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Milí čtenáři,
dostáváte do ruky Zpravodaj v čase, kdy je
už říjen, avšak píší pro vás tento podzimní
pozdrav ještě na prahu ročního období, které nám Bůh dopřává prožívat. Období, které
je považováno /zvláště podzim pokročilejší/
mnohými za depresivní: mlhy, prodlužující
se stíny, u starších myšlenky podzimu svého
žití…
Existuje ovšem možnost nového pohledu
na toto období, může být pro nás symbolem
zrajícího věku člověka, nabývání moudrosti, nabývání zklidňujícího nadhledu nad
událostmi, které dříve způsobovaly chaos
v mysli.
Stvořitelova prozřetelnost zařídila, že naše
planeta má přes 4 miliardy let věrného souputníka – Měsíc, který svou gravitaci udržujme sklon zemské rotační osy a tím střídání
ročních období. To pak umožňuje bohatý
rozmanitý život na rozsáhlých místech Země.
V našich krajinách podzim začíná „svatováclavskými časy“, pro věřící vzpomínkou
na knížete, jenž svou osobností posvětil pro
budoucnost trůn Českého království. V těchto časech dostáváme ovoce předchozího letního slunce.
V říjnu pak obdivujeme zbarvené lesy a to právě my Pardubáci, vždyť ve zdejším prostředí

je dost listnatých stromů. A ta mlha? Smutná?
Ta právě může mít pro člověka zvláštní kouzlo, přinášející pocit klidu po té letní vřavě.
Každý rok vzpomínám v listopadu na svůj
velký svátek – jako dítě, školák jsem se radoval z první jinovatky a sněhu. Ty mi dávaly
tušit nejen blízkou zimu, ale hlavně Mikuláše
a Vánoce, tak hezky prožívané v lásce a teple
domova. Později jsem si uvědomoval lásku
Boha a Jeho Syna a krásu domova věčného.
Moc a moc nám všem přeji, aby období podzimu nám nepřinášelo tíseň na duši, nýbrž
zklidňující zamyšlení ve světle víry a vděčnost Bohu, že stále můžeme objevovat Jeho
dobrotu v krásách přirozených a za ono,
k čemu nám Ježíš otevřel přístup.
V Písmu svatém, v knize Daniela proroka,
nalezneme v Azariášově modlitbě /v ohnivé
peci! / chválu Stvořitele: slunce, měsíci, žáre,
studeno a teplo, roso a jiní, ledy a sněhy, velebte Pána, chvalte a oslavujte Ho navěky…
P. Arnošt Jílek z Rosic nad Labem
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Setkání Pastorační rady – čtvrtek 6. září 2018
Pastorační rada se na svém dalším jednání sešla
ve čtvrtek 6. září v 19 h ve farním sále.
Setkání zahájil a řídil P. Antonín, předseda PR,
a přednesl omluvenky nepřítomných členů.
Na úvod vystoupil pracovník OCH Pardubice
p. Jan Lohynský a za nepřítomnou M.
Hubálkovou seznámil PR s aktivitami Charity
(mj. otevření nového rodinného centra v Ronově
nad Doubravou, slavení Mezinárodního dne
dětí v charitních rodinných centrech, sbírka
školních potřeb, sbírka na Ukrajinu, rekonstrukce Střediska pro rodiny v nouzi v Češkově ulici,
projekt Adopce na dálku, prezentace Charity
na nejrůznějších akcích v regionu, potravinová
sbírka v supermarketech Kaufland, personální
situace v organizaci – nabídka nových pracovních míst, Den otevřených dveří v charitních
zařízeních v rámci Dne Charity).
Další akce Charity: listopad 2018 – Národní potravinová sbírka, tvorba adventních věnců u salesiánů, Tříkrálová sbírka: 3. – 10. ledna 2019,
Charitní ples 2. března 2019.

Zuzana Petrášová se zúčastnila Světového setkání rodin v Dublinu (z ČR dorazilo cca 100
lidí), za 3 roky se toto setkání uskuteční v Římě.
V další části setkání se představil P. Marián
Kurylo, řeckokatolický kněz v Pardubicích
u Kostelíčka, do budoucna výpomocný duchovní v naší farnosti, biritualista. P. Marián bude
zpravidla sloužit nedělní ranní mše (7 h – sv.
Bartoloměj, 8 h – Třebosice) a další bohoslužby
dle potřeby.
P. Kurylo nastínil PR situaci v řeckokatolické
farnosti u Kostelíčka: pravidelně se konají dvě
bohoslužby, v pátek (16 h) a v neděli (10 h); bohoslužby navštěvují z 80 % Ukrajinci, zbylých
20 % tvoří Slováci a Češi. Probíhají křty dospělých i malých dětí.
Příprava na křest: P. Filip seznámil PR s novou
koncepcí přípravy na křest: nabídka 3 cyklů
(v dopoledních hodinách, kurzy Alfa), zejména
pro lidi stojící mimo církev.
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Příprava na svatbu: zájemci absolvují „kurz“
u L. Traxlera, manž. Demlových, (příp. u K.
Kylara nebo M. Kuryla).
Historie – reflexe:
P. Antonín a další členové PR zhodnotili akce
ve farnosti i u salesiánů, které proběhly v historii.
»» První svaté přijímání dětí u salesiánů zhodnotil P. Vojtěch Glogar, i v tomto školním
roce se uskuteční příprava.
»» Setkání nad Biblí – stávají se diskusními,
pozitivně hodnoceno Zd. Nejezchlebem. Je
nutno domluvit další termíny ve spolupráci
s J. Francem.
»» „Pouť“ ke kapli Nejsvětější Trojice (dnes
v areálu PARAMA) s P. Čunkem zhodnotila
Z. Petrášová.
»» Kostel otevřen – akce hojně navštěvována
(cca 150-200 lidí), P. Filip chválil pěveckou
skupinku, i v příštím roce (cca březen – červen) se s akcí počítá.
»» Den dětí a Den rodin – opět pozitivní hodnocení (P. Filip), bohužel menší účast dětí
v bohatém programu, připraveném mládeží.
Budoucnost
Dále se PR zabývala aktivitami v budoucích
měsících:
»» 13. pouť rodin do Velin (kostel sv. Mikuláše)
a H. Jelení (farní centrum)
»» Výuka náboženství ve školním roce
2018/2019 (zatím přihlášeno 46 dětí)
»» Dny evropského dědictví (15. – 16. 9.), diskuse k programu
»» Spolčo mládeže – rozrůstá se, je tam stále
větší věkový rozptyl, chystají se změny
»» Pardubičtí animátoři: příprava aktivních
mládežníků s P. Filipem a P. Georgem
»» Poutní slavnost v Kokešově, hl. celebrant:
P. Kurylo

»» Evangelizační program ALFA (další sezóna začíná 20. září), pozitivní zkušenosti
z minula (někteří účastníci kurzů se stávají
katechumeny)
»» Informace o „hradubickém“ derby a jeho
průběhu přednesl P. Filip
»» Na slavnost sv. Václava bude poutní mše
u salesiánů (8.30)
»» P. Antonín referoval o poutním místě
Krzesow v Polsku, kam se uskuteční farní
pouť 29. září.
»» Říjnové farní aktivity: modlitba růžence, setkání vysokoškoláků
»» Od 1. října NEBUDOU večerní mše sv.
ve středu (sv. Bartoloměj) a ve čtvrtek (sv.
Jan) v 18 hodin, v tyto dny jsou večerní bohoslužby u sv. Václava (SDB)
»» 7. října se uskuteční pouť u Kostelíčka, spojená s plnomocnými odpustky (na základě
dopisu papeže Pia X.), hl. celebrantem bude
biskup L. Hučko
»» Národní setkání hnutí Modliteb matek se
uskuteční v sobotu 20. října v pardubickém
IDEONu, hostem bude mj. P. Vojtěch Kodet.
Zároveň o tomto víkendu vrcholí i přípravné
misijní aktivity (Misijní modlitební most),
v neděli 21. října bude opět mši z Misijní
neděle (9 h – sv. Bartoloměj) přenášet ČRo
Vltava
»» V sobotu 20. října se také uskuteční vikariátní setkání mládeže v H. Jelení
»» Aktivity v období Dušiček: pobožnost na hlavním hřbitově, v neděli
v Pardubičkách; svátost nemocných bude
v sobotu 10. listopadu
»» 25. listopadu se uskuteční akce „Salesiáni
mají talent“
»» Adventní akce: Farní adventní den, výroba
a žehnání adventních věnců, roráty + snídaně na faře
»» Adventní duchovní obnova se uskuteční v sobotu 8. prosince ve 14 h u salesiánů
pokračování na další straně
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(P. Antonín Pražan, SDB) + ve stejný den
i vikariátní setkání mládeže; další duchovní
obnova se bude konat v řeckokatolické farnosti u Kostelíčka
»» V období adventu budou N. Joštová a Z.
Nápravníková navštěvovat domovy pro seniory, P. Filip nabídl možnost ke spolupráci
»» Liturgie a hudba: brožura s rorátními zpěvy
pro adventní dobu (O. Mejsnar + P. Filip), je
v plánu i obnovení mší sv. v latině (1x měsíčně – P. Filip, O. Mejsnar, J. Dvořák)
Harmonogram voleb do PR
04. 10.
18. 11.

informace o PR ve Farním zpravodaji
1. kolo volby

09. 12.
16. 12.

2. kolo volby
vyhlášení výsledků voleb

Další termíny 2019
12. 1. – Setkání pro ženy (S. M. Angelika
Pintířová, OSB)
25. 1. – Piksla ples (hostinec U Kosteleckých,
Černá za Bory)
02. 3. – Charitní ples (Skautské centrum Vinice)
Příští setkání PR (a zároveň poslední ve stávajícím složení) se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu 2018, na svátek sv. Cecílie, v 19 h na faře.
Zapsal M. Beran

Volby do pastorační rady farnosti – 2018
Základní informace k volbě
Vzhledem k dovršení čtyřletého období existence současné Pastorační rady farnosti dochází
k její nové volbě. V týdnu od 18. do 25. listopadu se budou přijímat v kostelích návrhy kandidátů do nové rady – 1. kolo voleb.
Následně v neděli 2. prosince proběhne na nástěnkách prezentace kandidátů a 9. prosince
vlastní volba – 2. kolo voleb.
Vyhlášení výsledku volby a jmenování členů se
plánuje na neděli 16. prosince.
Jména členů Pastorační rady, kteří jsou automaticky v PR na základě pověření biskupa nebo zastávající službu ve farnosti:
Mgr. Antonín Forbelský, Mgr. Filip Dušek, jáhen Ing. Josef Jinoch, jáhen Mgr. Karel Kylar,
jáhen Ing. Mgr. Ladislav Traxler,

Prof. Jiří Kuchválek – regenschori, Mgr. Marie
Hubálková – ředitelka Oblastní charity
Pardubice.

Výňatky ze stanov Pastorační rady
I. Základní ustanovení
1. Pastorační rada (dále jen PR) je poradním
a pracovním orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní
správy podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva (dále jen faráře).
2. PR spolupracuje s farářem při vytváření farní
obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno
srdce a jednu duši“ (Sk 4,32). Pro plodnou
činnost PR je společná modlitba a vzájemná
důvěra mezi všemi zúčastněnými základním
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předpokladem. Připravenost ke spolupráci,
k vzájemnému naslouchání a porozumění je
nezbytná.
3. Na základě povinnosti všech věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském
úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační
rada spoluodpovědnost za šíření poselství
spásy a proměnu pozemského řádu duchem
evangelia podle Kristova příkazu: „Budete
mi svědky“ (Sk 1,8) – viz kánon 225, § 1 a 2
Kodexu kanonického práva. Aby mohli plnit
své úkoly, snaží se všichni členové PR spolu
se svými pastýři o svou duchovní formaci,
další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.
4. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat
otázky týkající se farnosti, radit se o nich,
nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě
znalosti situace farnosti se podílet na vytváření pastoračního programu.
5. K úkolům PR zvláště náleží:
a) probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství
a oživovat spolupráci jeho členů;
b) získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování;
c) přinášet podněty a návrhy pro přípravu
a slavení bohoslužeb a pro živou účast
celého farního společenství na liturgii;
d) podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní
charitou;
e) vidět zvláštní životní situaci různých
skupin farního společenství a hledat
účinnou pastorační a charitativní pomoc
v jejich potřebách;

f) sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet
vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat
odpovídající opatření a provádět je;
g) koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět;
h) zastupovat zájmy a potřeby katolíků,
křesťanů, případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti;
i) probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě;
j) hledat a budovat ekumenickou spolupráci zejména v pastorační a charitativní
činnosti;
k) podporovat katolická církevní sdružení
a zařízení i volné iniciativy při respektování jejich samostatnosti; v dialogu
s nimi i s ostatními skupinami ve farnosti koordinovat jejich úkoly a služby;
l) hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni
životu farního společenství;
m) pravidelně informovat farní společenství
písemně i ústně o práci a problémech
ve farnosti;
n) společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
o) v návaznosti na pastorační program
diecéze určit pořadí úkolů ve farnosti,
jež je třeba plnit;
p) spolupracovat při provádění lidových
misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při
vydávání farních tiskovin, v péči o farní
knihovnu, vývěsku, farní kroniku, apod.
6. Pastorační rada má právo:
a) sdělit
jít k
nebo
které

biskupovi svůj názor, má-li doobsazení uprázdněné farnosti
k jiným personálním změnám,
se týkají duchovních působících
pokračování na další straně
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ve farnosti. Právo biskupa rozhodnout
o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno;
b) být včas informována o vzniku a zániku
společenství a organizací ve farnosti;
c) vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti,
případně hranic farnosti, při výběru
pomocníků k podávání eucharistie, při
výběru lektorů, akolytů a katechetů, při
plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;
d) podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých
otázek, týkajících se života farnosti, např.
uspořádání církevních slavností a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí,
procesí, prosebných dnů,…) a na stanovení pořádku bohoslužeb.
II. Složení pastorační rady
1. Pastorační radu tvoří:
a) farář;
b) ostatní duchovní trvale činní ve farnosti
na základě pověření biskupem (kněží,
jáhnové), případně laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči o farnost
podle kánonu 517, § 2 Kodexu kanonického práva;
c) po jednom delegátu z řeholních společenství, církevních sdružení (např.
Charity), uznaných hnutí a jiných církevních zařízení (např. škol), případně
z farností spravovaných excurrendo, které nemají vlastní pastorační radu;
d) 2 – 6 členů zvolených farním společenstvím (počet určí farář po dohodě s volební komisí);
e) 2 – 6 členů kdykoliv jmenovaných farářem podle jeho uvážení (tento počet
nesmí převýšit počet volených členů);

2. Předsedou pastorační rady je vždy farář
podle kánonu 519 a 536 Kodexu kanonického práva.
III. Volby do pastorační rady
1. Pastorační rada se ustavuje na dobu 4 let,
v případě prvního ustavení na 2 roky.
2. Volební právo:
a) právo volit má každý katolík starší 18 let,
příslušející do farnosti;
b) právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který má právo volit, a který je
ochoten a schopen plnit úkoly pastorační rady;
3. Volební řád:
a) farář jmenuje tříčlennou volební komisi
a požádá jednotlivé instituce ve farnosti
o jmenování delegátů do PR (viz II/1,
písm. c);
b) kandidáty může navrhnout každý člen
farnosti, který má právo volit. Písemné
návrhy přijímá farář a volební komise.
Společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být
zvolen a vyžádá si jejich písemný souhlas
s kandidaturou;
c) volební komise určí termín, místo a způsob konání voleb a sestaví kandidátku
ze všech navržených kandidátů s vyloučením těch, kteří byli jmenováni do PR
jako delegáti (viz II/1, písm. c);
d) seznam kandidátů, termín a místo konání voleb musí být zveřejněn nejpozději 14
dnů před volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Stejným
způsobem se zveřejní seznam členů PR
delegovaných jednotlivými institucemi;
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e) v případě potřeby zajistí volební komise představení jednotlivých kandidátů
voličům;
f) volební komise do týdne oznámí zvoleným kandidátům výsledky voleb;
g) volební komise do 14 dnů od data konání
voleb oznámí farnímu společenství výsledky voleb.
IV. Ustavení pastorační rady
1. Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy PR k ustavujícímu
zasedání.
2. Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové PR uvedeni do funkce předsedou PR složením tohoto slibu před farním
společenstvím: „Chcete svědomitě plnit své
poslání v pastorační radě a přispívat k růstu
Božího království v naší farnosti?“ Jednotliví
členové PR podají předsedovi ruku se slovy:
„Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá!“
Současně předseda PR předá členům PR jím podepsané dekrety o ustanovení za členy PR.

Návrh kandidátů do pastorační rady
Věnujte pozornost následujícím poznámkám:
1. návrhy doporučujeme předkládat po zralém
uvážení a nejlépe po dohodě se skupinou
vašich přátel a známých z farnosti; dohodněte se na společných kandidátech, případně
s nimi promluvte, zda by případnou volbu
přijali
2. bylo by účelné navrhovat takové kandidáty,
kteří jsou ochotní pracovat v pastorační radě
a je předpoklad, že budou svými schopnostmi přínosem pro celou naši farnost; připojujte u každého kandidáta nějakou oblast
činnosti, kterou by tento člověk podle vašeho názoru byl schopen plnit
3. každý farník starší 18 let může v 1. kole navrhnout maximálně 6 kandidátů
4. do 2. kola postoupí 10 kandidátů s největším
počtem hlasů
5. do Pastorační rady bude vybráno z 2. kola 5
kandidátů s největším počtem hlasů
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Poutní mše svatá v Kokešově
Památka Panny Marie Bolestné se již tradičně
slavila mší svatou v kapli v Kokešově, a to v neděli dne 16. září 2018 za pěkného počasí a účasti
cca 80 poutníků. Hlavním celebrantem byl tentokrát řeckokatolický duchovní P. Marian K u r
y l o a spolu s ním sloužil P. Arnošt J í l e k, farář
z Rosic nad Labem, do jehož působnosti kaple v Kokešově patří. Nechyběli ani ministranti,
kteří přijeli s p.Václavem Metelkou.
Při liturgii se zpívaly postní písně, vztahující se
k P.Marii Bolestné. Úvodem mše sv. P.Kurylo
uvedl, že ji obětuje za přítomné poutníky a jejich rodiny. Ve své homilii vyprávěl dva příběhy
o maminkách, které se obětovaly za své děti až
do krajnosti, a tak zdůraznil, jak Panna Maria
musela překonávat strach a úzkosti až k bolesti
od samého počátku : od „zvěstování“ (jak se to
stane?), putování do Betléma, útěk do Egypta,
předzvěst od starce Simeona o proniknutí

meče do jejího srdce, hledání ztraceného Ježíše
v Jeruzalémě, cesta na Golgotu až ke kříži,
na němž byl její syn ukřižován. A tuto Matku
P.Marii – plnou bolesti, nám ustanovil Ježíš
Kristus za Matku všech křesťanů.
A my se k ní rádi s vírou a důvěrou obracíme
s prosbami o přímluvu a Maria pomáhá!
Na závěr mše sv. jsme obdrželi svátostné požehnání pro nás a naše drahé. Bohudíky!
Po skončení poutní mše sv. P. Antonín Forbelský,
který na pouti byl jako poutník a organizátor,
poděkoval všem, kteří připravili vše potřebné
pro uskutečnění této pouti a zejména p. M i c
h a l o v i , který se zasloužil o stavbu kaple
v Kokešově.
Jana Čihulová
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Farní pouť do Krzeszowa
V sobotu dne 29.9.2018 se uskutečnila farní pouť
do polského Krzeszowa.
Za krásného počasí jsme se společně vydali
na cestu autobusem na pouť. Na místo jsme dorazili dle planu a v 10 hodin sloužili P. Forbelsky
a P. Martinek mši svatou v Bazilice Panny
Marie. Následovala prohlídka Baziliky s velice
zajímavým výkladem P. Martinka. Potom jsme
navštívili kostel sv. Josefa, který je v areálu tohoto poutního místa. Kostel je zdoben obrazy

s výjevy ze života sv. Josefa. Poté jsme si prohlédli Mauzoleum Piastovců a měli jsme možnost navštívit věrnou kopii Božího hrobu. Po té
následoval přejezd do Lubawky, kde jsme měli
tradiční pohoštění – výborné párky. Po občerstvení jsme si prohlédli místní kostel s výkladem
pana faráře. Pouť se nám moc líbila. Poděkování
patří všem organizátorům i účastníkům za milé
společenství.
manželé Šlegrovi
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Hradubické derby 2018
Po téměř ročním klidu zbraní se nad územím východních Čech zvedl opět válečný dým.
Krajská města Hradec Králové a Pardubice byly
ve své novodobé historii již potřetí svědky vikariátní akce Hradubické derby. Minulý ročník
opanovali Hradečáci, kteří zvládli na domácí
půdě odrazit nápor Pardubáků a zaslouženě tak získali pohár vítězů pro sebe. Avšak tentokrát se klání přesunulo o dvacet kilometrů jižněji a tým Pardubic, který nachystal letošní akci
na 22. 9., se nechal slyšet, že pro ně nic jiného
než zlaté medaile nepřichází v úvahu.
Začátek samotné akce byl naplánován na čtrnáctou hodinu, kdy se měla na místo konání,
konkrétně tedy do Salesiánského klubu mládeže, dostavit i hradecká výprava, jež úspěšně
dorazila do Pardubic vlakem a která se následně
rozhodla trochu improvizovat, zavrhla autobusové spojení a na místo určení dorazila pěšky. Po jejich příchodu do objektu byl započat

blok registrací. Každý jednotlivý účastník derby
se po potvrzení své přihlášky mohl svobodně
rozhodnout, ve kterém ze tří nabízených sportů bude hájit barvy svého města. Těmito sporty
byly volejbal, florbal a vybíjená.
Pro slavnostní zahájení byla použita společenská místnost, kde nám hned zkraje organizátoři
předvedli scénku o problémech, které nastávají při používání mobilních telefonů během společenských akcí. Toto vystoupení mělo opravdu
skvělou myšlenku a vystupující mohli mít radost nejen z velkého aplausu, který následoval,
ale především mohli být hrdí na bezprostřední
důsledky své scénky, protože po tomto jejich
apelu na to, aby si účastníci začali všímat více
svého okolí a zajímavých lidí, kteří jsou kolem
nich, skutečně naprostá většina odložila své mobilní miláčky a až do večera je nechali odpočívat.
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Po tomto zdařilém úvodu přišla uvítací řeč hlavních organizátorů o tom, jak celá akce bude probíhat, kde jsou stanoviště, jaký je časový harmonogram a též se nám představili sudí, kteří měli
při sportovních kláních asistovat. Nicméně ještě
před zahájením sportovních aktivit bylo nezbytné se společně navzájem aspoň trochu představit.
A protože do Pardubic zavítalo opravdu veliké
množství lidí, došlo k přesunu ven, kde sice panovala menší zima, ale to vůbec nevadilo. Po skončení seznamovacích aktivit již nic nemohlo oddálit
start pravého sportovního zápolení.
Nejdříve se podle plánu pořadatelů měly souběžně odehrát zápasy ve florbalu a volejbalu
a poté se všichni měli sejít u hraní vybíjené.
Florbal pro hradecké dopadl přímo katastrofálně. Sice jim nelze upřít, že v zápase projevili
ohromnou vůli a touhu zvrátit nepříznivý výsledek, nicméně v této disciplíně byl hradecký
lev poražen a po právu tak zvítězili hráči hájící
pardubické barvy. Podle jiných not se však hrálo
v utkání volejbalových družstev. Zde to byl duel
mnohem vyrovnanější a nakonec se paní štěstěna usmála na tým z Hradce Králové. Po krátké

pauze byly tedy za nerozhodného stavu povolány oba tábory k finálnímu souboji ve vybíjené. Šance byly stejně vyrovnané, leč pardubický soubor cítil výhodu domácího pole. Diváci
mohli sledovat nervy drásající bitvu, ve které
ovšem domácí využili maximálně své odhodlání spojené s přesnou muškou a přemohli hradecký odpor. Bylo dobojováno. Pardubice tak
opět potvrdily výsledky z minulých let, kdy platilo staré rčení můj dům, můj hrad.
Po výtečné večeři byli účastníci sezváni opět
do společenské místnosti, kde proběhlo slavnostní vyhlášení. Za bouřlivých ovací byl
z rukou hradeckých zástupců předán pohár
jeho novým majitelům. Tímto aktem se příběh Hradubického derby 2018 pomalu zavíral.
Na samotný závěr nemohla chybět slova z úst
zástupců obou vikariátů, kteří přítomnému kolektivu poděkovali za účast, jejich projevené výkony a vyslovili přání, aby takto dobré vztahy
mezi námi vydržely mnoho dalších let.
Jan Malý

Vikariát Pardubice
Kdo jsme?
Jsme parta mladých věřících lidí, kteří
pořádají akce pro mladé lidi z pardubického vikariátu.
Co to je vikariát?
Náš vikariát by se dal označit slovem
Pardubicko. Ale přesně je vikariát takový „církevní okres.“ Jako má každá

země kraje, tak má církev diecéze
a jako míval každý kraj okresy, tak má
naše diecéze svoje vikariáty. Kam zasahuje náš vikariát najdete na http://
w w w.bihk.cz/dieceze/vikar iat/
pardubice/
Co to jsou vikariátka?
Tak nejčastěji
setkáním.

říkáme

našim

pokračování na další straně
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Komu jsou vikariátka určená

Media

Především lidem 13+ a těm, kdo hledají nějaké spolčo (např. u nich nefunguje) nebo si
chtějí odpočinout od každodenního zmatku.

»» https://www.facebook.com/Vikariat.
Pardubice/
»» https://www.instagram.com/
mladez_pardubice/
»» https://www.youtube.com/channel/
UCAfHmmOhL2q7omwwmEy8mpw
»» https://vikariatpardubice.rajce.idnes.cz/

Co na nich děláme?
Hrajeme na nich různé seznamovací, zážitkové a crazy hry. Zpíváme písničky (ne takový
ty kostelní „varhanový“, ale spíš takový „křesťanský popík“ :D). Tancujeme, povídáme si,
společně tvoříme, diskutujeme na různá témata, občas pozveme nějakého hosta. A vždy
setkání zakončíme někdy kratší, někdy delší
modlitbou.

Kontaktní osoby
P. Filip Dušek
filipacDD@seznam.cz
+420 739 463 215
Lucka Krátká
+420 778 717 413

Mládež / 13

Vikariátko na Jelení
Informace pro účastníky
»» Termín: 20. 10. 2018
»» Čas: 14:00 – 21:00
»» Místo: fara Horní Jelení (5. května 6, 570 01
Horní Jelení, Česká Republika)
»» Věk: mládež od 13 let
»» Doporučený příspěvek: 50,-Kč
»» Přihláška: http://bit.ly/
VikariatkoNaJeleniFill
»» Deadline přihlášky: 16. 10. 2018!!!
Co nás čeká
»» Mše svatá
»» Jedinečná bitevní a obchodní hra
»» Večeře
»» Čas na zastavení a pobytí s kamarády
»» Seznámení s novými lidmi
S sebou
»» Teplé oblečení na pohyb venku

»» Buchty, koláče, … (dobrovolné)
»» Drobné společenské hry (dobrovolné)
»» Doporučený příspěvek 50,- Kč
Pro Pardubáky
»» Společný sraz na autobusovém nádraží
v 12:20 (bus jede v 12:40)
»» Společný návrat v 21:35 na autobusové nádraží (možnost vystoupit i na Masarykáči)
»» Cena busu:
ȩȩ pro mladší 18 let + studenty cca 20,-Kč
(POZOR – pro mladší osmnácti je třeba mít občanku, pro starší potvrzení
o studiu)
ȩȩ Skupinu mladých cestujících z Pardubic
bude doprovázet osoba starší 18 let
Petr Kučera
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Den Charity na Pardubicku
I Oblastní charita Pardubice se připojila k celosvětovému Dni Charity, který připadá na 27.
září, na svátek sv. Vincence z Pauly, francouzského kněze, zakladatele kongregace lazaristů,
Společnosti dcer křesťanské lásky, reformátora francouzské církve a zakladatele moderní
evropské charity a péče o chudé. V pátek 21.
září se konal Den otevřených dveří v Rodinném
centru DaR Luže, které připravilo aktivity pro
děti, při kterých se hravou formou seznamovaly
s činností a posláním Charity a organizovalo bazárek dětského oblečení, kde neprodané šatstvo
bylo věnováno pro potřeby Sociálního šatníku
Oblastní charity Pardubice. 25. září jsme naši
činnost představovali na Vyšší odborné škole Pardubice a na Univerzitě Pardubice mezi
studenty oboru sociální práce. Na samotný
svátek sv. Vincence z Pauly otevřely své dveře
veřejnosti všechna tři střediska Charitních odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích,
Třebosicích a v ulici V Ráji v Pardubicích, veřejnost se tak mohla seznámit s prostředím, péčí

i pracovníky, kteří se starají o seniory a osoby se
zdravotním hendikepem v době, kdy si pečující
rodina potřebuje odlehčit od náročné péče či
v případě ambulantních služeb chodí například
do zaměstnání. Ve stejný den otevřelo své prostory veřejnosti i Rodinné a vzdělávací centrum
Holoubek v Holicích a nové Rodinné centrum
Koutek v Ronově nad Doubravou.

Benefiční akce Adventní
věnce pro Mobilní hospic opět
u salesiánů
Více než 90 procent z nás si přeje odejít z tohoto
světa doma, v kruhu nejbližších. Oblastní charita Pardubice pomáhá pacientům v terminální
fázi nemoci a jejich blízkým v rámci Domácí
hospicové péče, která je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami, tam kde peníze nestačí, sháníme prostředky, abychom tuto službu
mohli nabídnout co nejvíce klientům. Jedním
ze zdrojů je benefiční výroba adventních věnců,
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z jejichž prodeje bude Domácí hospicová péče
podpořena. Přijměte laskavé pozvání na společné vyrábění do Salesiánského klubu mládeže 22.
a 23. listopadu.

Národní potravinová sbírka
2018
V sobotu 10. listopadu můžeme jít nakoupit
pro sebe a svou rodinu a zároveň pro ty, kterým
se prostředků na to nejzákladnější nedostává.
Oblastní charita Pardubice v rámci Národní

potravinové sbírky ráda přijme trvanlivé potraviny a drogerii do svého skladu Potravinové
pomoci, odkud jsou potraviny na základě doporučení našich sociálních pracovníků a pracovníků ostatních státních i neziskových organizací
vydávány potřebným na Pardubicku. Oblastní
charita Pardubice sbírku letos organizuje
v Bille v Grandu, Salesiáni Dona Boska v Lidlu
na Bělehradské ulici a Oblastní charita Nové
Hrady pro Potravinovou banku Pardubice z.s.
v Globusu a v OC Tesco.
Jan Lohynský

Sbor CANTUS AMICI PARDUBICE
Vás srdečně zve na

Koncert duchovní hudby
který se bude konat v kostele sv. Bartoloměje v sobotu dne 3. listopadu 2018 od 18:00 hod.
Na koncertu zazní Missa brevis „Kleine Orgelmesse“ F. J. Haydna, dále duchovní skladby W.
A. Mozarta, A. Brucknera, J. Krafta, V. Říhovského, L. Janáčka a J. B. Foerstera.

Kalendář akcí
Pravidelné akce
Neděle

Setkání u kávy

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

Středa

Mše svatá v kapli v nemocnici

Vstupní budova – 1. patro

14:30

Pátek

Ministrantská schůzka

fara

16:00–17:45

Akce na měsíc říjen–listopad
Ne 07. 10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
St

10. 10. Seniorklub

farní sál

14:30

Čt

11. 10. Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Po 15. 10. Přijímání intencí na měsíc listopad

fara

od 08:00 hod.

Čt

18. 10. Mše sv. v Domově důchodců

DD U Kostelíčka

15:00

So

20. 10. Vikariátní setkání mládeže

Horní Jelení

14:00 – 21:00

Ne 21. 10. Misijní neděle – sbírka na misie
St

24. 10. Třídění známek pro misie

fara

15:00

Čt

25. 10. Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Modlitba za národ

kostel sv. Bartoloměje

18:30

Po 29. 10. Pondělní večery: Tomáš Petráček

kostel sv. Jana Křtitele

18:00

kostel sv. Bartoloměje

08:00 – 18:00

kostel sv. Bartoloměje

18:00

DD U Kostelíčka

15:00

Hl. hřbitov – boční
vchod

16:30

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00 – 18:00

03. 11. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

07:00

Ne 04. 11. Dušičková pobožnost

Pardubičky – hřbitov

16:30

Čt

08. 11. Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

So

10. 11.

Svátost nemocných

kostel sv. Bartoloměje

09:00

Svátost smíření pro děti a rodiče

kostel sv. Bartoloměje

17:00

Seniorklub

farní sál

14:30

Přijímání intencí na měsíc prosinec

fara

od 08:00 hod.

Mše sv. v Domově důchodců

DD U Kostelíčka

15:00

Státní svátek
Ne 28. 10. Změna času

Zpovědní den
Čt 01. 11. Slavnost Všech svatých
Mše sv. v Domově důchodců
Všech věrných zemřelých
Pá 02. 11. Dušičková pobožnost

So

Ne 11. 11. Sbírka na Plošné pojištění 2.
St

14. 11.

Čt

15. 11.

Uzávěrka Zpravodaje farnosti

So 17. 11. Státní svátek
Po 19. 11. Kněžský den
Čt

22. 11.

Ne 25. 11.

HK – Katedrála Sv. Ducha

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Setkání Pastorační rady

farní sál

19:00

Slavnost Ježíše Krista Krále
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

