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Drahý čtenáři,
dnešní rok začal poněkud zhurta, jaro se více
přátelilo s létem než se zimou a včely musely své
síly napnout bez toho, aby postupně do svého
díla dorůstaly. Ony musely zareagovat na situaci, která nastala, aby zabezpečily své potomstvo.
Kdyby prodlévaly, jejich dílo by zůstalo prázdné. A v tomto duchu nás vyučuje i Kazatel, který
nám připomíná, že jsou doby, kdy člověk síly
nabírá, a doby, kdy síly ztrácí; dny, kdy se raduje,
a dny kdy smutek dolehne až do hlubiny jeho
srdce. Mnohé ovlivnit můžeme, do mnohého
jsme vhozeni jako ratolest do ohně.
Žáci a studenti, čas studia se chýlí ke konci, přicházejí prázdniny a je před námi jedinečný čas
nabrat síly, radovat se a chválit Hospodina všemi smysly, celou myslí a celým srdcem. Někdo
bude více sám a někdo bude více ve vztazích.
Vše je dobré. Každé prázdniny jsou jedinečné,
využijme čas a buďme bdělí ke svému okolí.
Buďme těmi, kdo budují zdravé vztahy v naší
rodině, hartusit dokáže každý, ale jednota roste
z naslouchání druhému. Vše krásné roste z malého, proto třeba jen jednou, když neřekneme
ostré slovo, ale z lásky k druhému a do onoho
slova vdechneme lásku, tak měníme svět. Láska
ve slovech, láska v činech, toť náš antivirový
program, chránící nás před osamělostí.
Ctihodní rodiče, prázdniny vašich dětí jsou
i pro vás výzvou k utužení rodiny. Tím, že své
dítky obklopíte láskou v podobě dárků, jistě
ocení. Avšak pokud jim chcete dát to nejlepší,
dejte jim sami sebe, dejte jim svůj čas a svou
pozornost. A někdy třeba pozornost tím, že jim

svěříte kus práce pro rodinu či dovolenou. Nebo
pozornost tím, že jim budete oporou, i když oni
si z vás budou střílet. Láska dokáže snášet příkoří, a nezatvrdí se. Buďte si věrni a nezapomínejte
na své protějšky, které vás činí kompletními.
Zkušení dospělí, vdovy a vdovci! Neztrácejte
chuť žít. Mnohé rány, které dennodenně dosvědčují vaši věrnost a lásku, vám mohou pomoci ve vztahu k živému Bohu. Vystavujte se
často Božímu milosrdenství, v osobní modlitbě
se modlete za svět, vaše soucitné srdce ve vašich
přímluvách mění svět. Ke svátostem přistupujte
jako k prameni milosrdenství. Účast na utrpení
Krista je i účastí na jeho Vzkříšení. Nikdy se nenechte vmanipulovat do sebelítosti a beznaděje.
Svět je a vždy bude v Božích rukou a On si povolá vždy dostatek proroků a spolupracovníků, aby
zde na zemi byly oázy lásky. Věřte, Boží láska je
moře, v kterém se lidské špatnosti rozpouštějí.
Modlete se za kněze, politiky a za všechny.
Tyto prázdniny opouštím Pardubice, stěhuji se
na nové místo do Sádku nedaleko Poličky. Dva
roky, co jsem strávil zde, byly krásné. To, že jsem
mohl začínat právě v místě mého křtu, je velký
dar. Každý křest, u kterého jsem mohl asistovat,
mi dával vnitřně poznat svůj vlastní křest. Setkal
jsem se zde s mnohými krásnými lidmi, s lidmi,
kterým jde o jejich duši a o to stávat se požehnáním. I z jejich touhy jsem se toho mnoho naučil.
V lidském životě jsou mnohé výzvy, mnohdy
toho je na jeden život až přespříliš. Nebojme
se opřít o Ježíše, ten náš život vycentruje
pokračování na další straně
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(soustředí) a ukáže nám, stejně jako včelám, kde
máme své místo.
Děkuji všem, kteří se se mnou již postupně loučí. Mnozí přinášejí dary, které svědčí o tom, že
vám Pán není ukradený. Z finančního obnosu
si zakoupím pračku, která mi bude připomínat,
že jako skrze mne Pán odpouštěl pardubičanům
vnitřní špínu, tak skrze pardubičany mám čistý
zevnějšek já. Děkuji.
Ze srdce + žehná, navždy váš
P. Ondřej

Poděkování a přání
Jménem svým i jménem všech farníků děkujeme P. Ondřejovi za dva roky jeho služby
v Pardubicích. Jak sám píše v závěru úvodníku
– včely si najdou to „své místo“. Troufáme si
říci, že P. Ondřej si nejen u nás na faře, ale v celé

farnosti našel své místo a jako pilná a nenápadná včelička sloužil těmi dary, kterými jej Pán
obdaroval. Na faře jsme oceňovali jeho službu
„zásobovatele potravinami“, aranžéra spolčených prostor i pozorného společníka s jemným
smyslem pro humor. V kostelích jsme se těšili
z květin, které každý týden přivážel a předával
je dámám k vázáním kytic na naše oltáře. V pastoraci jsme si považovali jeho osobního přístupu při snad každodenních přípravách na křty
a svatby, a také rozloučení se zesnulými. Jsme
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rádi, že zpestřil paletu kléru u nás v Pardubicích
a nabídl vám, farníkům, originální poetický
pohled na život, ať během sloužení bohoslužeb
nebo při zpovídání a osobních rozhovorech.

a ochranu Panny Marie. Též mu přejeme, aby se
brzy včlenil do své nové farní rodiny a stal se
jejím dobrým pastýřem.
S vděčností P. Antonín a P. Filip

Do nového místa mu přejeme a vyprošujeme
Boží požehnání, hojnost darů Ducha svatého

Hospodaření ŘKF – arciděkanství Pardubice r. 2017
Výnosy
Sbírky
Dary
Nájemné
Dotace
Příjem tisk.
Koncerty
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
ZISK

tis. Kč
710
91
178
149
72
15
22
1237

Náklady
Fond solidarity a dofinancování
Energie
Mzdové náklady
Opravy
Nákup tisk.
Odpisy
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

tis. Kč
87
225
118
177
84
85
426
1202
35

Čistý roční výnos z vráceného majetku je 10610 Kč.

První svaté přijímání
u salesiánů

s ostatními v baru, kde jsme si mohli popovídat
a podělit se o prožitou radost.

V neděli 20. května jsme společně s Terezkou,
Lukášem, Patrikem, Míšou, Filipem a Šimonem
prožili krásnou slavnost, kdy poprvé přijali Pána
Ježíše. Celá slavnost se konala při mši svaté o půl
deváté v nádherně vyzdobené kapli sv. Václava.
Na začátku bohoslužby P. Vojtěch Glogar představil děti a ministranti jejich portréty umístili
pod kříž v presbytáři. Před přímluvami rodiče
dětem předali křestní roušky a zapálené svíce,
které si děti sami vyrobily. Svíce spolu s křestními rouškami po obnovení křestního slibu
otec Vojtěch umístil před oltář. Symbolicky tak
roušky připomínaly křest a zapálené svíce nový
začátek setkávání s Panem Ježíšem v eucharistii.
Po skončení bohoslužby jsme se sešli společně

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
celé slavnosti a zvlášť otci Vojtovi, který děti
od září připravoval.
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První svaté přijímání 2018
Velkým dnem pro Pardubickou farnost byla
neděle 17. 6. 2018. V tento den přijalo v kostele
sv. Bartoloměje svátost Prvního svatého přijímání 18 dětí z Pardubic a okolí. Vyvrcholila
tak poctivá celoroční příprava, které se děti
účastnily pod vedením zkušených katechetů
Ing. Mgr. Zuzany Petrášové a Mgr. Irenky
Zbrojové. Také otce Antonína Forbelského,
P. Filipa Duška a P. Ondřeje Špinlera, kteří
dětí doprovázely celou přípravou. Při výuce
děti poznávaly osobnost Ježíše Krista a jeho
vztah k lidem. Objevovaly, co všechno pro
nás udělal. Postupně se také učily, jak mají
na tento vztah lásky odpovídat. Poznávaly
jeho přikázání a učily se, jak je mají zachovávat. Pochopily některá tajemství víry, která
jsou nezbytná ke spáse. Naučily se rozpoznat,
co je dobré a co zlé, co je hřích, a pečovat

o své svědomí. Příprava probíhala částečně
i za účasti rodičů.
Prvnímu svatému přijímání předcházela
Slavnost Božího Těla a Krve Páně dne 3. 6. 2018,
a v sobotu 16. 6. 2018 též Svátost smíření.
V onu velkou neděli 17. 6. 2018 zářil kostel
sv. Bartoloměje hned od rána, a byl nádherně vyzdoben. Samotnou mši svatou celebroval P. Antonín Forbelský, a P. Filip Dušek
promluvil k dětem a nádherně jim interpretoval důležitost přijetí Ježíše do jejích srdíček. Přítomen byl i trvalý jáhen Karel Kylar.
Hudební doprovod se zpěvem tradičně obstarala Klášterní schola pod vedením Petra
Kučery, za což jim patří velké poděkování.
Zapomenout nesmíme ani na dobrovolníky,
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kteří vyzdobili kostel a připravili květiny –
Pavel a Vašek Pecnovi, a Olga Kylarová.
Jménem rodičů patří ještě jednou velký dík
všem, kdo se na přípravě a samotném průběhu
přijetí svátostí podíleli, a pomohli tak připravit
jedinečný a nezapomenutelný zážitek.

Mysleme ve svých modlitbách nejen na tyto
děti, ale i na všechny ostatní, kteří letos poprvé
přijali Pána Ježíše.
Ing. Petr Čížek

Senioři
Ve středu 12. 6. jsme se sešli na posledním setkání seniorů před prázdninami. Společně jsme při
skleničce vína slavili a zároveň Pánu poděkovali
za 80 let a 90 let života našich čtyř spolusester.
Pro zpestření programu nám přišla zahrát a zazpívat skupina Šmidlátka pod vedením Martiny
Plačkové.

Moc jim za doprovodný program děkujeme.
Těšíme se opět na společné setkání po prázdninách, to je druhou středu v měsíci září (12.9.),
ve farním sále na faře u kostela sv. Bartoloměje,
ve 14.30 hod.
Jan Kohl a Olga Kylarová
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Posezení na faře,
je krásné v zimě i na jaře.
S berličkami chodíme,
na schůzky se těšíme.
Rádi se zde pomodlíme,
novinky se dozvídáme.
Olince se daří,

dobrý čaj a kávu vaří.
K tomu trochu mlsání,
to nám chmury zahání.
Chodíme sem všichni rádi,
jsme důchodci – kamarádi.

13.6.2018
paní M. Tluková

16. Den rodin a Den dětí
Dne 9. června 2018 se v Salesiánském středisku
v Pardubicích uskutečnilo již 16. setkání rodin
pardubické farnosti spojené s dětským dnem.
Bylo to tak trochu jiné setkání, jelikož se poprvé
ujali přípravy tohoto dne členové manželského
společenství pardubické farnosti, kteří se již
několik let pravidelně setkávají jednou měsíčně
na pardubické faře a také spolu tráví týdenní
letní dovolenou a jarní pobyt na DCŽM Vesmír.
Dále se na tomto dni velkou měrou podíleli mládežníci pod vedením Lukáše Nejezchleba, kteří
připravili krásný program pro děti (ale nejen pro
ně), které si mohli vyzkoušet a projít přípravou

na let do kosmu. Jednotlivá stanoviště byla jak
zábavná, tak náročná, na inteligenci a fyzickou
zdatnost, což pocítili nejen děti, ale i tatínkové, kteří se s chutí a velkým nasazením pustili
do tohoto kosmického výcviku také. Přestože
se na chvíli spustil blahodárný déšť a mládežníci museli část programu operativně přesunout
do tělocvičny, zvládli to perfektně a účastníci
výcviku si to mohli náležitě užít a prožít.
Pardubické mládeži patří za tuto skvělou organizaci veliké díky a také za to, že společně
vytvořili hudební těleso, které velmi pěkně
hrálo a zpívalo při zahajovací mši svaté. Tuto
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bohoslužbu vedli otec Antonín Forbelský a otec
Radek Martínek, který kázal na téma kříže. Mši
svatou společně s námi slavili také „domácí“
salesiánští kněží otcové Vojtěch Glogar a Václav
Čunek. Společnou modlitbou jsme se dobře
připravili a naladili na následující program dne
rodin a dětí.
Po mši svaté jsme společně přešli na hřiště,
kde byla již zmíněná stanoviště pro výcvik budoucích kosmonautů a pohoštění: pivo, limo,
palačinky, buřty, třešně i koláče, které napekly
ochotné ženy. Na přípravě a cateringu se především podílel Zdeněk Lukavský a zdatně mu
sekundoval Libor Wawrzacz. Našli se i další pomocné ruce jako Pavel Hrdý, nebo Josef Pejchal,
který se zdatně pohyboval u pípy a tak si všichni
mohli vychutnat točené pivo a malinovku.
V průběhu programu pro děti i po něm jsme
my, dospělí, měli dostatek prostoru pro seznámení, prohloubení vztahů i obyčejné pobytí

a popovídání. Když byl završen program dětí
slavnostním vyhlášením, mládež spontánně začala hrát basketbal, volejbal, fotbal a připojili se
k nim i mnohé děti a pár rodičů.
Velký dík patří i všem těm, kteří různými způsoby pomáhali při přípravě a organizaci tohoto
dne a všichni se už těšíme na další setkání rodin
a dětí v roce 2019.
Na závěr mi dovolte poděkovat Salesiánskému
středisku za poskytnuté prostory a materiál.
Především pak chceme poděkovat za příkladnou spolupráci se salesiánem bratrem Jiřím –
Georgem – Woclawkem a věříme, že tato spolupráce mezi pardubickými salesiány a farností se
bude prohlubovat a budeme tak moci spolupracovat stále více a radostněji.
Díky moc!
Libor Wawrzacz
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Pouť na svátek sv. Trojice
V neděli 27. května – na svátek sv. Trojice – jsme
se ve 15:3é hod. sešli před farou, abychom vykonali pouť ke kapli sv. Trojice, která se nachází
nedaleko Parama v části Pardubic nazvané
Přerovsko. Před vlastní poutí jsme se pomodlili
modlitbu poutníků a za krásného počasí skrze
Tyršovy sady a následně podél levého břehu
Labe jsme pohodlnou chůzí došli za ¾ hodiny
k výše zmíněné kapli.
Kaple je v současnosti bohužel v zuboženém
stavu, a proto jsme se také v průběhu krátké
bohoslužby slova, pomodlili mimo jiné i za její
obnovu. Při kapli jsme se seznámili také s historií této části Pardubic včetně kaple samotné.
Současná kaple byla postaveno v polovině 19.

stol. v neogotickém stylu a největší rozkvět prožívala na přelomu 19. a 20. století, kdy se zde
každoročně na svátek sv. Trojice konaly bohatě
navštěvované poutě.
Po požehnání P. Václavem Čunkem, který
i přes časovou tíseň na místo přišel (resp. přijel
na kole) a po krátkém agapé, které připravili někteří poutníci, jsme se pomalu rozešli do svých
domovů. I přesto, že naše skupinka byla poměrně početně skromná, prožili jsme, myslím,
v rámci tohoto společenství příjemné odpoledne. Děkujeme všem zúčastněným.
Jiří Petráš

Perníková 24
Druhý červnový víkend patřil Perníkové čtyřiadvacítce a my jsme byli u toho!
Charitativní čtyřiadvacetihodinový cyklistický
závod pod Kunětickou horou Perníková 24 je
v cíli. Alespoň pro letošní rok. K účasti se přihlásilo 71 závodníků ve čtyřech kategoriích, závodu
se zúčastnilo a povinná čtyři kola dokončilo
58 osob – jednotlivci, dvoučlenné, čtyřčlenné
a šestičlenné týmy. O to více se cení účast týmu

s názvem „Přátelé“, jehož základ tvořili členové
společenství Víra pro život. Absolutním vítězem
závodu napříč všemi kategoriemi se stal šestičlenný tým Elektrárny Opatovice, který ujel za 24 hodin celkem 118 kol, tj. 850 km. V těsné blízkosti
za ním zůstal dvoučlenný! tým CykloBerka se 116
koly a 835 km. Pomyslnou hranici 700 km překonaly ještě dvoučlenný tým BeManiaxMadbike,
čtyřčlenný Timur a jeho parta a čtyřčlenný tým
Mladí a pohlední. Pouhých 1,6km pod hranicí
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700 km skončil tým MÍ KOLO VÍCE. Silně zastoupenou kategorii jednotlivců vyhrál Lukáš
Michal s 64 okruhy před Lubošem Gregorem
a Marcelem Michalem. Každý z nich ujel více než
400 km, Lukáš Michal dokonce 460 km. Tým
Přátelé nejel ani tak pro vítězství, jako pro dobrou
věc. Za vítěze však lze považovat všechny, kdo se
zúčastnili a dojeli.
V kolik jsme kam dojeli?
Ve 3.45 do New Yorku vzdáleného 6 500 km,
v 6.36 do Pekingu vzdáleného 7 455 km a v 9.14
do Laosu 8 358 km.
Celkový počet ujetých km všemi závodníky byl
8 690,4 km ujetých v rámci 1207 okruhů.

Každé kolo pomáhá
Závod nebyl jenom o sportu. Atmosféra závodu byla velmi přátelská a pospolitá. Nevadilo
horko, ba ani téměř hodinový vichr s deštěm
nedonutil závodníky přerušit závod. Za každé
kolo, které bylo ujeto, darovali sponzoři závodu 50,- Kč ve prospěch jednoho ze dvou losem
určených sportovců – Petra a Vládi. Petrovi
tak závodníci vyjeli 549 okruhů přepočítaných
na 27 450 Kč a Vláďovi 658 okruhů a 32 900 Kč.
Věříme, že další ročník se bude konat stejnou
dobou, na stejném místě, se stejným nasazením,
se stejnými, ale i novými účastníky!
Jana Podaná

Zahradní slavnost
V neděli 17. 6. 2018 odpoledne se konala na farní
zahradě, jako každoročně v tuto dobu, zahradní slavnost. Při této příležitosti jsme se loučili
a děkovali P. Ondřeji Špinlerovi, který za měsíc
odchází do Sádku u Poličky. Děkovali mu senioři, rodiny i děti. Nepůsobil v naší farnosti dlouho, ale přesto se nám všem bude stýskat. Bude

nám tady chybět jeho milý úsměv. Přejeme mu
hodně sil, zdraví, Boží pomocí a darů Ducha
Svatého na novém působišti.
Do přípravy zahradní slavnosti bylo zapojeno hodně dobrovolníků pod vedením rodiny
Pecnovy.
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Hudební část odpoledne zorganizovala a sama
na kytaru hrála Martina Plačková s částí dětského souboru Šmidlátka. Ochotně se také zapojil
varhaník Jakub Dvořák a zpěvačka Adéla Krátká.

posezení s krásným výhledem na zámecké valy.
Výborné klobásy, pivo a koláčky z Prvního svatého přijímání. Všem účastníkům velký dík
za toto setkání.

Atmosféra nedělního odpoledne na faře byla
pěkná, počasí nám přálo, na zahradě je hezké

Eva Weberová

Prázdniny 2018 –změny programů Zapište si do kalendáře
– 13. pouť rodin
Po dobu prázdnin:

»» nebudou bohoslužby pro děti v klášterním
kostele (první mše svatá bude v neděli 2. září
v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb)
»» nebudou bohoslužby v nemocnici v kapli
(Oáze)
»» nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana
Křtitele (první adorace bude v úterý 4. září)
»» bude změněn čas otevření kanceláře na faře:
pondělí – pátek 09:00–11:00, 14:00–16:00
»» po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana
Křtitele (první mše svatá bude v pondělí
1. října v 12:00 hod.)
»» Farní kavárna během měsíce července a srpna nebude (první farní kavárna bude v neděli 2. září)

Již je tradicí, že na přelomu prázdnin a nového
školního roku putují rodiny naší farnosti společně s našimi duchovními do některého nedalekého kostela či kaple, aby poděkovaly za prožité
prázdniny a vyprosily si požehnání a ochranu
do dalšího školního roku. Po loňské Libici, rodišti sv. Vojtěcha, budeme letos putovat nedaleko
– v sobotu 8. září do kostela sv. Mikuláše v obci
Veliny. V 10 hodin zde budeme slavit mši svatou
a potom přejedeme k faře do Horního Jelení, kde
se společně projdeme v okolní krásné přírodě
a následně si na farním dvoře opečeme buřtíky…
Více informací bude na stránkách farnosti v průběhu srpna a také v srpnovém Zpravodaji farnosti.
Pavla Pecnová
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Závěrečné Spolčo

Alfa
Každý den se rozhodujeme o směru našeho
života.
Od 20. září bude každý čtvrtek probíhat evangelizační akce Alfa, která je zaměřená na hledající a nevěřící lidi. Ze zkušenosti víme, že osobní pozvání
má největší úspěšnost. Proto Vás prosíme, pokud
máte ve vašem okolí někoho hledajícího, nevěřícího, nebo i vnitřně rozkolísaného křesťana, kterého
by mohla Alfa zajímat, pozvěte takového člověka
a přijďte na Alfu společně s ním.
Současně zveme věřící na pravidelné setkání
Víry v životě, která probíhá jednou za 14 dní
ve čtvrtek od 18:30 hodin. Na těchto setkáních
diskutujeme křesťanská témata a témata, která
se objevují také na Alfě. Dále sdílíme zkušenosti
víry v našich životech.
Termíny nejbližších setkání Víry v životě: 21. 6.,
5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8., 30. 8.
Těšíme se na setkání s Vámi
Zuzana Nápravníková a Nikola Joštová

Gratulujeme
našemu P. Filipovi Duškovi,
který bude mít 30 let,
a to 8. července.2018.
Děkujte za něj Bohu a myslete
na něho ve svých modlitbách.

Na Spolčo na faře chodíme jednou za 14 dní.
Setkávají se tam lidi od 13 let. Na začátku si zahrajeme nějakou krátkou hru a poté jsou další hry nebo
duchovní přednášky. A na závěr modlitba. Ovšem
na závěrečném Spolču to bylo trochu jinak.
Když jsme se všichni sešli, začali jsme hrát hru
s názvem Kočička. Jedná se o to, že jeden nevinný
dobrovolník vstoupí do kruhu. Poté co zjistí pravidla, musí se, ať chce či nechce, co nejroztomileji
zadívat na jednoho člověka a nejvyšším hláskem
mňoukne. Ten člověk, na kterého se kočička
dívá, odpoví, aniž by se usmál: „Ty moje malá,
milá, hodná kočičko.“ a pohladí kočičku po hlavě. Kočička se může jakkoli ksichtit nebo vrnět.
Jejím úkolem je, aby se dotyčný člověk zasmál
a mohl se s ní vyměnit. Tuhle hru vymyslela Jíťa.
Jak tam vlezl první dobrovolník, hned šel
za Jíťou. Ona se snažila co nejdéle vydržet kamennou tvář, ale marně. Nejčastěji se v kole
vystřídala Jíťa a páter Filip.
Po této hře jsme se odebrali z farní zahrady
do sálu a tam se promítali naše fotky z letošního školního roku. A také se pouštěli videa. Bylo
v nich hodně vzpomínek včetně hudebních momentků, které fakt stáli za to.
K jídlu toho bylo opravdu hodně např. zmrzlina, dort, klobásy a ….(dramatická hudba)..
CVRČCI! Vlastně ty měla sníst jen statečná
Pája, která se vsadila s Luckou. Nejprve je nikdo
nechtěl, ale když to snědla Pája, dobrovolníků
bylo více. I já jsem si chtěla dát, ale stala se tu záhada. Cvrčci zmizeli!!! Těžko říct kde jsou. Snad
vyskočili z okna. Nebo je snad někdo ukradl…?
To nikdo neví. Možná jen ti lupiči či jen oni
sami, cvrčci. Ale jídla bylo i bez cvrčků hodně.
pokračování na další straně
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Potom se pustila hudba, někdo si házel či kutálel
s míčem nebo hrál fotbal a někdo si jen tak trsal
do rytmu hudby. Byla zábava a začalo se pomalu stmívat. Na faře bylo možno i přespat. Tak já
a dalších 6 holek jsme se přihlásily. Pár lidí už
odjelo. S námi se rozloučila i naše kamarádka,

která zde nemohla spát, se slovy: „Dobrou noc,
a ať vás cvrčci štípou celou noc.“ :DD
Bylo to moc prima a už se těším na další Spolčo,
které se uskuteční v sobotu 15. září.
Neruš z Kolína

3. Hradubické derby
V sobotu 22. září se uskuteční již 3. Hradubické derby.
Setkáme se u salesiánů v odpoledních hodinách. Těšit se
můžete na volejbal, vybiku a florbal. Poté, co se popereme
s Hradečáky o pohár mistrů, završíme program společnou modlitbou. Nebude chybět dobré jídlo i čas na setkání
s přáteli. Nenechte si ujít a sledujte průběžné info na FB/
Hradubickederby.
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Festival u salesiánu
Je pondělní ospalé ráno poloviny dubna. Jdeme
s dětmi do školky, když najednou slyším „tati,
za kolik dní bude Festival?“ Lukyho otázka mě
definitivně probudí a hned si uvědomím, jaké
úkoly nás ještě čekají. Rychle počítám a odpovídám „za necelé čtyři týdny“.
Zbytek cesty trávíme vzpomínkami na loňský
ročník a vyprávíme si zážitky, které nám utkvěly
v srdcích. Provází nás radost. Do těla se mi vlila
nová energie. Opakuji si v duchu sám pro sebe:
„Necelé čtyři týdny.“ Jdeme do finále!
Pátek, 11. 5. 8:00. Martin mě vyzvedává. Nakládáme
běžky, hůlky, lyžařské boty a jedeme pro borovský
chleba. Hlavou mně zní tóny písně Vlasty Redla
Přejeli jsme slepici. „To nám ten týden pěkně začíná…“ Je teplé ráno a kufr rodinného MPV se topí
v záplavě bochníků voňavého chleba.
Pendlujeme mezi střediskem a Srnojedy a dovážíme vše potřebné. Ráno se nepozorovaně přehouplo do odpoledne a přijíždějí první dobrovolníci.
Bez jejich pomoci by Festival nemohl existovat.
O to víc potom rozumím slovům P. Petra Vaculíka,
když hovoří o tom, že Salesiánská svatost nemůže
vzniknout bez společenství.
Sobota, 12.5. brzy ráno. Mám moc rád tu chvíli, kdy
se středisko probouzí do dlouhého dne. Hemžení
dobrovolníků, společná snídaně v poklusu. Jak asi
vypadá ten mumraj z ptačí perspektivy? Na první
pohled možná trochu neorganizovaně, ale každý
ví, co přesně má dělat a před desátou hodinou, kdy
začíná slavnostní bohoslužba je celý areál připraven pro nápor návštěvníků.
První tony Vesmírné Kapely rozechvívají vlákna radosti uvnitř mého nitra a cítím, jak je celá
kaple nabita pozitivní energií. Společenství, které je naplněno Kristovou láskou. Únava po včerejší dlouhé noci rázem odchází – všichni jsme

jedno tělo… P. Petr Vaculík hovoří v homilii
o bohatství, které můžeme získat, budeme-li
žít podle vzoru světců a světic… Je to nelehký
úkol, ale za pokus to stojí. První drahokam je
navlečen na vlásečnici festivalu a po duchovním
občerstvení otevírá svoji náruč jídelna, kde je již
připraven tradiční guláš.
Celý areál je zaplaven sluncem, ale vedle podia
právě probíhá nelítostný souboj o přední umístění v závodech biatlonu. Závodníci v čepicích
a zimních bundách podávají i přes špatné sněhové podmínky obdivuhodné výkony. Kdo ví,
možná, že se mezi nimi najde budoucí olympijský medailista.
Na asfaltovém oválu zase svádějí souboje borci
ve stavebních kolečkách, kteří se snaží překonat
letitý rekord šampiona Lorence, jenž po skončení aktivní kariéry bydlí na samotě u lesa.
Pro nejmenší návštěvníky si čeští svatí a světice
připravili pestrý program. Děti se mohly seznámit se sv. Ludmilou, sv. Václavem, sv. Vojtěchem,
sv. Anežkou Českou, sv. Zdislavou a sv. Jenem
Nepomuckým. Za splněné úkoly si mohly vyzvednout sladkou odměnu v podobě cukrové vaty.
Kulturně ladění návštěvníci si užívali bohatého
programu, který probíhal na podiu. Hudební
vystoupení kapel VeKa, Prostoj, Poslední trilobit a Salband se prolínala s divadly a vrcholilo
duchovním slůvkem P. Václava Čunka SDB
z místní komunity Salesiánů.
Na Festivalu jste se i letos mohli setkat s mnoha
zajímavými osobnostmi. Do sekce „na slovíčko“
přijali pozvání pánové MUDr. Alojz Haninec,
primář chirurgie přerovské nemocnice a pardubický rodák, trvalý brněnský jáhen a známý
pokračování na další straně
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kadeřník Mgr. Jan Špilar, který trpělivě zvládal
nespočet zájemkyň i zájemců o nový účes.
I v tomto roce jste mohli navštívit řadu workshopů,
které nabízely pestrý program. Mohli jste si například vyrobit a odnést dárkovou tašku, vyzkoušet
si práci s ovčím rounem, zatančit v rytmu zátek,
či proměnit se v krásného motýla nebo divokého
tygra u stánku, kde probíhalo malování na obličej.
Žít podle salesiánského učení, znamená žít radostně. Sv. Jan Bosco jednou řekl: „Jsem člověk,
který miluje radost a proto si přeji vidět tebe
a všechny šťastné.“ Rozhodli jsme se tedy zařadit
do letošního programu i stánek s názvem „Vyrob
a daruj“, kde bylo možné zakoupit rukodělné
výrobky od dobrovolníků. Cílem této myšlenky
bylo podpořit salesiánské dílo v Bulharsku. K našemu překvapení se tento nápad setkal s velkým
ohlasem. Za Vaší štedrost Pan Bůh zaplať!
Program na hřišti i v tělocvičně byl nabitý aktivitami. Nechyběl však ani prostor pro osobní ztišení či možnost svěřit své starosti do rukou kněze.
Kaple sv. Václava byla otevřena pro tichou adoraci a P. Jožka Kopecký byl po celý den připravený
pro duchovní rozhovor i svátost smíření.
Pro všechny bylo po celé odpoledne nachystané
bohaté občerstvení, kde si každý přišel na své.
Zmrzlina, vafle, klobásky. Vrcholem odpoledne
bylo grilované prasátko. Postaráno bylo samozřejmě i o pitný režim.
Závěrem je třeba poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na organizaci 18. ročníku Festivalu.
Bylo jich více než 50 a mají náš velký dík! Budeme
moc rádi, když se najdou zájemci do užšího organizačného týmu pro příští 19. ročník.
Na shledanou 11. 5. 2019!
Za organizátory: Pražanovi, Ondrovi, Bajerovi,
Češkovi, P. Kysilka, L. Nováková.

Sbírka školních potřeb pro
děti z rodin v nouzi
Jako každým rokem středisko Sanace rodin Oblastní charity Pardubice pořádá
sbírku školních potřeb pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Chcete-li
přispět k této materiální sbírce a pomoci
tak dětem v jejich dalším životním směřování, můžete darované školní pomůcky
donést na faru u kostela sv. Bartoloměje
nebo do sídla Charity v ulici V Ráji.
Více na http://pardubice.charita.cz/sbirky-benefice/sbirka-skolnich-potreb/.
Děkujeme.

Dobrovolníci
pomáhají Charitě
Velké poděkování patří všem individuálním
dobrovolníkům, kteří dlouhodobě věnují svůj
čas, schopnosti, vlídné slovo a navštěvují osamělé seniory, doučují děti z rodin v nouzi, šijí kostýmy na Tříkrálovou sbírku, či se jinak zapojují
do společné charitní práce. V těchto měsících
nám navíc výrazně pomohla bezmála padesátka
dobrovolníků z firem. Pomáhali se stěhováním
a úklidem nového střediska Odlehčovacích služeb Červánky v ulici V Ráji odvedli velký kus
práce na úpravách zahrad ve střediscích Charity
v Mikulovicích, V Ráji a v Češkově ulici, nebo
pomáhali s organizací Dne dětí. Jak řekla Aneta
Betlachová, vedoucí ambulantních odlehčovacích služeb: „Všichni dobrovolníci byli velice
ochotní a vstřícní, pracovali s nasazením a bez
prostojů po celý den. Pracovali velmi pečlivě
a zahrada nyní vypadá skvěle. Mile mě překvapil i zájem dobrovolníků prohlédnout si prostory ambulantní odlehčovací služby a dozvědět se
informace o našem zařízení. Dovolte mi upřímně poděkovat za ochotu a kvalitně odvedenou
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práci a také vyřídit poděkování od našich seniorů, kteří mají ze zahrady a venkovního posezení
radost.“
Jak uvedla Ilona Ročková, koordinátorka dobrovolníků: „V současné době hledáme další dobrovolníky se zájmem o doučování, kteří vnímají

možnost doučovat, předávat znalosti a motivovat děti ke vzdělávání jako smysluplnou, přínosnou a užitečnou věc.“ Více informací na http://
pardubice.charita.cz/dobrovolnictvi/, irockova@charitapardubice.cz nebo osobně po předchozí telefonické domluvě na čísle 730 572 959
přímo v Dobrovolnickém centru V Ráji 786.

Loly Růža v Pardubicích
Spolek Loly Růža spolupracující s Rodinným
Centrem DaR Luže a podporovaný Oblastní
charitou Pardubice vystoupil v Pardubicích
na Pernštýnském náměstí v rámci 9. ročníku Multi-kulturního týdne a na Festivalu pod
duhovým křídlem v klubu ABC. Toto je pouze jedna z aktivit v rámci Programu pomoci
romským rodinám realizovaném v charitním
Rodinném centru DaR Luže. Pomoc místní
romské komunitě je zaměřena na děti i jejich

rodiče. Zaměstnanec charity pan Ivan Červeňák
dohlíží na školní docházku dětí, zajišťuje doučování, o víkendech nabízí smysluplné trávení
volného času právě v rámci hudebního a tanečního spolku Loly Růža. V rodinném centru Dar
byl pro velký zájem rozšířen kurz šití potřeb pro
domácnost a přednášky na zdravotní, sociální,
psychologická a jiná témata jsou vždy naplněny
pozornými posluchači.

Charita dětem
25. května Rodinné a vzdělávací centrum
Holoubek v Holicích oslavilo Den dětí.
Pracovnice centra spolu s dobrovolníky připravily pro děti různé sportovní disciplíny – skákání v kroužcích, hod na cíl, průlez
tunelem, chůdy, skákání v pytli, kuželky, běh

do vrchu, lanové aktivity, ale i vědomostní
hry jako pexesa, poznávání zvířátek a tvarů.
V pátek 1. června navzdory nepřízni počasí
proběhl Dětský den ve Středisku Sanace rodin
pokračování na další straně
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v Češkově ulici pro děti klientů Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v nouzi a klientů Služeb pro pěstouny. Ve stejný
den bohatý program připravilo i Rodinné
centrum DaR Luže. Dále se Oblastní charita Pardubice účastnila Hravého odpoledne
na Základní škole npr. Eliáše v Polabinách,
kde připravila aktivity pro děti a propagovala
své služby. Bohatý program má i Rodinné centrum Koutek v Ronově nad Doubravou, které

nově přešlo pod křídla Charity, která centru
pomáhá s profesionalizací služeb a organizace. O prázdninách rozšiřuje Středisko Sanace
rodin aktivity Klubu dětí o příměstský tábor
a víkendové pobyty pro děti z rodin v nouzi,
aby i ony mohly o prázdninách zažít legraci
i dobrodružství. Pokud byste tyto nízkonákladové aktivity chtěli podpořit, můžete tak
učinit na sbírkovém kontě 2800235245/2010,
do zprávy pro příjemce: TÁBOR, děkujeme.

Sex, vztahy a rodina
…aneb Jak genderová teorie ohrožuje naše
životy?
Ve středu 13. června proběhla na faře přednáška
katolického filosofa Petra Dvořáka (vyučující na teologické fakultě v Olomouci) na téma
genderové teorie. Seznámil nás s fenoménem,
který se šíří v Západním světě od šedesátých let
minulého století. Zmiňme některé myšlenkové
principy této teorie:
1. představa, že se s pohlavím a orientací nerodím, ale určuji si je sám na základě aktuálního pocitu (jeden den se cítím jako muž,
druhý jako žena, třetí jako něco mezi atd.)
2. lidé nejsou pouze muži nebo ženami, ale existuje široká paleta, z které si mohu vybírat
3. lidé nejsou přitahovaní buď výhradně muži
nebo ženami, ale orientace se mění
4. neexistují žádná etická pravidla v oblasti sexuality – jediným pravidlem je: dělej vše, co
ti dovolí tvůj sexuální partner
5. typicky ženské nebo typicky mužské projevy
(myšlení, jednání nebo tělesné dispozice)
nejsou dány od přírody, ale jsou společenským výtvorem, a proto je možné s nimi
svévolně žonglovat
6. rovnost za každou cenu a potírání jakéhokoli náznaku nerovnosti nebo nestejnosti (popření existence rozdílů mezi muži a ženami

– v myšlení, v jednání, v tělesných dispozicích atd.)
7. nárok na vykořenění tzv. genderových stereotypů (tj. rodinu tvoří otec, matka a děti)
a jejich nahrazení novými formami rodiny
(rodič jedna, rodič dva; nebo pouze rodič
jedna atd.)
Představené principy jsou zastávány komunitou známou jako LGBT (či LGBTIQ+), kterou
tvoří velké množství aktivistů. Tito lidé mají vliv
na vydávané zákony – zejména na zákonodárce
Evropské unie, Spojených států či Kanady.
Jedním z projevů zmíněné lobby byl Obamův
nechvalně známý tzv. „Záchodkový zákon“,
který zpřístupňoval záchodky a převlékárny ne
na základě biologického pohlaví, ale na základě
toho, kým se člověk cítil být. Na dámské převlékárny a toalety tak častokrát zavítaly různí
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perverzní jedinci… Další Obamův krok tímto
směrem byl nazýván slovy „Obamacare“ a přikazoval všem zaměstnavatelům, aby nabízeli
a hradili svým zaměstnancům hormonální antikoncepce, sterilizace a potraty. Tento zákon se
vztahoval i na katolické instituce…
V Kanadě aktivisté LGBT docílili schválení tzv.
zákona C 16, který přikazuje občanům nazývat
každého tím zájmenem, které si zvolí. Pokud
někdo odmítne oslovovat člověka, který je evidentně mužem, ženským nebo jiným zájmenem
(za účelem pestrosti vznikla další zájmena),
může být soudně stíhán.
Na našem kontinentu LGBT komunita získává
silnou pozici v posledních letech takzvanou
Istambulskou úmluvou o prevenci a potírání
násilí vůči ženám a domácího násilí. Tuto úmluvu již přijala více než dvacítka států státu EU
a ČR ji v nejbližší době má ratifikovat také. Tato
úmluva má oficiálně bránit rovnost práv žen,
ovšem již ve čtvrtém článku je formulováno, že
má chrání i rovnost práv jinak orientovaných
nebo jinak se genderově cítících. Otevírá se zde
nárok na rovná práva homosexuálů na manželství a adopci dětí. (Pan doktor k této věci
na výzkumech manifestoval, že homosexuální
svazky jsou pro výchovu dětí méně vhodné než
heterosexuální svazky.) Rovněž úmluva nařizuje potírání tzv. genderových stereotypů. V praxi
to může znamenat, že člověk, který se odváží
tvrdit, že rodina tvořená otcem a matkou je ideálním prostředím pro výchovu dítěte, může být
právně stíhán.
Lisabonská úmluva také usiluje o formaci dětí
již od školky směrem k genderové toleranci.
Např. se mají již od nejútlejšího věku seznamovat s pohádkami o dvou homosexuálních
princích. Rovněž nemají užívat označení máma
a táta, ale rodič 1 a rodič 2, protože by se mohli cítit diskriminovány děti stejnopohlavních
rodičů. Mládež se má ve školách učit, že to co

mají mezi nohama nutně neurčuje jejich gender
a pohlaví, že se mohou nechat přeoperovat (jak
se v USA děje již od 15 let) a nebo se alespoň
zkusit chovat jako jiné pohlaví.
Alarmující jsou rovněž snahy o tzv. genderové
zcitlivování, které se též opírají o Istambulskou
úmluvu. Děti již od školky mají být seznamovány s principy plození a dosahování pohlavní
slasti. Některé školky v Německu přistoupili až
tak daleko, že děti učí v praxi, jak dosáhnou pohlavní slasti a ty pak vzájemně masturbují v tzv.
Mazlících koutcích.
Výčet projevů genderové teorie by byl velmi
dlouhý a mohl by pokračovat takřka nekonečně.
Zjevné je, že se jedná o teorii, která je v podstatném rozporu z Biblí a křesťanstvím. Již v knize
Genesis čteme, že Bůh stvořil člověka jako muže
a ženu a v dějinách Izraele i církve vnímáme
odlišné role mužů a žen, které nejsou pouze společenským konstruktem, ale vychází ze „stvořenosti“ člověka. Bůh tvoří člověka a člověk se má
učit přijmout sebe sama. Teorie genderu naopak
tvrdí, že člověk se má sám určit, jakým pohlavím je a sám má určit, jaká orientace mu bude
prospívat.
Bible tvrdí, že muž a žena mají být jedno tělo,
kdežto teorie genderu vnímá erotické svazky
velmi volně. Závazek věrnosti vnímá jako něco,
co by se mělo podřídit právu na slast.
Nebezpečné na teorii genderu je její ideologický náboj. Aktivisté LGBT dosahují omezení
svobodné diskuze o věcech pohlaví a orientace.
Z vládních peněz nejsou podporovány výzkumy
odporující teorii genderu a právně postihováni
jsou ti, kteří si dovolí s teorií nesouhlasit (mnohé jsou případy persekuovaných duchovních,
kteří si dovolili pouze formulovat výše zmíněnou katolickou nauku). Je nám tedy nařizováno,
pokračování na další straně
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jak máme mluvit a co si máme myslet, což jsou
neklamné známky ideologie.

mužem a ženou. V neposlední řadě pak vyzýval
k modlitbě.

Výhledy pan doktor nevnímal příliš pozitivně,
přesto povzbuzoval k podpoře organizaci bránících klasickou rodinu jako Aliance pro rodinu,
Hnutí pro život, nebo CitizenGO. Povzbuzoval
k podepisování petic a vzdělávání se v této
věci. Rovněž doporučoval k moudré volbě škol
pro své děti a k tomu, abychom děti uváděli
do zdravého sebepojetí a vnímání vztahu mezi

Chtěl bych poděkovat zúčastněným (bylo nás
asi 50) za velmi plodnou diskuzi po přednášce i panu doktorovi, že vážil cestu. Ti, kteří by
chtěli přednášku slyšet, si mohou stáhnout její
záznam ze stránek naší farnosti.
P. Filip Dušek

Nejsme protagonisty svých zásluh
Vatikán. Sůl dává chuť pokrmu a světlo neosvěcuje sebe – v tom spočívá každodenní křesťanské svědectví, zdůraznil papež František v homilii při ranní mši v kapli Domu sv. Marty.
Komentoval tak dnešní evangelium (Mt 5,1316), ve kterém Ježíš svým účedníkům vysvětluje,
čím jsou pro svět. „Být solí a světlem pro druhé,
bez nárokování si zásluh – taková je jednoduchá
svatost všedního dne, ke které je křesťan povolán. Zdá se to málo, avšak Pán může i s málem
činit divy,“ poznamenal František. Proto je třeba
se spokojit s málem a být jenom solí a světlem:
„Solí pro druhé, světlem pro druhé, neboť sůl
neochucuje sebe, ale vždycky slouží. Světlo neosvěcuje sebe, nýbrž slouží. Sůl je pro druhé. Jen
nepatrná špetka soli pomůže pokrmu. V obchodě se nekupuje sůl po tunách, ale v malých
sáčcích. To stačí. Sůl se nepyšní sebou, protože neslouží sobě. Vždycky pomáhá druhým.
Zachovává a ochucuje. V tom je jednoduchost
svědectví.“
Být každý den křesťanem – poznamenal dále
papež – znamená být světlem, které je pro lidi
a pomáhá jim ve chvílích temna:

„Pán nám říká: »Buď solí, buď světlem!« A někdo si pomyslí: »Přivedu tedy do kostela hodně
lidí a udělám…« – Ne! Jednej tak, aby druzí viděli a velebili Otce! Ani žádná zásluha ti nebude
přiznána. Když jíme, neříkáme: »To je ale dobrá
sůl!«. Nikoli, ale: »To jsou chutné těstoviny, to je
dobré maso…« Když jd eme v noci domů, neříkáme: »To je svítivé světlo!«. Nikoli. Nehledíme
na světlo, nýbrž na to, co je osvětleno. Tato dimenze způsobuje, že my křesťané jsme v životě
anonymní.“
Nejsme protagonisté svých zásluh a nemusíme jednat jako farizej, který děkoval Pánu,
protože si myslel, že je svatý – vyvodil Petrův
nástupce.
„Krásnou modlitbou by pro nás všechny mohla
být otázka, kterou si lze klást na sklonku dne:
»Byl jsem dnes solí? Byl jsem světlem?« Toto
je každodenní svatost. Pán ať nám to pomáhá
pochopit.“
(http://www.radiovaticana.cz – kázání papeže
Františka v kapli Domu sv. Marty – 12.06.2018)
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Akce na měsíc červenec–srpen
Ne 24. 6.
St

Čt

Pá

27. 6.

28. 6.

29. 6.

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Poslední mše pro děti v tomto šk. roce

klášterní kostel

10:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Modlitba za národ

kostel sv. Bartoloměje

17:30

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

Slavnost sv. Petra a Pavla

kostel sv. Bartoloměje

18:00

Poslední polední mše svatá

kostel sv. Jana Křtitele

12:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

kostel sv. Bartoloměje

9:00

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Konec školního roku

Čt

5. 7.

So

7. 7.

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

po ranní
mši sv.

Čt

12. 7.

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

So

14. 7.

Diecézní pouť rodin a nemocných

Jablonné v Podještědí

11:00

Po

16. 7.

Přijímání intencí na měsíc srpen

fara

od 09:00

Čt

19. 7.

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Poutní pobožnost

kaple sv. Anny

17:00

Ne 22. 7.

20 / Různé
Čt

26. 7.

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

So

28. 7.

Modlitba za národ

kostel sv. Jana Křtitele

17:30

St

1. 8.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Čt

2. 8.

Zpovědní den

kostel sv. Jana Křtitele

17:00–18:00

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Pá

3. 8.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

So

4. 8.

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

po ranní
mši sv.
15:00

Po 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

Čt

9. 8.

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

Út

14. 8.

Začíná Spolčo Léto (do 19.8.)

Míčov-Sušice

Slavnost Nanebevzetí P. Marie

klášterní kostel

18:00

St

15. 8.

Přijímání intencí na měsíc září

fara

od 09:00

Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Čt

16. 8.

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Čt

23. 8.

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

Pá

24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje – patrona farnosti

kostel sv. Bartoloměje

18:00

Ne 26. 8.

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Út

28. 8.

Modlitba za národ

kostel sv. Jana Křtitele

17:30

Čt

30. 8.

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

So

1. 9.

Svátost smíření pro děti a rodiče

kostel sv. Bartoloměje

17:00

Poutní slavnost v Pardubičkách

kostel sv. Jiljí

17:00

Ne 2. 9.

1. mše pro děti – žehn. šk. potřeb potřeb klášterní kostel

10:00

Po

3. 9.

Začátek školního roku

St

5. 9.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Zpovědní den

kostel sv. Jana Křtitele

17:00–18:00

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

Čt

06. 9.

So

8. 9.

13. Pouť pardubických rodin

Veliny/Horní Jelení

10:00

St

12. 9.

Seniorklub

farní sál

14:30

So

15. 9.

Dny evropského dědictví

pardubické kostely

Poutní slavnost

Kokešov

Ne 16. 9.

15:00

