
Zpravodaj
Německý básník Rilke bydlel určitý čas 
v Paříži. Každý den, když chodil na Univerzitu 
se svou francouzskou přítelkyní, procházel 
jednu velmi rušnou ulici. Na rohu této ulice 
vídal pokaždé žebračku, která prosila chod-
ce o  almužnu. Žena seděla bez hnutí vždy 
na stejném místě s rukou nataženou a očima 
sklopenýma k zemi. Rilke ji nikdy nic nedal, 
zatímco jeho společnice jí pokaždé nějakým 
penízem podarovala. Mladé Francouzce to 
bylo divné, a  tak se básníka jednou zeptala: 
„Proč té ženě nikdy nic nedáš?“

„Měli bychom obdarovávat srdce, ne ruce.“ 
Dalšího dne přišel Rilke s nádhernou čerstvě 
rozvitou růží. Vložil jí ženě do  ruky a  chtěl 
odejít, ale tu se stalo něco neočekávaného. 
Žebračka zvedla oči, pohlédla na  básníka, 
namáhavě se zvedla ze země, uchopila jeho 
ruku a políbila ji. Růži přitiskla a pomalu od-
cházela. Celý týden ji nikdo neviděl. Za 8 dní 
znovu seděla na  svém obvyklém rohu ulice. 
Tiše a  bez hnutí jako vždycky. „Z  čeho žila 
po celou tu dobu, kdy nic nedostávala?“ ptala 
se francouzská dívka.

„Z RůŽE odpověděl básník.“
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Skautský tábor

Je 21. července a  na  vlakovém nádraží 
v Pardubicích se schází asi šedesátičlenná sku-
pina skautů, těšících se na  mnoho zážitků. Již 
druhým rokem se náš tábor nachází u malé ves-
ničky Valteřice v Orlických horách. 

Když jsme dojeli na  místo, posedali jsme si 
do stínu a trpělivě vyčkávali na naše zavazadla, 
které vezli společně s  táborovým vybavením. 
Když přijel náklaďák, pustili jsme se všichni 
do vybalování a zabydlování svých tee-pee. 

Další den za námi přijel otec Antonín a kona-
la se mše svatá v přírodě. Odpoledne proběhla 
zahajovací celotáborová hra. Letošním tématem 
byly Staré pověsti české. 

V pondělí ráno nás vzbudili již v 7 hodin a tím 
začal obvyklý táborový režim. Na nástupu nám 
oznámili program na daný den. Dopolední pro-
gram byl obvykle naučný, jako třeba šifry, skaut-
ské dovednosti nebo Sud je plný mléka, glo, glo, 
glo, kam se vrtnem? Hádejte, kdo tento název 
vymyslel…? Pak následoval oběd s  poledním 
klidem a poté celotáborová hra. Ve 4. programu 
byly obvykle běhací či zábavné hry. Jako třeba 
sportovno, středověk či tančírna, při té byla 
opravdu legrace, obzvlášť když Bushman tančil 
čaču. Nastal večer, všichni usedli ke stolům a za-
čala večeře. Jednou za čas byl táborový oheň, při 
kterém se zpívalo, hrálo a povídalo. 

pokračování na další straně
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Nastalo úterý a  my se postupně dostávali 
do  toho pravého skautského táboření. To zna-
mená: myji se jednou za týden, češu se jednou 
za týden a smrdím jako skunk. No není to pará-
da??? Večer byl první táborový oheň. Sedli jsme 
si k ohni a aby bylo jasné, jaká píseň se bude hrát 
potřebovali jsme nějakou organizaci. A  tak se 
objevilo staré známé Rádio Hyena, které hrálo 
písničky na  přání. „Zdravíme všechny poslu-
chače našeho rádia. Jakou píseň byste si nejradši 
poslechli? Volejte, jsme na příjmu…“ Hrálo se, 
zpívalo a bylo veselo. Hvězdy byly tu noc velmi 
jasné a  tak se někteří rozhodli, že přespí pod 
širákem. 

V pátek bylo zatmění měsíce a shodou okolnos-
tí proběhl také slibový oheň skautek a světlušek, 
který měl tudíž velmi slavnostní atmosféru. 

Tábor nám najednou začal utíkat a než jsme se na-
dáli, byl první týden pryč. Rozloučili jsme se s ně-
kterými táborníky, kteří museli odjet. Na oplátku 
však přijelo mnoho nových členů a vedoucích.

V pondělí byla logická olympiáda, která se všem 
moooc líbila :DD Mimochodem, večer probě-
hl další slibový oheň. Tentokrát vlčat a skautů. 
Bylo to opravdu velkolepé! 

Za  pár dní jsme znovu usedli, jak jinak než 
k ohni, tentokrát ovšem byl Veselý oheň. Všichni 
k němu přistoupili a odkryli plachtu, která skrý-
vala velké tajemství! Jednotlivá polena byla oba-
lena krepákem a  na  něm byli zubatí smajlíci+ 
velká rudá mašle na  fakuli (kdo neví co to je, 
zeptejte se strýčka Googla). A proč ne. Vždyť je 
to VESELÝ TÁBORÁK! Pěkně to čoudilo. Hráli 
se u něj také scénky v celotáborové hře v týmech. 
Někdo měl téma komedie, jiný zase muzikál, 
lovestory, horrror či sci-fi. Poté zahráli Veverky 
parodii na Tři bratry. A Marek s Vítkem předvedli 
pár zahraných vtipů. Bylo to fakt super.

Ve  čtvrtek ráno byl podobný průběh. Když 
nastal konec poledního klidu, vedoucí to začal 
pískat na píšťalku morseovkou, ale místo P (jako 
příprava) zapískal L. Což podle nás znamená 
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Ležet. Tak jsme pokračovali dál ve spaní. Ovšem 
poté, co se to dověděl, k nám přišel a opravil se. 
Škoda. Sbohem spánku.

Na  táboře se nám to fakticky moc líbilo. Je to 
další zážitek, na  který nechceme zapomenout. 

A těšíme se na příští rok. A děkujeme moc všem 
vedoucím.

Neruš a Rudovous

Poutní pobožnost ke cti sv. Anny

V  neděli dne 22. července 2018 se od  17 hod. 
za pěkného letního počasí konala u krásně opra-
vené kaple, zasvěcené sv. Anně, poutní pobož-
nost, kterou sloužil pan arciděkan P.  Antonín. 
Protože se kaple nachází v těsné blízkosti silně 
frekventované železniční tratě, která způsobuje 
značný hluk, bylo pro lepší poslech instalováno 
reprodukční rozhlas. zařízení, které žel Bohu 
právě při homilii příliš nefungovalo. P. Antonín 
vyzdvihl roli sv. Anny jako vzor pro všechny 
současné i budoucí maminky a babičky ve vý-
chově dětí a  vnuků, ke  vzájemné úctě a  lásce 
v  rodinách, zvláště v  dnešní době, kdy rodina 
jako základ je velmi ohrožována.

Texty litanií ke  sv. Anně, které jsme se modli-
li, jsou překrásné a  stejně tak i  píseň „Já jsem 

si vyvolil Ježíše, Marii, svatou Annu…“, kterou 
jsme zpívali, dýchala na  nás svou starobylostí 
(nápěv pochází z pol. 18. stol.).

Před závěrem P.  Antonín poděkoval všem, kteří 
se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě této 
poutě, p. Jiřímu Hájkovi (i jeho rodině) za obnovu 
kaple sv. Anny, nám poutníkům a nezapomněl ani 
popřát všem Aničkám, Magdalenkám a  Mariím 
hojnost Božího požehnání k jejich svátku.

Na  závěr pobožnosti jsme obdrželi svátostné 
požehnání a  poté následovalo malé pohoštění, 
které připravila rodina Hájkova i sami poutníci. 
Tak, dá-li Pán Bůh, zase za rok! Bohudíky.

Jana Čihulová
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Na začátku vernisáže výstavy, která 
se koná pod záštitou 1. náměstka 

hejtmana Pardubického kraje 
Romana Línka promluví radní města 

Pardubice František Weisbauer.

za  dobu prázdnin a  vyprošení si požehnání 
do dalšího školního roku. Po mši svaté přejede-
me do Horního Jelení, kde se společně projdeme 
kolem rybníku Pětinoha po  zcela nenáročném 
terénu (5 km), vhodném i pro kočárky. Na míst-
ní farní zahradě si potom opečeme buřtíky. 

Těšíme se na  společně prožitý čas s  rodinami, 
prarodiči s  vnoučaty i  na  ty, kterým již děti 
odrostly.

Kostel sv. Mikuláše ve Velinách

Kostel z  roku 1752 je dřevěný, roubený, jedno-
lodní se šindelovou střechou, s  trojboce uza-
vřeným presbytářem. Novorenesanční oltář se 
sochou  svatého Mikuláše  pochází z  roku 1903, 
stejně tak kazatelna s  vyobrazením čtyř  evan-
gelistů. Kostel je pravděpodobně nástupcem 
dřívějšího kostela, o  kterém toho není mnoho 
známo.

Obdélníková márnice s valbovou střechou po-
chází pravděpodobně z roku 1750. V márnici se 

 Ze života farnosti – bude

Pouť rodin naší farnosti

Jak již bylo psáno v minulém zpravodaji, na pře-
lomu prázdnin a nového školního roku se bude 
konat již 13.pouť rodin naší farnosti. Poputujeme 
společně s našimi duchovními otci v sobotu 8.9. 
do kostela sv.Mikuláše v obci Veliny. V  10 ho-
din zde budeme mít mši svatou na poděkování 

Pozvánka na výstavu
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dochovala ojedinělá zvláštnost, tzv. „josefínská“ 
rakev z 80. let 18. století. Z důvodu úspory dře-
va na rakve, hlavně při epidemiích, byli zemřelí 
spouštěni do hrobu otevřením dna rakve.

Dřevěná zvonice se nachází také v blízkosti kos-
tela sv. Mikuláše – stojí vně oplocení kostela. 
Byla postavena v roce 1750, má osmiúhelníkový 
půdorys a je postavena na kamenné podezdívce. 

 Kostel společně se zvonicí a márnicí tvoří pa-
mátkově chráněný soubor  lidového barokního   
stavitelství. Jedná se o  ojedinělou ukázku rou-
beného kostela, doplněného dalšími dřevěnými 
stavbami. Areál kostela je evidován na  ústřed-
ním seznamu kulturních památek České 
republiky.

Pavla Pecnová

13. POUŤ PARDUBICKÝCH 
RODIN  

VELINY * HORNÍ JELENÍ

SOBOtA 8. zářÍ 2018

Letos již po třinácté budeme společně 
putovat a děkovat s našimi kněžími za vše, 

co jsme o prázdninách prožili a zároveň 
prosit o ochranu a pomoc v nastávajícím 

školním roce.

PROGRAM POUtě: 
10:00–11:00 hod. * Mše svatá v kostele sv. 

Mikuláše  
(VELINY) parkování nedaleko kostela

11:30–13:00 hod. * Putování „po rovince“ 
(HORNÍ JELENÍ) od hřbitova trasa 5 km 
v lese je vhodná i pro kočárky, parkování 

u hřbitova

13:00–15:00 hod. * Opékání, sportování  
(HORNÍ JELENÍ) k dispozici farní dvůr, 

parkování před farou

Srdečně zveme rodiny, prarodiče s vnou-
čaty, i ty, kterým již děti odrostly.  
Těšíme se na společně prožitý čas.
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Centrum pro rodinu Hradec Králové 
pořádá

PřÍPRAVU NA ŽIVOt 
V MANŽELStVÍ

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké 
jsou rozdíly mezi mužem a ženou? Chcete 

se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, 
o komunikaci mezi partnery, o tom jak 

pečovat o vztah, aby se vám nevyprázdnil, 
o vztazích s rodiči a k okolnímu světu, 

sexuálním životě v manželství nebo také 
o společném životě s Bohem?

Zveme všechny dvojice, které se chtějí 
hlouběji poznat, ujasnit si správnost své 

volby, ale i svá silná a slabá místa a připra-
vit se na společný život v manželství. 

Setkání budou probíhat během školní-
ho roku ve dvoutýdenních intervalech 
u Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 
359, Pardubice – Pardubičky (asi 400 m 

od nemocnice). Poprvé se sejdeme

v neděli 7. 10. 2018 v 15.30 hod.

Přihlásit se můžete a bližší informace 
získáte u: Věry a Ladislava Traxlerových 

tel. 466 652 332, 608 449 866 
e-mail: crhk@volny.cz

V  září uctíme svatou Ludmilu, první českou 
světici

Svatá Ludmila je první česká žena známá jmé-
nem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka 
Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka 
sv. Václava a  první česká světice. Zavražděna 
byla v  noci z  15. na  16. září na  hradišti Tetín 
v roce 921 na příkaz své snachy Drahomíry.

Svátek svaté Ludmily proto připadá na 16. září 
a  na  mnoha místech po  České republice se 
konají poutě k  uctění této významné světice. 
Mnoho poutníků se tak v  září vydá na  někte-
rou svatoludmilskou pouť. Tradičně se pouť 
koná například na Pražském hradě, na Mělníce 
(odkud podle legend Ludmila pocházela), 
na Levém Hradci (kde s knížetem Bořivojem za-
ložila první kostel v Čechách) a také na Tetíně. 
Právě letošní pouť na  Tetíně bude výjimečná, 
neboť Svatovítská kapitula na  slavnost zapůjčí 
jednu z  nejvzácnějších relikvií svatovítského 
pokladu – lebku svaté Ludmily. Poutníci budou 
mít možnost uctít lebku v barokním kostele sva-
té Ludmily 22. září.

Svatou Ludmilu dnes vnímáme jako matku 
a patronku českého národa, v  roce 2021 si bu-
deme připomínat 1100 let od jejího zavraždění. 
Právě z  tohoto důvodu vznikl na začátku roku 
2016 spolek Svatá Ludmila 1100 let. Založení 
iniciovala obec Tetín a  zakládajícími členy se 
staly farnosti Beroun a Roztoky a města Roztoky 
a  Mělník – místa, která jsou historicky spjata 
s působením kněžny Ludmily.

Svatá Ludmila 1100 let
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Posláním spolku a stejnojmenného projektu Svatá 
Ludmila 1100 let je péče o  odkaz svaté Ludmily 
v ohledech jeho uchovávání, šíření a prezentování 
široké veřejnosti, tak aby v roce 2021 došlo k důstoj-
nému uctění její mučednické smrti. Vyvrcholením 
celého výročí by se měla stát svatoludmilská ná-
rodní ekumenická pouť na Tetín v září 2021.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat!

Sídlem: 
Za Lužinami 1084/33 
155 00 Praha 5 
eliska.svandova@svataludmila.cz 
http://www.svataludmila.cz/cs/ 
https://www.facebook.com/svataludmila1100let/ 
https://www.instagram.com/svataludmila1100let/

Dny evropského dědictví

Pardubice sobota 15. září 2018

Kostel sv. Bartoloměje 
Kostel otevřen 12:00 – 17:00 hod
Fotogalerie „Ze života farnosti“
Prohlídka 13:00, 15:00  Historie a její duchovní odkaz
Koncert 16:00 hod. Varhanní koncert
Kostel sv. Jana Křtitele
Kostel otevřen 12:00 – 16:00 hod.
Fotogalerie „Ze života farnosti“
Vlastní program Pondělní večery – info o setkávání,  

propagační letáčky, program nejbližších večerů
Kostel zvěstování Panny Marie - klášterní
Kostel otevřen 14:30 – 17:15 hod.
Koment. prohlídka kost. 14.30, 15:15, 16:00 a 16:45 (délka cca 25 minut)
Prohlídka katakomb 14:30 – 17:00 hod
Koncert 16:00 – 16:30 hod  Hrátky se Šmidlátky
Fotogalerie „Ze života farnosti“
Vlastní program možnost individuální prohlídky katakomb  

– vhodná baterka či „čelovka“
Zvonice u kostela sv. Bartoloměje
Zvonice otevřena 14:00 – 17:00 hod
Fotogalerie „Odlévání zvonu Arnošt“
Vlastní program prohlídka zvonice (ve skupinách po 15)



8 /  Ze života farnosti – bude / mládež

Pozvání na pouť do Křešova

V  sobotu 29. září se uskuteční Farní pouť 
do  Křešova. Mariánské poutní místo se na-
chází několik kilometrů za hraničním přecho-
dem Královec/Lubawka u  města  Kamienna 
Góra v obci Krzesów (česky Křešov).

Po  společné bohoslužbě v  10 hod. v  bazilice 
bude následovat prohlídka poutního areálu, 
tradiční občerstvení bude na  faře v  městě 
Lubawka.

Více informací bude později na  nástěnkách 
a na internetových stránkách naší farnosti.

 Ze života farnosti – bude / mládež

Spolčoléto 2018

Spolčoléto je akce zacílená na  mládež ve  věku 
14–17 let. Cílem je zažít společenství, poznat 
sebe sama a  prohloubit svůj vztah s  Bohem. 
A tak tomu bylo i letos jak je již tradicí v maleb-
né vesničce Míčov.

Mladí, kteří byli angažováni do  příprav, přijeli 
už o den dříve. Ostatní vyrazili až v úterý do-
poledne. Po  obědě jsme si dali pár stmelova-
ček a  každý si vyrobil svoji profil s  messanger 
schránkou. Díky nim jsme si mohli vyměňovat 
vzkazy. Večer už jen modlitba s krátkým uvede-
ním do tématu (mužskoženského světa) a hurá 
na kutě.

Druhý den nás očekával herní den. Dopoledne 
jsme budovali svoje město s  prosperující eko-
nomikou a  odpoledne sváděli klasickou bitvu 
o  vlajky, kvůli sporům mezi městy. Nakonec 
jsme se všichni udobřili při mši svaté, ve které 
byl kladen zvláštní důraz na pozdravení pokoje. 
Večer jsme prolétli debatou o celodenním pro-
žitku a krátkou modlitbou.

Třetího dne jsme vstali před východem slunce. 
Mladí muži se potichu vyplížili na blízké hřiště, 
kde byli uvedeni do mužského rituálu, který je 
čekal. Dívky vstaly o  něco později, ale i  na  ně 
čekal rituál. Po  ranních aktivitách následovala 
společná práce, odpolední chillový čas, vodní 
bitva a večerní diskuze s hostem.

V  pátek dopoledne jsme absolvovali aktivitku, 
při které jsme si vyměnili role typické pro druhé 
pohlaví, každoroční obědovou tradici – vzájem-
né krmení a večer jsme vyrazili tábořit na zříce-
ninu hradu Lichnice.

Předposlední dopoledne bylo ve stylu mini du-
chovní obnovy. Odpoledne vypukly přípravy 
na  závěrečný galavečer s  tajným překvapení – 
oslavou P. Filipa. Společně jsme večer zakončili 
modlitbou, při které jsme si měli možnost na-
vzájem poděkovat.

Nedělní závěrečný den byl ve  znamení balení, 
úklidu a závěrečného hodnocení.
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 Ze života farnosti – mládež

Chtěl bych prvně poděkovat našim starším, 
kteří vzali tuto akci pod svá křídla a zaštítili ji, 
P. Filipu a salesiánu Jiřímu Georgovi Woclavku. 
Dále všem mládežníkům, kteří se zapojili a obě-
tovali svůj čas pro přípravy a v neposlední řadě 

všem účastníkům, kteří přijeli a  tvořili s  námi 
dohromady jedno veliké společenství.

Petr Kučera

Schola
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Charita představovala své služby

V polovině srpna jsme představovali na Veletrhu 
sociálních služeb v Pardubicích Charitní pečo-
vatelskou službu a Služby pro rodiny s dětmi.

Klub dětí a příměstský tábor

Již druhým rokem při středisku Služeb pro rodi-
ny s dětmi funguje Klub dětí, který nabízí dětem 
ze sociálně znevýhodněného prostředí smyslu-
plné trávení volného času. Kroužek navštěvují 
děti od šesti do patnácti let, cílem klubu je vy-
tvořit příjemné a bezpečné prostředí, do kterého 
se mohou vracet a  zprostředkovat jim zážitky, 
ke kterým by se jinak nedostaly. Klub dětí vy-
ráží na výlety, víkendové výpravy a již druhým 
rokem pořádá i  příměstský tábor. Důležitým 
cílem je ukázat dětem dobré vlastnosti: soucit 
s druhými, toleranci, trpělivost, schopnost roz-
dělit se, umění pomoci, přátelství.

Služby pro rodiny s dětmi

V Češkově ulici sídlí středisko Služeb pro rodiny 
s dětmi, odsud vyráží do terénu sedm sociálních 
pracovnic. V  rámci Sociálně aktivizačních slu-
žeb pro rodiny s  dětmi v  nouzi nabízejí pomoc 
a podporu při řešení problémů rodinám s dětmi, 
nacházejících se v  tíživé životní situaci, kterou 
nedokážou sami bez pomoci překonat, rodinám 
s  dětmi ohroženými společensky nežádoucími 
jevy, mladým lidem v  nepříznivé životní situaci, 
kteří zakládají rodinu nebo již pečují o vlastní děti. 

V rámci Služeb pro pěstouny dlouhodobě pod-
porujeme rodiny s  dětmi v  náhradní rodinné 

Právě vyšly nové  
Charitní noviny
Vždy je lepší vědět a nepotřebovat, než potře-
bovat a  nevědět kde hledat pomoc. K  šíření 
informací o  nabízených charitních službách 
nám již sedmým rokem slouží také Charitní 
noviny, ve kterých lze najít nejen popis služeb, 
kontakty na  naše pracovníky, ale i  příběhy 
lidských osudů, do kterých vstoupila Charita. 
Naše noviny jsou ke  stažení na  charitních 
webových stránkách, tištěné na  dispečinku 
v  hlavním sídle Charity v  ulici V  Ráji 732, 
na faře a v kostelích.

péči prostřednictvím doprovázení a  poskytnu-
tím nebo zprostředkováním poradenství, vzdě-
lávání a  odlehčovací (respitní) péče. Ve  spolu-
práci s  Pardubickým krajem v  rámci kampaně 
Hledáme rodiče podporujeme děti a  dospělé, 
kteří se rozhodli vytvořit společně nový domov. 
Více na hledamerodice.cz.
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Doučování dětí

Další aktivitou Služeb pro rodiny s  dětmi 
ve spolupráci s dobrovolníky je doučování dětí, 
kde díky obětavým lidem zprostředkováváme 
pomoc při přípravě do  školy a  přispíváme tak 
ke zlepšení výchozí pozice pro pozdější uplatně-
ní a spokojenost v životě. 

V  současnosti nutně hledáme pomoc pro více 
než deset dětí, kterým můžete pomoci při pří-
pravě do  školy. Více informací na  pardubice.
charita.cz/dobrovolnictvi/ či přímo na telefonu 
775 296 842, 730 572 959 a na dobrovolnik@cha-
ritapardubice.cz. Děkujeme.

Sbírka školních potřeb

Děkujeme všem, kteří přispěli do  materiální 
sbírky na pomoc dětem z rodin v nouzi a věno-
vali školní pomůcky.

Světové setkání rodin –  
Dublin
Drazí farníci,

když budete číst tyhle řádky, tak část naší rodiny 
bude v Dublině společně s papežem Františkem 
a  s  rodinami z  celého světa. Sem jsme přijeli 
děkovat a  prosit za  naši rodinu i  všechny ro-
diny které známe. Chceme prosit za  milosti, 
které jsou tak potřebné do všechny rodiny. Bez 
Božího požehnání je marné naše namáhání.

Rodina má být místem, kde je člověk přijímán, 
milován a  pochopen. Jak dnes mnohé rodiny 
trpí, manželé, vztahy, děti. Jak říká pan Traxler, 
že mezi manželi je důležitá něžnost. Tohle slovo 
má v  oblibě i  papež František, říká, jak něžně 

Bůh miluje každého jednoho člověka. Jak se píše 
v  Bibli, „i  kdyby matka opustila své dítě“ (což 
se stává v málo případech), On Bůh „nás nikdy 
neopustí.“ 

Papež František je zástupce Ježíše Krista 
na zemi, rodiny z celého světa se s Ním setkají, 
aby je povzbudil a vyprosil jim milost od našeho 
Pána.

Program setkáni je bohatě připraven. V  pátek 
24.8. v  areálu Dublin Society bude probíhat 
Kongres, kde budou různé přednášky. Pro děti 
a mládež je zde připraven speciální program.

V  sobotu 25.8. na  Croke Park Stadium bude 
Festival rodin za  účasti papeže Františka, kte-
rý bude doprovázen hudbou, písněmi, tancem 
a mluveným slovem. Zde uslyšíme pět svědec-
tví rodin z Irska, Kanady, Indie, Iráku a Afriky. 
Jejich svědectví se zaměří na  odpuštění, sílu 
a naději v rodinném životě.

V neděli 26.8. v Phoenix Park v 15 hod. bude zá-
věrečná mše svatá s papežem Františkem.

Tématem světového setkání rodin je 
„Evangelium rodiny: Radost světu“. Na toto se-
tkání byla připravena Ikona Svaté rodiny, aby se 
farnosti na toto setkání lépe připravili a inspiro-
vali, tak putovala mezi jednotlivými farnostmi.

Na setkání bude i televize Noe, tak velkou část 
programu bude možné sledovat i doma.

Tak Vám přeji, abyste se také mohli zúčastnit 
alespoň vzdáleně tohoto setkání, určitě velkou 
část bude možné shlédnout i v archívu TV Noe.

Papež Jan Pavel II. navštívil Irsko v  roce 
1979. Papež František navštíví několik měst, 
i  město Knock, v  němž se v  roce 1879 zjevila 
Panna Marie. Jako papamobil bude mít Škoda 
Rapid v  úpravě Spaceback. Po  skončení cesty 



 Charita / Různé / 13 

Různé

všechna auta budou putovat do charitativních 
organizací.

Pro nás setkání organizuje cestovná kancelář 
Miklas Tour, za bohatý program jim patří veliké 
díky.

Kéž Bůh naplní všechny rodiny radostí se setká-
ní s Ním a ať se tahle radost roznese do celého 
světa.

 Zuzana Petrášová

tip na výlet

Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Jana 
Křtitele v  Kutné Hoře – Sedlci určitě navštívilo 
mnoho čtenářů našeho Zpravodaje. Pod sedlec-
kou farnost však patří i  jeden neméně zajímavý 
a  významný kostel, který není tak všeobecně 
známý.

V obci Jakub - Církvice je ojedinělá románská 
církevní stavba, která v Čechách nemá obdoby. 
Je to kostel sv. Jakuba, postavený již ve 12. stole-
tí. Doklad o jeho vysvěcení pochází z roku 1165. 
Jedná se o nejstarší románský kostel v Čechách, 
který sice prošel během století mnoha úprava-
mi, ale jeho současná podoba odpovídá původ-
nímu románskému stylu.

Je to jednolodní podélný tribunový kostel, jehož 
dominantou je 30 metrů vysoká západní věž. 
Kostel je unikátní především výzdobou jižní stě-
ny hlavní lodi románskými plastikami. Ty před-
stavují největší zachovalý soubor románských 

plastik a patrně také nejstarší portréty českých 
zemských patronů u nás. Původní vnitřní výz-
doba je zachovaná jen z malé části.  Při opravě 
kostela v roce 1845 byla nalezena skříňka s ostat-
ky svatých, které tam uložil král Vladislav s krá-
lovnou Juditou a také tam byl vložen pergamen, 
převázaný a zapečetěný biskupskou pečetí. Díky 
tomuto objevu je známo přesné datum vysvěce-
ní kostela.  Celá stavba i její okolí mají jedineč-
nou atmosféru dýchající klidem dávných časů.

Dnes se v kostele nekonají mše, pouze koncerty 
a svatby.  Prohlídka je možná v sobotu a v ne-
děli po  dobu prázdnin, jinak jen po  domluvě 
s  průvodcem na  tel. 737  338  158. Vzdálenost 
z Pardubic je cca 45 km, před Kutnou Horou se 
při příjezdu od Pardubic odbočí vlevo.

 Jaromír Šaroun



14 / Charita / Různé

NABÍDKA AKCÍ STŘEDISKA ELJON 2018 
 

21. JAK SI UDRŽET DOBROU PAMĚŤ I VE VYŠŠÍM VĚKU 
Termíny:  17. - 21. 9. 
Lektor:   Ing. Eva Outratová, členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging 
Tento pobyt je určen především pro seniory - udělejte něco pro svou hlavu i tělo. Čeká vás 
základní kurs kognitivního trénování paměti jako prevence neduhů stáří, lehké kondiční cvičení 
v přírodě, možnost polodenních vycházek do okolí Špindlerova Mlýna, večer možnost 
společných posezení u hořícího krbu, promítání filmů, … 
  

34. DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY  

Termíny:  4. - 7. 10.  P. Martin Sedloň OMI 
Právě pro Vás, kdo se chcete vydat na putování krajinou svého bytí a objevovat poklady s tím 
spojené, je určena tato akce. Krása našich nejvyšších hor a ticho podkrovní kaple jako obvykle 
nebude chybět. Tato akce je vhodná pro ty, kdo mají chuť a touhu prožít v prostředí hor 
setkání s Bohem a se sebou samými. 
 

5. POUSTEVNICKÝ POBYT NA ELJONU  
Termín:  12. - 16. 11. 
Lektor:  P. Günther Ecklbauer OMI 
Prostředí vhodné k modlitbě, odpočinku a rozjímání ve více než 200 let staré, zrekonstruované 
budově katolické fary; prostory ticha bez televize a radia; ubytování v pokojích nesoucích 
jména světců; kdykoli přístupnou horskou podkrovní kapli zasvěcenou Panně Marii a patronce 
misií sv. Terezii z Lisieux; posezení ve venkovním altánu, u krbu ve společenské místnosti nebo              
před hořícím ohněm venku u ohniště; možnost procházek a horských tur po krkonošských 
kopcích, protože ze střediska Eljon do krásné přírody je to jen několik kroků... 
 

2. PERNÍKOVÝ VÍKEND 
Termín:  23. - 25. 11. 
Lektor:  Marie Křižalkovičová - dlouholetá specialistka v oboru 
Přijďte tvořit z perníku. Budeme  experimentovat s různými způsoby pečení i zdobení, tvořit 
spékáním, vykrajováním i prostorovým pečením. Na zdobení použijeme marcipán, čokoládu 
i klasickou polevu a cukrovinky. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi. Získané zkušenosti se 
budou jistě hodit pro adventní či vánoční domácí dobroty… 
 

19. + 20. ADVENTNÍ VÍKEND TICHA  
Termíny:  30. 11. - 2. 12., 7. - 9. 12. 
Lektor:  P. Jiří Šlégr 
Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím, které 
s sebou přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. Každý den bude v tomto duchovním cvičení co 
nejvíce prostoru pro ticho a osobní modlitbu, na programu bude samozřejmě mše svatá, 2x 
denně společné setkání nad Písmem svatým, možnost adorace v podkrovní horské kapli, 
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začátky programů po prázdninách - 2018
1. Svátost smíření – děti a rodiče sobota 1. září v 17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje
1. Mše pro děti – žehnání škol. potřeb neděle 2. září v 10:00 hod. klášterní kostel
1. Adorace úterý 4. září v 18:30 hod. kostel sv. Jana Křtitele
1. Mše svatá v nemocnici středa 5. září v 14:30 hod. kaple Oáza
1. Hodiny náboženství od pondělí 11. září (dle programu) fara / Salesiánský klub
1. Polední bohosl. u sv. Jana čtvrtek 1. října v 12:00 hod. kostel sv. Jana Křtitele

Od měsíce října nebudou pravidelné večerní mše svaté ve středu (sv. Bartoloměj) a ve čtvrtek (sv. 
Jan Křtitel), v tyto dny jsou večerní mše sv. v kostele sv. Václava u salesiánů.

Kancelář na arciděkanství od pondělí 3. září
pondělí 08:00–12:30 13:30–17:30
úterý–pátek 08:00–12:30 13:30–16:00

Kalendář akcí

Pravidelné akce

Neděle Setkání u kávy    (od 01.10.) fara po mši v 09:00 hod.
Modlitba Večerních chval kostel sv. Bartoloměje po večerní mši sv.

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

procházky přírodou a jiné. Tento víkend je určen pouze pro dospělé. Ticho střediska Eljon 
a krása našich nejvyšších hor budou našimi věrnými společníky. 
 

 
Podrobnosti k jednotlivým akcím Vám rádi zašleme spolu s pozvánkou.  
Více informací a přihlášky: 
Těšíme se na Vás! 
 

Středisko Eljon o.p.s.,  
543 51 Špindlerův Mlýn 33,  
mobil: 732 580 154 po - pá  9 - 16 hod.,  
info@eljon.cz, IČ 25937405,  
č. účtu: 1304088309/0800, 
www.eljon.cz 

 
Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jdi společně! 

africké přísloví   



Středa Mše svatá v kapli v nemocnici Vstupní budova – 1. patro 14:30 
Pátek Ministrantská schůzka fara 16:00–17:45

Akce na měsíc  srpen–říjen

Ne 26.8. Poutní slavnost sv. Bartoloměje kostel sv. Bartoloměje 9:00
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. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00

Ne 2. 9.

1. mše sv. pro děti – žehnání škol. potřeb klášterní kostel 10:00
Posvícení Dražkovice kaple Andělů strážných 10:30
Sbírka na církevní školství
Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17:00

St 5. 9. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Čt 6. 9.

Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Zpovědní den kostel sv. Jana Křtitele 17:00–18:00
Setkání Pastorační rady fara 19:00

Pá 7. 9. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
So 8. 9. 13. Pouť pardubických rodin Veliny/ Horní Jelení od 10:00
Ne 9. 9. Posvícení Ostřešany kaple Panny Marie 10:30
Po 10. 9. 1. hodiny náboženství fara (dle rozpisu na nástěnce a internetu)
St 12. 9. Seniorklub farní sál 14:30
Čt 13. 9. Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
So 15. 9. Dny evropského dědictví (dle rozpisu na plakátech)
Ne 16. 9. Poutní slavnost Kokešov 15:00
Po 17. 9. Přijímání intencí na měsíc říjen fara od 08:00 hod.

Čt 20. 9. Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00
Začíná kurz Alfa (každý čtvrtek do 3.11.) fara 18:30

So 22. 9.
Misijní den Choceň

Kněžské svěcení Hradec Králové – ka-
tedrála 09:30

Po 24. 9. Pondělní večery–Václav Vacek kostel sv. Jana Křtitele 18:00

St 26. 9. Třídění známek pro misie fara 15:00
Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Čt 27. 9. Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30

Pá 28. 9.

Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
Poutní slavnost kostel sv. Václava – sales. 8:30
Poutní slavnost Spojil – kaple 15:15
Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30

So 29. 9. Pouť farnosti Krzesów (PL) 07:30
Ne 30. 9. Sbírka na podporu Domácího hospice Duha, o.p.s. – Hořice, Vrchlabí
Po 1. 10. 1. polední mše svatá kostel sv. Jana Křtitele 12:00
St 3. 10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Čt 4. 10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00
Mše sv. v Domově důchodců DD U Kostelíčka 15:00

Pá 5. 10. Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00
So 6. 10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele po ranní mši sv.
Ne 7. 10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti


