřením solidarity s chudými, kteří potřebují 
pomoc. Rozdělme se o poklad víry s někým 
ve svém okolí a příkladem svého života ukaž-
me na krásu evangelní zvěsti i potřebu prak-
tického uvádění Božích rad do  reality právě 
pomocí v misiích.

Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také 
vděčnost Bohu za  vše co nám dává. Není 
samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se 
narodili a žijeme v podmínkách duchovního 
a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní 
bohatství každého z nás a byla by škoda, kdy-
by nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit 
s potřebnými.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochra-
ňuje Panna Maria, Matka evangelizace.

Ze srdce Vám a Vašim blízkým žehná

Jáhen Leoš Halbrštát 
národní ředitel  

Papežských misijních děl v České republice 

Přečtěte prosím při nedělních  
bohoslužbách 15. října 2017
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Poselství Svatého otce Františka  
ke Světovému dni misií 2017
Misie se nachází v srdci křesťanské víry

Drazí bratři a sestry,

i letos nás Světový den misií shromažďuje oko-
lo osoby Ježíše, „prvního a největšího hlasatele 
evangelia“ (Pavel VI., apoštol. exhort. Evangelii 
nuntiandi, 7), který nás neustále posílá, aby-
chom hlásali evangelium lásky Boha Otce v síle 
Ducha Svatého. Tento den nás vyzývá, abychom 
znovu uvažovali o misii v srdci křesťanské víry. 
Církev je totiž svou přirozeností misijní; kdyby 
tomu tak nebylo, nebyla by již Kristovou círk-
ví, ale jedním ze sdružení mezi mnoha jinými, 
a brzy by došlo k vyprázdnění jejího cíle a k je-
jímu zmizení. Jsme proto vyzýváni, abychom si 
kladli některé otázky, jež se týkají samotné naší 
křesťanské identity a  naší zodpovědnosti jako 
věřících ve světě zmateném tolika iluzemi, zra-
něném velikými zklamáními a drásaném počet-
nými bratrovražednými válkami, které nespra-
vedlivě postihují hlavně nevinné. Jaký je základ 
misie? Jaké je srdce misie? Jaké jsou životodárné 
výrazy misie?

Misie a proměňující moc evangelia Krista, 
který je Cesta, Pravda a Život
1. Církevní misie, jež je určena všem lidem dob-
ré vůle, se zakládá na proměňující moci evange-
lia. Evangelium je radostnou zvěstí, která v sobě 
nese nakažlivou radost, neboť obsahuje a nabízí 
nový život: život vzkříšeného Krista, který ode-
vzdává svého oživujícího Ducha a stává se pro 
nás Cestou, Pravdou a Životem (srov. Jan 14,6). 
Je Cestou, která nás zve, abychom ho s odvahou 
a  důvěrou následovali. Při následování Ježíše 
jako své Cesty zakoušíme Pravdu a dostáváme 
Život, jenž znamená plné společenství s Bohem 
Otcem v  síle Ducha Svatého, osvobozuje nás 

od  každé formy sobectví a  je zdrojem tvůrčí 
lásky.

2. Bůh Otec chce takovouto existenciální pro-
měnu svých synů a  dcer; proměnu, jež se vy-
jadřuje jako uctívání v duchu a v pravdě (srov. 
Jan 4,23-24) na cestě oživované Duchem Svatým 
při následování Syna Ježíše ke slávě Boha Otce. 
„Boží slávou je živý člověk“ (Ireneus, Adversus 
haereses, IV,20,7). Tímto způsobem se hlásání 
evangelia stává živým a účinným slovem, které 
uskutečňuje to, co hlásá (srov. Iz 55,10-11), tedy 
Ježíše Krista, jenž se neustále vtěluje do  každé 
situace člověka (srov. Jan 1,14).

Misie a Kristův kairos
3. Církevní misie tedy není šířením nábožen-
ské ideologie ani návrhem nějaké ušlechtilé 
etiky. Mnohá hnutí ve světě dokážou produko-
vat vznešené ideály nebo pozoruhodná etická 
vyjádření. Skrze poslání církve Ježíš Kristus 
i nadále evangelizuje a působí, a proto její mi-
sie představuje kairos, příhodný čas pro spásu 
v dějinách. Skrze hlásání evangelia se Ježíš stále 
znovu stává naším současníkem, aby ten, kdo 
ho s  vírou a  láskou přijímá, zakoušel promě-
ňující sílu Ducha Krista zmrtvýchvstalého, jenž 
oplodňuje vše lidské a stvořené jako déšť zemi. 
„Jeho vzkříšení není událost patřící minulosti; 
obsahuje životní sílu, která pronikla svět. Kde se 
zdá, že vše je mrtvé, tam se znovu objevují zá-
rodky vzkříšení. Je to síla, která nemá obdoby“ 
(apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 276).

4. Stále si připomínáme, že „na  počátku křes-
ťanského života není určité etické rozhodnutí 
nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, 
s Osobou, která otevírá před životem nový ob-
zor a dává mu rozhodující zaměření (Benedikt 
XVI., enc. Deus caritas est, 1). Evangelium je 
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Osoba, která se trvale nabízí a  stále vyzývá 
každého, kdo ji přijme s  pokornou a  činoro-
dou vírou, aby se podílel na  jeho životě skrze 
účinnou účast na  jeho velikonočním tajemství 
smrti a  zmrtvýchvstání. Prostřednictvím křtu 
se tak evangelium stává zdrojem nového života, 
osvobozeného od  panství hříchu, osvíceného 
a proměněného Duchem Svatým; skrze biřmo-
vání se stává posilujícím pomazáním, jež díky 
témuž Duchu ukazuje nové cesty a  strategie 
pro svědectví a  blízkost; a  skrze eucharistii se 
stává pokrmem nového člověka a  „lékem pro 
nesmrtelnost“ (Ignác z  Antiochie, Epistula ad 
Ephesios, 20,2). 

5. Svět má zásadní potřebu evangelia Ježíše 
Krista. On prostřednictvím církve nadále vy-
konává své poslání Dobrého Samaritána tím, že 
léčí krvácející rány lidstva, a  poslání Dobrého 
Pastýře tím, že bez ustání hledá toho, kdo se 
ztratil na křivolakých a bezcílných cestách. Díky 
Bohu nechybějí významné zkušenosti, jež svědčí 
o proměňující síle evangelia. Mám na mysli ges-
to onoho studenta z lidu, Dinka, který za cenu 
vlastního života ochraňuje studenta z  kmene 
Nuer odsouzeného k  zabití. Mám na  mysli 
eucharistickou slavnost v  Kitgumu v  severní 
Ugandě, tehdy prolévající krev kvůli zuřivos-
ti skupiny povstalců, při níž misionář nechal 
lidem opakovat Ježíšova slova na  kříži „Bože 
můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ jako výraz 
zoufalého výkřiku bratří a sester ukřižovaného 
Pána. Toto slavení bylo pro lidi zdrojem velké 
útěchy a odvahy. A můžeme připomenout tolik 
bezpočetných svědectví o  tom, jak evangelium 
pomáhá překonávat uzavřenost, konflikty, rasis-
mus i tribalismus a všude a mezi všemi přispívá 
ke smíření, bratrství a sdílení.

Misie povzbuzuje spiritualitu trvalého vychá-
zení, putování a exilu
6. Církevní misie je oživována spiritualitou 
trvalého vycházení. Jde o  to „vykročit z  vlast-
ního pohodlí a  mít odvahu vydat se do  všech 

periférií, které potřebují světlo evangelia“ (apo-
štol. Exhort. Evangelii gaudium, 20). Církevní 
misie povzbuzuje postoj trvalého putování 
různými

pouštěmi života, různými zkušenostmi hladu 
a žízně po pravdě a spravedlnosti. Církevní mi-
sie inspiruje zkušenost trvalého exilu, aby člověk 
žíznící po nekonečnu mohl pocítit svou situaci 
exulanta směřujícího do  trvalé vlasti po  cestě, 
jež se rozprostírá mezi oním „už“ a  „ještě ne“ 
nebeského království. 

7. Misie říká církvi, že ona není sama o sobě cí-
lem, ale že je pokorným nástrojem zprostředku-
jícím Království. Církev, která se vztahuje sama 
k  sobě, která má zalíbení v  pozemských úspě-
ších, není církví Kristovou, není jeho ukřižova-
ným a oslaveným tělem. Máme dávat přednost 
„církvi otlučené, zraněné a  špinavé proto, že 
vyšla do ulic, než církvi, která je nemocná svou 
uzavřeností a pohodlností, s níž lne ke svým jis-
totám“ (tamtéž, 49). 

Mladí – naděje pro misii
8. Mladí jsou pro misii nadějí. Ježíšova osoba 
a  radostná zvěst, kterou On hlásá, i  nadále fas-
cinuje mnohé mladé. Ti hledají cesty, na  nichž 
by mohli naplnit odvahu a  touhu svých srdcí 
sloužit lidstvu. „Existuje mnoho mladých lidí, 
kteří nabízejí svou solidární pomoc tváří v  tvář 
utrpení ve světě a věnují se různým aktivitám či 
volontariátu. … Je krásné, že mladí jsou ‚poutní-
ky víry‘, šťastní, že přinášejí Ježíše do všech ulic, 
na náměstí a do každého koutu země“ (tamtéž, 
106). Příští řádné všeobecné zasedání Biskupské 
synody, která se bude slavit v roce 2018 na téma 
„Mladí, víra a jak rozpoznávat povolání“, se na-
bízí jako prozřetelnostní příležitost pro vtažení 
mladých do  společné misijní zodpovědnosti, 
která má zapotřebí jejich bohaté představivosti 
a tvořivosti.

pokračování na další straně
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Služba Papežských misijních děl
9. Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem 
pro to, aby se v každém křesťanském společen-
ství probouzela touha vycházet ze svých vlast-
ních hranic a z vlastních jistot a aby se

získával rozmach pro hlásání evangelia všem. 
Díky každodenně žité hluboké misijní spirituali-
tě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání 
jsou děti, mladí, dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, 
řeholnice a biskupové zainteresovaní v tom, aby 
v každém rostlo misijní srdce. Světový den misií 
organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou 
příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských 
společenství vycházelo vstříc naléhavým a  roz-
sáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, 
svědectvím života i společenstvím majetku.

Konat misií s Pannou Marií, Matkou evange-
lizace
10. Bratři a  sestry, konejme misii tak, že se bu-
deme inspirovat Pannou Marií, Matkou evange-
lizace. Ona, vedena Duchem, přijala Slovo života 
do hloubky své pokorné víry. Kéž nám Panna po-
máhá vyslovovat naše „ano“ při naléhavé potřebě 
hlásání Ježíšovy radostné zvěsti v naší době; kéž 
nám vyzíská nové nadšení lidí probuzených pro 
to, aby všem přinášeli evangelium života, jež ví-
tězí nad smrtí; kéž se za nás přimlouvá, abychom 
získali svatou smělost při hledání nových cest pro 
to, aby se dar spásy dostal ke všem.

Ve Vatikánu 4. června 2017 
Slavnost Seslání Ducha Svatého 

FRANTIŠEK

Misijní neděle v Pardubicích

22. října se bude slavit na  celém světe 
Misijní neděle. V  Klášterním kostele se 
některé rodiny zapojí tak, že něco doma 
vyrobí. Pak se všechny výrobky budou 
žehnat v Klášterním kostel v neděli 15. 10.  
na mši svaté v  10 hod. Děti se také zapo-
jí do  slavnostního průvodu za  jednotlivé 
kontinenty: v Klášterním kostele v 10 hod. 
a  na  mši u  sv.  Bartoloměje v  9 hod. Tuto 
mši sv. bude přenášet Český rozhlas 3 – 
Vltava. Po mších budou následovat misijní 
jarmarky. V sobotu večer před Misijní ne-
děli se uskuteční Misijní modlitební most 
ve 20:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje, je 
to modlitba růžence za  jednotlivé konti-
nenty. Takhle večer se propojí lidi z celého 
světa do  modlitebního řetězu s  prosbou 
za celý svět a potřeby chudých.

Zuzana Petrášová

Misijní modlitební most 2017
 

 Letos je opět nabídka vytvoření společného 
Misijního mostu modlitby, 

a to v předvečer letošní Misijní neděle, 
tj. v sobotu 22. října ve 21 hod. (v ČR) 

Všichni zájemci se mohou doma či v kostele 
sejít,  zapálit svíčku a pomodlit se růženec 

nebo jakoukoliv modlitbu
 za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za ší-

ření radosti evangelia na celém světě.
V Pardubicích se sejdeme

 ve farním kostele sv. Bartoloměje 
v sobotu 21. října v 20:00 hod

 u oltáře Panny Marie ke společné modlitbě 
misijního růžence.

(Bude otevřen boční vchod od fary)
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Misijní neděle

Misie jsou srdcem

 křesťanské víry
(papež František)

 

Cokoliv jste učinili 

jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, 

mně jste učinili. 
(Mt 25,40)

"Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských 
společenství vycházelo vstříc naléhavým a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, 

svědectvím života i společenstvím majetku."
(papež František)

Za podporu papežských misií ze srdce děkujeme!

Papežské misijní dílo šíření víry

č. ú.: 72540444/2700, VS 10

22. 10. 2017
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Nabídka brigády  
ve SKM Centrum Don Bosco
Hledáme brigádníka na noční dozor v rámci 
Kurzů přípravy na život pro mladé lidi z ná-
hradních  forem výchovy. Jedná se o 7 víken-
dů v průběhu sedmi měsícu, cca 1x měsíčně. 
Termíny jsou přesně dané předem (začínáme 
v  říjnu/listopadu). Jde o  noční služby vždy 
v pátek a v sobotu. Služby jsou dobře plato-
vě ohodnoceny a  mohou poskytnout přivý-
dělek i  zletilým studentům. Tato práce není 
nijak náročná, lektoři kurzu přímo v budově 
přespávají. Vyžaduje trestní bezúhonnost 

a  spolehlivost. Kurzy přípravy na  život jsou 
jedním z  osvědčených programů pro mladé 
lidi bez zázemí vlastní rodiny. Účast na nich 
je příležitostí podpořit smysluplnou činnost 
a  ještě si přivydělat. Zájemci nás mohou 
kontaktovat na tel. 734435254 nebo na mailu 
peterkova@dozivota.cz. Rádi poskytneme 
veškeré potřebné informace a zodpovíme pří-
padné dotazy.

Monika Peterková

Dobrý skutek je  
často sám o sobě odměnou!

Bennett

Kdy jste naposledy udělala nějaký dobrý skutek? 
Vzpomenete si?

HayotFilms ve spolupráci s Magistrátem hlavní-
ho města Prahy natočil video, podle skutečných 
událostí. Je na něm zachyceno několik lidí, kteří 
myslí i  na  druhé. Je krásné vidět, že k  úsměvu 
na rtech stačí tak málo, třeba pustit starou osobu 
ve  frontě. A o  tom to přeci je, chovat se k sobě 
hezky.

Tohle léto se mne dotkla myšlenka z listu Ef 2,10 
o dobrých skutcích.

„Jsme přece jeho dílo, v  Kristu Ježíši stvoření 
k  tomu, abychom konali dobré skutky, které 
nám Bůh připravil.“ Ef 2,10

Člověk je tak docela spokojený sám se sebou, 
když dokáže někomu pomoci, být nablízku člo-
věku, který to potřebuje. Dělá to radost samému 
člověku, který to dělá a  i  přijímající člověk je 

šťastnější, spokojenější, vytváří to hezký vztah 
dokonce i mezi lidmi, kteří se vůbec neznají.

Uvědomila jsem si, podle Ef2,10 že Bůh pro mě 
tenhle dobrý skutek už dávno připravil a dal mi 
možnost ho vykonat. Kolik jsem jich možná 
nevykonala, protože jsem byla možná ponořená 
v  úplně jiných starostech, myšlenkách a  mož-
ná jsem si vůbec nevšimla něčeho důležitého 
v mém okolí. Ale dost pláče nad sebou. Raději 
prosme Boha, aby dal každému z nás otevřené 
oči srdce - vnímavé a  citlivé srdce, které dokáže 
správně rozlišit, co ten druhý potřebuje. Může 
to být i  rada, dobré slovo, úsměv.  Dobrý sku-
tek je i mluvením o Kristu. Jak se píše o člově-
ku: „Ukaž mi své skutky a já Ti řeknu, jaký jsi.“ 
Nebo něco podobného je: „Víra bez skutků je 
mrtvá.“

Budeme slavit Slavnost Všech svatých, právě oni 
dokázali dávat dobré svědectví a svým životem 
ukazovali na toho, kdo je pro ně důležitý.

Zuzana Petrášová
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Skautské schůzky –  
Benjamínků – předškoláci
Zveme předškoláky na  schůzky 
Benjamínků - předškoláci (cca od  5 let), 
které budou jednou za čtrnáct dní v sudé 
středy (první vychází na  4.10.) od  17:00 
do 18:00.  Případní zájemci se mohou ozvat 
na  e-mail kamca.hruba@seznam.cz, popř. 
na tel. 720508584. 

Kamila Husníková

Sbor Cantus amici Pardubice
Vás zve na

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
k 35. výročí založení sboru.  

sobota 4. listopadu 2017  v 17.00 hod.
kostel sv. Bartoloměje

Svátost nemocných

V sobotu 4. listopadu v 09:00 hod. bude příleži-
tost při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje při-
jmout svátost nemocných. Vzhledem k tomu 
NEBUDE výjimečně mše sv. v  06:30 hod. 
v kostele sv. Jana Křtitele. 

Před mší svatou v kostele sv. Bartoloměje bude 
od 08:15 hod. setkání Večeřadla Panny Marie. 
Od  08:30 hod. bude příležitost ke  svátosti 
smíření. Zájemci se mohou zapsat do  archu 
na stolku pod kůrem v kostele sv. Jana Křtitele, 
sv. Bartoloměje i sv. Jiljí nebo na faře. Následně 
po této slavnosti bude malé pohoštění na far-
ním sále (můžete-li přispět něčím upečeným 
na společný stůl, předem děkujeme). 

Podmínky k  přijetí svátosti nemocných jsou 
tyto: pokřtěný katolík, vážně nemocný (i  vět-
ší obtíže stáří jsou zde považovány za  nemoc) 
a  po  předchozím přijetí svátosti smíření. Těm  
nemocným, kterým jejich nemoc nedovolí přijít 
na  toto společné udílení  svátosti nemocných, 
rádi udělíme svátost nemocných u  nich doma 
nebo v nemocnici, pokud o ni projeví zájem.

Kurz pro dobrovolníky  
v pastorační péči o nemocné
Biskupství královéhradecké otevírá kurz pro 
dobrovolníky v pastorační péči o nemocné.

Dobrovolník nabízí nemocným lidský zájem 
vyjádřený osobní návštěvou a  přítomností – 
zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním 
i  mlčenlivou přítomností u  lůžka, modlitbou, 
četbou z Bible, zprostředkováním účasti na ne-
mocničních bohoslužbách. Zprostředkovává 
kontakt s  duchovními všech církví a  nábo-
ženství registrovaných v  České republice. 
Dobrovolník je ochoten všem bez rozdílu 
věnovat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale 
i  starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost… 
Respektuje svobodu nemocného službu při-
jmout, ale i odmítnout. 

Délka kurzu: únor – květen 2018 (7 sobot) 
Místo setkání: Domácí hospic Duha, Hořice.

Součástí vyplněné přihlášky je doporučení du-
chovního správce! Termín uzávěrky přihlášek je 
25. 10. 2017.

Na závěr kurzu získává dobrovolník osvědčení 
o absolvování a pověření ke službě.

za organizační tým 
MUDr. Bc. Michal Hrnčiarik 

předseda výboru Katolické asociace  
nemocničních kaplanů v ČR
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Modlitba ve stáří

Pane, cítím, že stárnu. Tuším, že už brzy 
budu patřit mezi staré. Ty to víš také. 

Chraň mne přede vším, co dělá staré lidi 
tak neoblíbenými.

Chraň mne upovídanosti.
Dej, ať si nemyslím, že se musím při každé 

příležitosti ke všemu vyjádřit.
Dej, ať uznám, že také někdy nemusím mít 

pravdu.

Osvoboď mne od pošetilé touhy chtít kaž-
dému dávat jeho záležitosti do pořádku.

Chraň mne toho, abych se druhým 
vnucoval se všemi podrobnostmi svých 

všedních dnů.

Dej mi trpělivost, když si mi druzí stěžují 
na své trápení, ale naopak zapečeť mé rty, 
když mám chuť se šířit o svých vlastních 

rostoucích bolestech a chorobách.
A když o tom přece mluvím, dej, ať to 

činím tak, aby tím nebyla zastírána Tvá 
dobrota.

Dej, ať jsem ochotný ku pomoci, ale ne 
uspěchaný.

Starostlivý, ale ne panovačný.

A konečně nedopusť, abych zůstal sám.
Potřebuji několik přátel, milý Pane, 

dobrých přátel.

Ale to víš Ty také!

Amen.

Sv. František Saleský 
† 1622

Pardubické Spolčoléto 2017 
aneb život jako mše svatá
Asi každý z nás ví, co je to spolčo (společenství). 
Spousta z  nás i  do  nějakého patří. Pardubické 
spolčo při kostele sv. Bartoloměje se schází pra-
videlně jednou za dva týdny v sobotu. Většinou 
se jedná o odpoledne prožité s kamarády u něja-
ké hry, témátka nebo s nějakým hostem, a hlav-
ně s Bohem. Je již tradicí, že každý rok koncem 
prázdnin se jede na  akci nazvanou Spolčoléto. 
Pro všechny je to krásně strávený čas na venko-
vě mimo ruch města a troufám si říci i perfektní 
zakončení prázdnin.

Stejné to bylo i letos, kdy jsme se v počtu skoro 
20 lidí setkali v Míčově a prožili spolu úžasných 
5 dní. Letošní téma bylo Život jako mše svatá. 
Veškeré hry, kázání a  diskuze byly zaměřeny 
na to, jak žít jednotlivé části mše ve skutečném 
životě. Dokonce jsme i  dostali brožurky s  do-
provodnými texty k denním tématům. Na prv-
ní den v  sobotu 26. srpna připadla první část 
mše: vstup a  s  tím spojené téma společenství. 
Všechno to odstartovala společná cesta autobu-
sem z Pardubic do Prachovic, odkud se šlo pěš-
ky. Hned poté byl výborný oběd z kuchyně svě-
toznámého kuchaře Viktora Karaby Quispeho, 
který předznamenával kvalitu stravování po ce-
lou dobu. Odpoledne plné seznamovaček nám 
uteklo jako voda a po výtečné večeři a večerní 
hře jsme se všichni sesedli a ztišili v míčovském 
kostele za  zvuku kytary, abychom poděkovali 
a poprosili. Na druhý den připadla Bohoslužba 
slova a s tím spojené naslouchání. Všichni jsme 
si mohli ověřit své naslouchací schopnosti v do-
polední mši, která se nečekaně protáhla, až nám 
skoro oběd vychladnul. Den zakončil večerní 
film s názvem Heaven is for real a s ním spojené 
diskuzní skupinky a  adorace. Všichni jsme šli 
klidně spát a nikdo netušil, co se na nás chystá.

Kolem druhé hodiny ranní nás totiž vzbudil 
strašný zvuk požárního poplachu. Všichni jsme 

Ze života farnosti / mládež
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vyděšeně a  rozespale vcházeli do  místnosti 
odkud se zvuk linul. Hlas z rádia nás informo-
val o  blížícím se nebezpečí. O  nebezpečných 
Trifidech. Řekl, že je nutná evakuace. Že musí-
me uprchnout za moře, do bezpečí. Znělo to dě-
sivě. Potom, co nás rozdělili do skupinek po 3-4 
lidech a  zavázali nám oči jsme ztratili pojem 
o tom, kde jsme. Vláčeli nás nočním Míčovem. 
Přes pole. Po cestách i lesem. Na konec jsme se 
však všichni dostali do bezpečí a mohli jsme jít 
zase spát.

Třetí bylo téma dary. Odpolední hra na  Pustý 
ostrov navázala na noční hru. Museli jsme začít 
od nuly a získat suroviny, jídlo a přístřešek. Celý 
den zakončilo autobiografické vyprávění jáhna 
Petra Zadiny, který všechny své dary (a že jich 
má) dal Bohu. V úterý čtvrtého dne jsme všich-
ni vyrazili na výlet, jehož cílem bylo koupaliště 
v  Konopáči a  výborná domácí sekaná dělaná 
s  láskou. (Viktore, děkujeme). Středa nás měla 
namotivovat k  vyjití do  celého světa a  hlásání 
evangelia. Nevím, zda byl dobrý nápad uspořá-
dat hned po snídani prospěšné práce na pozem-
ku fary, ale aspoň to šlo pěkně od ruky. A ko-
neckonců i svatí muži museli občas přiložit ruku 
k dílu. Závěrem dne a téměř i závěrem celé akce 

byl táborák s opékáním a kytarou. Šestý a taky 
poslední den byl ve znamení úklidu, vše se mu-
selo zamést, vytřít a uklidit. Neradi jsme opou-
štěli to místo, kde jsme strávili tolik společného 
času, ale všechno musí jednou skončit a musíme 
se vrátit zpět do ulic.

Za sebe si troufám říct, že letošní spolčoléto bylo 
velmi vydařené a obě strany (tým i účastníci) se 
náramně bavily a užily si společně strávený čas. 
Do  příště je jistě co zlepšovat, ale to je vždyc-
ky. Je na každém z nás, aby se ze všeho poučil 
a  příště to zkusil udělat ještě lépe. Myslím, že 
myšlenka spolčoléta, jako myšlenka trávení spo-
lu více času než jen jedno odpoledne, je velmi 
dobrá a  prospěšná pro kolektiv lidí. Navzájem 
máme možnost utužit svoje vztahy a lépe poznat 
ty druhé. Nic z  toho by se ovšem neudálo bez 
úžasného týmu, který často ještě dlouho po ve-
čerce připravoval další den. Nechtě mě prosím 
vyjádřit jim zde velký dík nejen za  sebe, ale 
i za všechny účastníky, pro které toho tolik udě-
lali. DÍKY VÁM (Filipe, Petře, Viktore, Lucko 
a Jíťo), skutečně, bez vás by spolčo nežilo. Už teď 
se těším na další rok.

Vojta Vlach
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Spolčo 

I letos se scházíme v hojném počtu zhruba 
2× za měsíc na faře (viz plakátek). Máme mezi 
sebou nové i staré známé tváře. Zažíváme 
spoustu legrace i  duchovní vzpruhu.  
Přijď i ty v sobotu 14. října v 18 hod.

Poděkování za pomoc při  
Sbírce školních potřeb pro děti 
z rodin v nouzi

I  letos Oblastní charita Pardubice pořádala 
Sbírku školních potřeb určenou dětem ze so-
ciálně znevýhodněných rodin. V  tuto chvíli 
mohly sociální pracovnice ze Střediska služeb 
pro rodiny s  dětmi díky Vaší pomoci vybavit 
školáky z  těch nejchudších rodin důležitými 
pomůckami.

Sbírku pomáhali pořádat dobří lidé z  farnosti 
v  Pardubicích, Sezemicích, Holicích, Lázních 
Bohdaneč, Opatovicích a Horním Jelení. Sbírku 
dále organizovali na Základních školách Závodu 
míru, Komenského Holice, Polabiny I., Polabiny 
III. a na Gymnáziu Holice. Rádi bychom podě-
kovali všem organizátorům a  jednotlivým dár-
cům, kteří se do této sbírky zapojili a přispěli tak 
ke zlepšení podmínek těch nejmenších.

Den Charity na Pardubicku

Ve  dnech 22. a  27. září proběhla také 
na  Pardubicku celostátní propagační akce 
Den Charity u  příležitosti svátku sv. Vincence 
z Pauly, patrona charitních zařízení. Cílem akce 
bylo informovat širokou veřejnost o nabídce po-
skytovaných služeb.

V  pátek 22. září se veřejnosti představilo 
Rodinné centrum DaR Luže s bohatým progra-
mem - atrakcemi, výtvarnými dílničkami pro 
nejmenší a  bazarem dětského oblečení, zbylé 
šatstvo bylo poskytnuto pro potřeby charitního 
sociálního šatníku v Pardubicích.

Ve středu 27. září představovala Oblastní charita 
Pardubice svou činnost v  Informačním centru 
Nemocnice Pardubického kraje a  na  Dni ote-
vřených dveří ve  střediscích Odlehčovacích 
služeb Červánky v Mikulovicích a Třebosicích, 
které poskytují pobytovou, ambulantní a terén-
ní pomoc seniorům a rodinám pečujícím o své 
blízké.

Ve středu 27. září přivítalo rodiny s malými dět-
mi také Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek 
v Holicích s programy Přijďte si s námi zazpívat, 
Montessori, Cvičení pro těhotné, Veselé tvoření 
s  Radkou a  Volná herna pro rodiny s  malými 
dětmi.

Charita
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Čeká nás

26. 10. Oslava 25 let Oblastní charity Pardubice 
- kostel svatého Bartoloměje a Dům techniky
1. 11. Den pěstounství na zámku
3. 11. Den firemních dobrovolníků
11.11. Národní potravinová sbírka – 
OD  Kaufland a  OD  Lidl v  Polabinách, 8:00 
– 20:00
23.–24. 11. vyrábění adventních věnců na  pod-
poru Domácí hospicové péče v  Salesiánském 
klubu
4.–13. 1. Tříkrálová sbírka 2018

Vážení přátelé, 
srdečně Vás zveme na oslavu 

Král odpoví a řekne jim: „Amen, pravím vám, 
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých 

nepatrných bratří, mně jste učinili.“  Matouš 25,40

Se všemi dobrými lidmi, kteří za 25 let 
přispěli ke společnému dílu, se těšíme  

na setkání 
26. října 2017 od 16:30 

v kostele svatého Bartoloměje 
a v  konferenčním sále Domu 

techniky v Pardubicích.

25 LET 
OBLASTNÍ 

CHARITY PARDUBICE

Oslava 25 let Oblastní charity 
Pardubice
Ve čtvrtek 26. října proběhne oslava 25 let exis-
tence Oblastní charity Pardubice. V úvodu bude 
sloužena mše svatá v kostele svatého Bartoloměje 
od  16:30. Mši svatou bude celebrovat prezident 
Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef 
Suchár a hudební doprovod zajistí křesťanská po-
p-rocková kapela Smile Back z Letohradu.

Firemní dobrovolníci

V podzimních dnech nám velmi pomohly 
dva týmy firemních dobrovolníků z  chru-
dimského Vodafonu. Za  pomoc při pod-
zimní údržbě zahrad, které slouží senio-
rům v  našich střediscích Odlehčovacích 
služeb Červánky v  Mikulovicích, 
Třebosicích a nově připravovaném středis-
ku v Pardubicích, jim patří velký dík. Nyní 
máme posekanou trávu, shrabané listí, za-
střihnuté keře, vypleté zákony a  opravený 
plot a  na  takové zahrádce je pro dědečky 
a babičky radost posedět.

Hravé odpoledne  
na farmě Apolenka
V úterý 12. září jsme se zúčastnili akce pro děti 
Hravé odpoledne na farmě Apolenka ve Spojilu. 
Mezi více než 20 stánky neziskových organizací 
si děti našly i ten náš, kde plnily různé úkoly, pro-
cvičující paměť, představivost a jemnou motori-
ku. Za splněný úkol pak dostaly sladkou odměnu 
a  razítko do  herní kartičky. Mnoho rodičů dětí 
mělo velký zájem o čerstvě vydané Charitní novi-
ny, které jsme také na místě rozdávali.
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Zprávy ze školy NOE

Dvě nové učebny
Díky podpoře dárců se nám o  prázdninách 
podařilo vybudovat a vybavit dvě nové učeb-
ny. Děkujeme!

Škola NOE v číslech
Do první třídy nastoupilo dvacet nových prv-
ňáčků. Celkem má škola 126 žáků v osmi roč-
nících. Mateřskou školu navštěvuje 25 dětí. 
Škola zaměstnává 30 zaměstnanců, ne všichni 
však mají plný úvazek.

O nejrychlejšího chlapce a dívku  
Pardubic
V pondělí 18. 9. se někteří žáci a žákyně šes-
té, sedmé a  osmé třídy naší školy zúčastnili 

závodu O  nejrychlejšího chlapce a  dívku 
Pardubic. Závody se konaly na  městském 
atletickém stadionu na  Dukle. Všichni na-
stoupili s velkým odhodláním vydat ze sebe 
maximum, i přestože konkurence byla veliká. 
Stejně jako vloni jsme neobsadili žádná oce-
ňovaná místa, ale zkusili jsme posunout své 
hranice a  postavit se na  start se zkušenými 
běžci.

Den předškoláka
Ve středu 20. 9. naše škola pořádala pro ma-
teřské školy z okolí Den předškoláka. Šesťáci 
a  sedmáci se skvěle ujali role pořadatelů 
a  bezvadně obsluhovali stanoviště s  úkoly. 
Den předškoláka navštívilo asi 200 dětí.

Śkola NOE
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životě je mnoho úspěchů a nezdarů. Často bý-
váme malomyslní, ale po mnohých otřesech se 
nám vrátí rovnováha: a to je ta změna, již v nás 
způsobuje Bůh.

Nacházíme zde podobnost s  ratolestí rostoucí 
na kmeni. Když ji odsekneme od kmene, ratolest 
začne umírat, ale pokud je připojena ke kmeni, 
přežije vítr, vichr, mráz… Toto znamená přebývat 
v  Ježíši Kristu. Toto znamená dovolit Ježíši, aby 
v nás přebýval. V evangeliích se můžeme dočíst 
o  řadě lidí, kteří se po  setkání s  Ježíšem zcela 
změnili a mohou se tak stát naším vzorem.  Např. 
Marie z  Magdaly.  Co můžeme říct o  Marii 
z Magdaly? Ježíš z ní vyhnal sedm zlých duchů. 
Myslím, že pro mě by bylo přátelství s člověkem, 
který je posedlý ďáblem, anebo se satanistou, po-
někud problematické. Co by tomu řekli lidé? Ježíš 
se však nestará o názor lidí, co by na to řekli nebo 
mohli říkat, a vystupuje jako přítel takového člo-
věka. Marie z  Magdaly se stala jeho přítelkyní 
a její život se změnil. Provázela ho až do samot-
ného konce, až na Kalvárii, pod kříž.

V  evangeliích nacházíme mnoho dalších, 
kteří se díky přátelství s  Ježíšem rovněž změ-
nili.  Nejvýmluvnější však je, že Ježíš i  Jidáše 
nazval přítelem, a to dokonce ve chvíli, kdy ho 
zradil v Getsemanské zahradě: „Příteli, učiň jen, 
k čemu jsi přišel“ (Mt 26,50).

Dnes, milý bratře a milá sestro, Ježíš nazývá pří-
telem i tebe. Ať už je tvůj hřích jakýkoli, ať jsou 
tvé problémy, tvé těžkosti jakékoli, ať jsi Ježíše 
jakkoli zradil (protože my všichni jsme ho zra-
dili), on tě nazývá přítelem. Ať jsou naše chyby 
jakékoli, on nás všechny nazývá přáteli. Ježíš 
sám je tedy otevřen tomuto přátelství a  záleží 
na nás, zda ho přijmeme, nebo ne. Nezve nás, 
abychom s ním diskutovali, chce jen, abychom 
s ním byli. Chce být s tebou, se mnou, s námi.

„Chci jít do tvého domu,“ prosil Zachea a dnes to 
říká i nám: „Otevři dveře svého domu a dovol mi 

Různé

Začít znovu           
    

po rozvodu nebo rozchodu 
 

Téma: Tváří v tvář tomu, co se stalo  
 Komunikace a řešení konfliktů  
 Propuštění a odpuštění  
 Vztahy s ostatními lidmi  
 Nový vztah 
 Jdeme dál, i kdyby sami … 

              
Kdy?  SOBOTA  11.11., 25.11. a 9.12. 2017  

 vždy od 10:30 do 17:00 hodin 

Kde? Pardubice 

Více na: http://zacitznovu.cz 

Kontakt: zacit.pce@seznam.cz  

Přihlášení: do 25.10.2017  
  na výše uvedený mail  
Neváhejte, počet míst je omezený.

Přátelství s Ježíšem nás mění

Setkání s  Ježíšem jako s přítelem znamená úpl-
nou změnu v životě člověka. Dosvědčují to mno-
zí lidé jak dnes, tak i v dějinách, například svatý 
Augustin: „Pane, poznal jsem tě pozdě, ale teď, 
když se tak stalo, mi tě už nikdo nemůže vzít.“

Jen co potkáme Ježíše, zakusíme Boha. Dostaví 
se pocity radosti, naděje a pokoje, které jsme do-
sud nezakusili. Neznamená to však, že naše pro-
blémy po setkání s ním začnou mizet, naopak, 
pravděpodobně jich ještě přibude. Problémy 
tedy budou stále – ale něco se přece jen změní: 
teď už jim budeme umět lépe čelit, budeme sil-
nější při jejich řešení. Nezmění se to, co je kolem 
nás, ale to, co je v nás: změníme se my. A tento 
druh změny v nás způsobuje Bůh. Bude to ne-
ustále probíhající proměna se svými vzestupy 
a pády. Nebude bezproblémová, podobně není 
bezproblémová ani cesta ke  Kristu. V  našem 
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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 říjen–listopad
Ne 8. 10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
St 11. 10. Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Čt 12. 10. Seniorklub farní sál 14:30

vejít. Tvůj dům, to je tvé srdce, tvůj dům, to je tvůj 
život, tvůj dům, to je tvá mysl. Dovol mi vejít.“

Mějte na  paměti, že přátelství není jen vztah 
založený na  citech. Jestliže tě někdo přitahuje, 
může se stát tvým přítelem. Po  nějaké době ti 
na něm ale třeba přestane záležet. Přestanou tě 
zajímat jeho problémy, ztratíš chuť mu pomá-
hat nebo mu posloužit. Chceš-li, můžeš takový 
vztah nazvat emocionální přitažlivostí, ale nelze 
ho pokládat za pravé přátelství. Přátelství, které 

já pokládám za pravé, není totiž jen emocionál-
ní přitažlivost, ale i závazek.

Pokud se váš vztah k Ježíši omezuje jen na cito-
vou stránku, je to málo. Osobně nic nenamítám 
proti citovému prvku ve vztahu, ale pravé přá-
telství se na něm nezakládá…

Se svolením zpracováno podle knihy: 
Elias Vella „Na orlích křídlech. O modlitbě“
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So 14. 10. Fimo tvoření pro holky i kluky salesiáni 14:00–18:00
Po 16. 10. Přijímání intencí na měsíc listopad fara od 08:00 h
Čt 19. 10. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
So 21. 10. Misijní modlitební most kostel sv. Bartoloměje 20:00
Ne 22. 10. Misijní neděle - sbírka na misie
Út 24. 10. Koncert Bonifantes kostel sv. Bartoloměje 18:00
St 25. 10. Třídění známek pro misie fara 15:00

Čt 26. 10.
Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Děkovná bohoslužba OCH kostel sv. Bartoloměje 16:30
Odjezd na Diecézní pouť mládeže Králíky 17:40

So 28. 10.
Státní svátek
Modlitba za národ kostel sv. Jana Křtitele

Ne 29. 10.
Změna času 17:30
Mše sv. s přijetím do katechumenátu kostel sv. Bartoloměje 9:00

Po 30. 10. Zpovědní den před Dušičkami kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Út 31. 10.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00

St 1. 11.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 16:00–18:00
Slavnost Všech svatých kostel sv. Bartoloměje 18:00

Čt 2. 11.
Všech věrných zemřelých
Dušičková pobožnost Hl. hřbitov - boční vchod 16:30
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00

So 4. 11.

Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Bartoloměje 8:15
Udílení svátosti nemocných kostel sv. Bartoloměje 9:00
Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00
Přednáška: Předmanželský sex? fara 18:00

Ne 5. 11. Dušičková pobožnost Pardubičky - hřbitov 16:30
Út 7. 11. Adorace se zpěvy z Taizé kostel sv. Jana Křtitele 18:40

St 8. 11
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Seniorklub farní sál 14:30

Čt 9. 11. Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Ne 12. 11. Sbírka na Plošné pojištění 2.
Po 13. 11. Pondělní večery: Václav Vacek kostel sv. Jana Křtitele 18:00
St 15. 11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara od 08:00 h
Čt 16. 11. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Pá 17. 11. Státní svátek
Ne 19. 11. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti


