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Milí bratři a sestry,
čas prázdnin a dovolených se chýlí ke svému
konci. Tyto chvíle pro odpočinek jsou moc důležité. Sám Pán Ježíš několikrát říkal svým učedníkům, aby se vydali na opuštěné místo, kde by
mohli načerpat nové síly pro službu. Každý, kdo
chce následovat našeho Pána, dobře ví, jak je to
někdy v každodenním životě těžké, ale vždy je
to krásné. Stále směřovat k Pánu své myšlenky, slova i skutky je „domácí“ úkol pro každého na celý život. Jako děti jdou opět do školy,
tak i každý z nás vstupuje stále znovu a znovu
do školy lásky: k Bohu, k druhým a k sobě samému. Abych mohl druhým sám sebe rozdávat
(v rodině, ve škole, v práci, ve farnosti… musím
nejprve sám čerpat. Je to třeba jako s řekou, když
by neměla svůj silný pramen, který ji napájí, tak
by velmi rychle vyschla. Pán zve každého, kdo
žízní po živé vodě, aby přišel a zadarmo čerpal
z nevyčerpatelného pramene milosti.

Prosme Pána o lásku. Dovolme Mu naplnit láskou naše srdce. Proměňujme a naplňujme touto
láskou naše vzájemné vztahy. Tam, kam pustíme
Boha, se vše rozjasňuje.
7. září budeme moci prožít již 14. společnou
pouť rodin. Rodiny omlazují církev. Dar nového
života, který se v ní rodí, má nezastupitelnou
hodnotu. Každá pouť nám pomáhá lépe pochopit, že jsme zde neustále na cestě, den co den.
Stále děkujme, že můžeme kráčet po cestě, kterou je Ježíš Kristus. Tato cesta není často jednoduchá, ale vždy vede jistě k Bohu, tedy k našemu
domovu.
Všem nám přeji, aby nadcházející školní rok přinesl do našich rodin a vztahů nové Boží světlo.
Jakub Brabenec

Dar a tajemství
Něco o mě
Nejdříve se krátce představím. Jmenuji se Jakub
Brabenec, narodil jsem se v roce 1995. Je mi tedy
krásných 24 let. Pocházím z farnosti Hlinsko.
Narodil jsem se do krásné velké věřící rodiny,
jsem třetí nejstarší z devíti sourozenců. Od malička jsem vyrůstal v Hlinsku. Vzhledem k počtu
sourozenců u nás opravdu nikdy nebyla o zábavu nouze. Po prvních pěti školních letech na základní škole jsem přešel na osmiletéleté hlinecké

gymnázium, které jsem nakonec zdárně dokončil. Ihned po maturitě jsem byl přijat do kněžské formace za naši Královéhradeckou diecézi.
Nejprve jsem strávil moc krásný rok v nultém
ročníku v Teologickém konviktu v Olomouci
a pak jsem se stal na 4 roky takovým „nedobrovolným Pražákem.“ Od října budu začínat 5.
ročník studia na Katolické teologické fakultě.
Když vše půjde dobře, tak bych mohl na konci
školního roku studium zakončit. Už teď se moc
těším, co nový školní rok přinese.
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Moje záliby a aktivity

Cesta, která nekončí

Všechny moje koníčky by
mohly dostat společného jmenovatele a to je zájem o jakýkoliv sport. Například jsem 8
let hrál tenis, na celém vyšším
gymnáziu jsem hrál každodenně s kamarádem stolní
tenis a každý týden jsme se
spolužáky hráli při tělocviku
typickou kombinaci fotbal,
florbal a volejbal. Teďka na to
už není někdy tolik času jako
dřív, tak v současnosti nejraději běhám, zajedu si někam
na kole, také moc rád se jen tak někam projdu,
… atd. Prostě pohyb mám rád, ale ústřední
místo v mém sportovním duchu má tenis. Zde
v Pardubicích je velká šance, že k své velké zálibě po několikaleté pauze opět vrátím.

Chtěl bych se s vámi pár slovy
podělit o svoji cestu za naším
Pánem. No, jak začít. Ono to
není tak jednoduché uchopit slovy něco, co sám pořád
s velikou bázní poznávám.
Pokusím se tedy popsat ty
chvíle, které byly pro mě světélky na mé cestě.

Další složkou mého Já je určitě humor. Žiju
především divadelními kusy Járy Cimrmana,
povídkami Šimka a Grossmanna, americkým
seriálem Mash 4077 a poslední dobou mám
moc rád příběhy Dona Camilla.

Většinou každý kdo uslyšel
Boží zavolání, tak rád a často
vzpomíná kolik věcí, lidí a situací mělo vliv na jeho rozhodnutí pro následování Krista v zasvěceném
životě. U mě to byla pro změnu jedna knížka
od sv. Jana Pavla II. Její název je Dar a tajemství. Tuto knížku vydal svatý Otec Jan Pavel II.
k padesátiletému výročí svého kněžského svěcení a popisuje v ní, jak v něm, přes všechny pro
mě nepředstavitelné problémy a těžkosti, vyklíčilo a rostlo povolání ke kněžství. Jeho cesta
ke kněžství mě velmi hluboce oslovila. A právě
čtení této knížky byla pro mě první chvíle, kdy
jsem si pro sebe řekl, že to kněžství nemusí být
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až tak smutné, ale může být i docela hezké a radostiplné. Toto byl první okamžik vědomého
zašeptání Pána do mého srdce.

A skrze Boží „náhodu“ se ta knížka dostala
ke mně. Vidím v tom teď s odstupem času takový malý pramínek Boží prozřetelnosti.

Zajímavostí je, že jsem necelý měsíc před přečtením této knížky začal konečně v 16 letech ministrovat (pozn. do té doby mě kněží i kamarádi
ze společenství zvali, abych také šel blíž k oltáři,
ale já jsem byl vždy tvrdohlavě proti. Po tomto
začátku ministrování jsem zničehonic dostal
chuť si přečíst nějakou duchovní knížku (číst
nějakou knížku, a to i do školy), to se mi opravdu v dosavadním životě ještě nikdy nestalo, tak
jsem přišel za mamkou a řekl jsem jí, jestli by
mi nedala nějakou duchovní knížku, která by se
mi dobře četla. Neuhádnete, kterou mi vybrala, právu tu od Jana Pavla II. - Dar a tajemství.
Nevím proč a z jakého důvodu, ale asi to tak
mělo být. Nevím, jestli se to hodí, ale přidám
ještě jednu drobnou zajímavou souvislost. Moje
prateta se dlouho modlila, aby někdo z rodiny
byl knězem. Nejprve doufala ve strejdu, a když
to už nešlo tak myslela na mého taťku. Vskutku
úsměvně je, že ho to vůbec nikdy ani nenapadlo. Tuto knížku mu věnovala k jeho třicetinám.

Asi týden nebo dva po přečtení té knihy jsem
uslyšel při jedné ranní mši svaté v Hlinsku niterné zavolání od Pána. To ale rozvádět nebudu, protože to je takové moje velké tajemství
s Pánem. Od té doby jsem sice měl a stále mám
moc a moc pochybností i nestálostí, ale pořád
stále v srdci slyším tentýž hlas Pána, který jsem
slyšel v těch 16 letech. Vím, že to bylo brzo, ale
tak lukrativní nabídka se přeci nedá tak snadno
odmítnout. Kolikrát se může v životě stát, že
člověk v srdci vnímá, že ho opravdu volá Bůh
k zasvěcenému životu. :-)
Jsem ještě dost mladý a ještě si nedokážu ani
představit tu obrovskou milost, kterou mi Pán
pro celý život nabízí. Prostě povolání je dar,
který mohu přijmout, ale musím počítat s tím,
že ten dar bude pro mě navždy tajemstvím.
Bohudíky, tajemstvím věčné lásky k Bohu.
Jakub Brabenec

Poutní pobožnost
k svátku sv. Anny
Kaplička „Anička“, jak ji při jedné pouti nazval
P. Antonín Forbelský, ožila poutníky, kteří se
u ní shromáždili ke slavení pobožnosti ke svátku sv. Anny. Konala se v neděli 21. července
a vedl ji P. Antonín. Ve své promluvě připomněl
nezastupitelnou úlohu babiček v rodinách, když
dokázaly udržovat živou víru a se svou životní
moudrostí a laskavostí ji předávaly dál. A svatá Anna je jejich předobrazem. Po přímluvách
jsme se modlili Litanie ke sv. Anně s důvěrou
o přímluvu a pomoc, jak jsme to zpívali v písni
„Já jsem si vyvolil za ochranu ….“ a je škoda, že
se nezpívá častěji.

Před závěrem pobožnosti popřál P. Antonín
všem Aničkám k svátku, poděkoval panu
ing. Jiřímu Hájkovi (majitel kaple) za možnost
konání pobožnosti a sdělil radostnou zprávu, že
do naší farnosti nastoupí bohoslovec 5. ročníku
Jakub Brabenec z Hlinska. Bohoslovec Jakub se
krátce představil s tím, že se na službu a práci
s dětmi těší (a my s ním).
Ještě se ujal slova pan ing. Jiří Hájek a informoval, že pouť se koná již po dvanácté! Odpovídal
pokračování na další straně
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také na dotaz ohledně data 1771 na průčelí kaple, který odpovídá datu umístění sochy sv. Anny
na tomto místě a její stáří potvrzuje i to, že je
zhotovena z kamene, nikoliv z pískovce.
Na závěr pobožnosti nám P. Antonín udělil
požehnání a poděkoval všem, kteří se podíleli
na přípravě pouti a poutníkům za účast. I když

se přehnala krátká přeháňka a občas zarachotily
projíždějící vlaky, nic to nevadilo následnému
pohoštění, které již tradičně přichystala rodina pana Hájka a něco málo přispěli i poutníci.
BOHU DÍKY!
J.Čihulová

Spolčoléto
Až se po prázdninách zase všichni vrátíme
do pravidelného farního života, nebudeme
se stačit divit, kolik mladých hrdinů mezi
námi přibylo. V první polovině srpna totiž
neuvěřitelných 35 mládežníků nejen z našeho
farního a salesiánského spolča podstoupilo
v rámci Spolčoléta na Míčově týdenní cestu
hrdiny. Pod vedením našeho nebeského Otce
a Jeho věrných služebníků salesiána George
Woclavka a P. Filipa Duška se „spolčáci“

zamýšleli nad tím, kdo je to vlastně hrdina,
jaké má vlastnosti, jak se stát hrdinou a jak
na cestě hrdiny vytrvat. Kromě tvrdé práce
na sobě bylo také dost času na odpočinek: například během výletu, při táboráku nebo při
tanci na závěrečném galavečeru v tamějším
kulturním domě.
Lucka Krátká
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14. Pouť rodin pardubické farnosti
A je tu konec prázdnin a s ním i tradiční pouť
rodin s našimi otci duchovními na poděkování
za prázdniny a s prosbou o požehnání do nového školního roku. V sobotu 7. září zahájíme pouť
v 10 hodin mší svatou v kostele sv. Bartoloměje
v obci Kočí. Po mši přejedeme za Slatiňany
na výlet/procházku, kde je terén vhodný i pro
kočárky. Vše tradičně zakončíme opékáním
buřtů na ohništi u restaurace Monako.
Bližší informace (zejména mapky jednotlivých
míst) najdete na farních stránkách.
Těšíme se na všechny rodiny, prarodiče s vnoučaty i ostatní poutníky z naší farnosti na společně prožité chvíle
Kostel sv. Bartoloměje v obci Kočí
Dominantou obce Kočí, jejíž vznik je datován
na rok 1263 za vlády Přemysla Otakara II., je
bezesporu kostel sv. Bartoloměje. Byl založen
zakládací listinou královny Žofie, druhé manželky Václava IV., v roce 1397. Jeho staviteli se
s velkou pravděpodobností stali bratři Lútkové.
Jednolodní kostel představuje dílo vrcholné
gotiky, na něj navazuje dřevěná zvonice, která
společně s barokním mostem zastupuje lidovou
architekturu.
Kostel upoutá již na první pohled zcela nezvyklým vstupem. Je tvořen dřevěným barokním
mostem se zachovanou dubovou konstrukcí, který nahradil původní lávku z 15. století.
Jejím úkolem bylo překlenutí dřívější mokřiny.

Masivní trámy jsou čepovány pouze dřevěnými kolíky, žádný kov zde není použit. Na most
navazuje dřevěná zvonice s rozšířenou, ukončenou pětibokou dolní částí, horní část je uzavřena štíhlým osmibokým jehlancem. Celkově
dosahuje výšky 29 metrů a je až k zemi kryta
šindelem.
Tato stavba byla vybudována na místě původní
gotické zvonice, ze které zůstaly zachovány dva
zvony – Bartoloměj nese datum 1496 a Vavřinec
je z r. 1562.
V jednolodním kamenném kostele je plochý
dřevěný strop ze začátku 16. století, uprostřed
zdoben pásem třinácti starozákonních proroků
a různými ornamenty s ostrými černými konturami. Na stěnách jsou odkryty fresky převážně
z období renesance. Nacházíme výjev Umučení
svatého Bartoloměje, dále fresky patronů sv.
Gotharda (patron proti špatnému počasí) a sv.
Vojtěcha (patron dobré úrody) a další.
Presbytář je dochován ve své gotické podobě,
včetně žebrové klenby a kamenného sanktuária, kam se ukládala monstrance. Původní
oltář se rozpadl, současný s vyobrazením sv.
Bartoloměje je z 19. století. Okolo kostela se rozkládal hřbitov, který se již přestal používat.
Některé náhrobky však zůstaly po obvodu kostela dodnes.
Pavla P.
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14. POUŤ PARDUBICKÝCH RODIN
KOČÍ / SLATIŇANY (okolí)
sobota 7. září 2019

Letos již po čtrnácté 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 h – Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje KOČÍ. Prkování u kostela.
11:30–13:00 h – Putování „po rovince u Monaca“. Přejezd asi 8 km, parkoviště u Kochánovic
(49.9011547N, 15.7982875E). Okruh – trasa 8 km v lese, je vhodná i pro kočárky
13:00–15:00 hod. Opékání
Přejezd 1 km, Výletní restaurace Monaco k dispozici ohniště, parkování pod restaurací
Srdečně zveme rodiny, prarodiče s vnoučaty, i ty, kterým již děti odrostly.
Těšíme se na společně prožitý čas.
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Dny evropského dědictví
Pardubice – sobota 14. září 2019
Kostel sv. Bartoloměje

Kostel otevřen:		
12:00–17:00 h
Fotogalerie:		
„Ze života farnosti“
Prohlídka:		
Povídání o historii kostela – 13:00, 14:00, 15:00
Koncert:			Varhanní koncert		16:00 h

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel otevřen:		
12:00–16:00 h
Fotogalerie:		
„Ze života farnosti“
Vlastní program: 		Pondělní večery – info o setkávání, propagační letáčky, program
nejbližších večerů

Kostel Zvěstování Panny Marie – klášterní

Kostel otevřen:		
11:00–17:15 hod.
Koment. prohlídka kost.: 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15 a 16:45 (délka cca 30 minut)
Prohlídka katakomb:
14:30–17:00 hod.
Fotogalerie:		
„Ze života farnosti“
Vlastní program:		možnost individuální prohlídky katakomb – vhodná baterka
či „čelovka“

Zvonice u kostela sv. Bartoloměje
Zvonice otevřena:		
Fotogalerie:		
Vlastní program:		

14:00 – 17:00 hod.
„Odlévání zvonu Arnošt“
prohlídka zvonice (ve skupinách po 15)

Pardubice – neděle 15. září 2019

Komentovaná procházka po třech Pardubických kostelích.
Kostel Zvěstování Panny Marie – klášterní
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel sv. Jana Křtitele
	Kostel otevřen: Pouze pro účastníky komentované prohlídky. Doba prohlídky jednotlivých kostelů cca 45 min. dle zájmu účastníků. Celková doba procházky cca 3 h
Sraz účastníků ve 14:30 h před hlavním vstupem do kostela Zvěstování Panny Marie –
klášterní (Kostel na Komenského náměstí u Krajského úřadu)
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Křesťan a politika
Má se křesťan angažovat v politice?
A pokud ano, tak nakolik?
Jakým způsobem by měla Církev
hovořit do politiky?
Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi
s doktorem Romanem Jochem ve čtvrtek 26.
září v 18 hodin ve farním sále (Kostelní 92,
Pardubice).

Zveme Vás na

POUTNÍ SLAVNOST
v kapli Panny Marie Bolestné v Kokešově,
kterou bude slavit Mons. Josef SOCHA
v neděli 15. září v 15:00 hod.

Příprava na biřmování
Příprava na biřmování začne ve čtvrtek 19. 9.
v 18:30 h v salesiánském středisku mládeže
(Zborovské nám.). Poslední termín přihlášení
je 1.9. Zároveň prosím ty přihlášené, kteří se
ještě osobně nesetkali s otcem Václavem, aby se
do začátku září ozvali na jednom z uvedených
kontaktů: cune@centrum.cz, 731 600 070.

Mládež v Pardubicích
Spolčo
Od 13 do 20 let
Poprvé 14. 9. 2019
Většinou 2× za měsíc v sobotu v 18 hod. na faře
Kontakt: P. Filip Dušek, Filipacdd@seznam.cz,
tel.: 739 463 215
FB: @Spolčo Pardubice
Společenství středoškoláků
(nejen) z intrů a privátů
Poprvé 11. 9. 2019

Každou středu v 19 hod. na faře
Kontakt: P. Filip Dušek, Filipacdd@seznam.cz,
tel.: 739 463 215
fb: @spolčo (středoškoláci) :d
Setkávání vysokoškoláků
Poprvé 25. 9. 2019
Každou středu (mimo zkouškové období)
na faře
Začátek mší sv. v 19:30
Samotné setkání od cca 20 hod.
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Kontakt: P. Radek Martinek, radek.norbert@
seznam.cz, tel.: 605 435 861
FB: @VŠ katolické společenství Pce – VKS
UPCE
Modlitební spolčo
Poprvé 12. 9. 2019
1× za 14 dní ve čtvrtek v 19 hod. v kostele sv.
Václava – salesiáni

Kontakt: Petr Kučera, fb.com/petr.spojil
Podrobnější informace o společenstvích naleznete na https://www.farnost-pardubice.cz/
Farnost/Mladez
Nabídky dalších akcí a společenství mládeže naleznete na http://pardubice.sdb.cz

Setkání s indickým biskupem
v Pardubicích
V pátek 27. září 2019 do Pardubic zavítá biskup
Derek Fernandes, který je partnerem projektu
Adopce na dálku® v indické oblasti Belgaum.
Zveme všechny dárce a širokou veřejnost
na setkání, které se uskuteční od 17:30 na faře
u kostela sv. Bartoloměje. Akci pořádá Diecézní
charita Hradec Králové ve spolupráci s Oblastní
charitou Pardubice a Římskokatolickou farností
Pardubice.

těmto dětem pomáhá projekt Adopce na dálku®.
Dárci Diecézní charity Hradec Králové pomohli od roku 2000 již téměř 6500 indických dětí
k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců
má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo
strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí
lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny
a jsou přínosem pro celou indickou společnost.

Těšit se můžete na povídání o tom, jak vypadá
skutečná chudoba a co ke svému životu potřebují děti z nejchudších indických rodin. Pan biskup také vysvětlí, jak konkrétně v jeho diecézi

Do projektu Adopce na dálku® se již zapojilo
mnoho dárců z Pardubic a okolí. Patří mezi ně
pokračování na další straně

10 / Ze života farnosti / bude / mládež
i zaměstnanci Oblastní charity Pardubice, kteří
mezi sebou řadu let organizují finanční sbírku
na pomoc indické dívce Joyce a pomáhají jí tak
na cestě za vzděláním a k lepšímu životnímu
uplatnění. „Celou pardubickou charitní adoptivní rodinu vždy potěší zaslaný dopis i kopie
vysvědčení od Joyce. Jsme rádi, že takto můžeme společně na dálku v dobrém ovlivnit jeden
mladý život,“ říká Jan Lohynský z pardubické
Charity.

Na několik dní Českou republiku navštíví také
arcibiskup z indické oblasti Bangalore Peter
Machado. Chcete-li se s ním setkat, můžete přijet ve středu 25. září do Hradce Králové. Od 18:30
bude pan arcibiskup celebrovat společně s biskupem Janem Vokálem mši svatou v katedrále
Sv. Ducha. Od 19:45 se na stejném místě uskuteční benefiční koncert Českého chlapeckého
sboru Boni pueri. Další informace o návštěvě
z Indie najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka

Ze života Charity
Veletrh sociálních služeb
Oblastní charita Pardubice opět představovala
své služby na Veletrhu sociálních služeb pořádaném v rámci Sportovního parku Pardubice.
Sociální pracovnice ze Služeb pro rodiny s dětmi
a z pardubické Pečovatelské služby měly pro děti
připraveny soutěže a pro zájemce z řad dospělých informace o charitních službách. Letošní
Veletrh sociálních služeb byl také doplněn o významnou událost - benefiční Běh pro pěstouny,
který pořádala Oblastní charita Pardubice.
V parku běželi za pěstouny
V rámci Sportovního parku Pardubice
a Veletrhu sociálních služeb se ve středu 14.
srpna uskutečnila sportovně propagační akce
Oblastní charity Pardubice s názvem Běh
za pěstouny aneb hledáme rodiče.
Na startu 1300 metrů dlouhého benefičního
závodu stálo 137 běžců, mezi kterými byli jak
aktivní sportovci, tak i rodiče s dětmi či senioři,
nechyběly tu dokonce maminky s kočárky a pro
dobrou věc se proběhla také vedoucí sociálního odboru města Iva Bartošová a náměstek

primátora Pardubic Jakub Rychtecký, který nad
akcí převzal záštitu a závod startoval.
Jak uvedly Lucie Laburdová a Radka Siváčková,
organizátorky akce a sociální pracovnice charitních Služeb pro pěstouny: „V Pardubickém
kraji je v ústavní péči téměř 250 dětí, které by
své dětství mohly prožít v náhradních rodinách a nikoli například v dětských domovech.
Naším cílem je veřejnost s institutem pěstounství seznamovat, aktivně potenciální pěstouny
vyhledávat a umožnit tak více dětem žít v normálním rodinném prostředí.“ Jak dodává Jakub
Rychtecký: „Sebelepší ústavní péče totiž nemůže plně nahradit fungování rodiny a pěstounů
na Pardubicku potřebujeme mnohem více. Jsem
rád, že se i letos podařilo spojit Veletrh sociálních služeb s naším Sportovním parkem. Běh
za pěstouny je výborným nápadem a bylo mi
potěšením se závodu účastnit s tolika skvělými
lidmi.“
Na pódiu o svých zkušenostech promluvili i dlouhodobí pěstouni a práci pardubické Charity představila její ředitelka Marie
Hubálková. Akce se konala za podpory dárců,
individuálních dobrovolníků a s organizací
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přišli v rámci dne dobrovolnictví pomoci také
pracovníci Pardubického kraje.
Benefiční Běh za pěstouny neměl žádné poražené, vyhráli všichni a s perníkovými medailemi
se na stupních vítězů mohl vyfotografovat každý. Výtěžek z dobrovolného startovného použije
Oblastní charita Pardubice při akcích střediska
Služeb pro rodiny s dětmi, například na respitní
pobyty a výlety pro děti klientů či příměstský
tábor a na propagaci pěstounství.
Příměstský tábor
Na již třetím charitním příměstském táboře
s názvem „Vesmírná expedice aneb dotkněte se hvězd s Malým princem“ se děti klientů
Služeb pro rodiny vydaly prozkoumávat nejen
vzdálený vesmír, ale i to, co můžeme spatřit jenom srdcem. Lektorka Klubu dětí, ve kterém
se většina účastníků tábora schází také během
celého roku, Kateřina Pospíšilová spolu s dobrovolníky připravila pro děti bohatý program.
Navštívily například hvězdárnu a planetárium
a vydaly se také na vodní planetu – do aqua
centra. Příměstský tábor, Klub dětí, víkendové akce nebo Dětský den by se neobešel bez
obětavé práce dobrovolníků Barbory Hálové,
Jany Mikulecké a praktikantek z Univerzity
Pardubice, kterým náleží velké poděkování.
Díky dárcům je účast na táboře bezplatná a děti
ze sociálně znevýhodněného prostředí tak mohou zažít to, co jejich vrstevníci. Všem podporovatelům ze srdce děkujeme.
Sbírka školních potřeb
Pro školou povinné děti klientů Služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice tradičně
pořádá materiální a finanční Sbírku školních
potřeb. Děkujeme všem, kteří v minulosti pomohli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
se školními výbavou. Dle sociálních pracovnic

Služeb pro rodiny s dětmi uvítáme zejména:
aktovky pro kluky a batohy pro starší děti, penály prázdné i vybavené, tempery, palety, sady
štětců, gumovací pera, suché a olejové pastely,
pastelky, kružítka, nůžky, mazací tabulky, gumovací fólie, sady pravítek, desky na písmenka
a číslice, tvrdé desky na sešity a další. Pro ostatní
speciální pomůcky uvítáme finanční příspěvek
na sbírkovém účtu 2800235245/2010, do poznámky sbírka školních potřeb. Nové i použité,
zachovalé školní pomůcky můžete osobně přinést na dispečink Oblastní Charity Pardubice
v ulici v Ráji ve všední den od 7 do 15 hodin.
Všem, kteří již přispěli, ze srdce děkujeme.

Nové charitní noviny
Již osmým rokem vydáváme Charitní noviny,
ve kterých informujeme nejen o charitních službách, ale nabízíme i pohled na naši práci očima
sestřiček, sociálních pracovníků, pečovatelek
a pečovatelů i dalších kolegů či dobrovolníků
z rozrůstající se charitní rodiny. V letošním čísle
krom jiného naleznete několik rozhovorů, příběhů klientů či zamyšlení nad složitostí a radostí naší práce. Opět zde nechybí popis našich služeb s potřebnými kontakty, protože, vždy je lépe
vědět a nepotřebovat, než později nevědět, kam
se obrátit o pomoc. Noviny k dostání zdarma
na střediscích Charity a v kostelech, ke stažení
na pardubice.charita.cz.
Den Charity
Každým rokem se pardubická Charita připojuje
k oslavě svátku svatého Vince z Pauly, patrona
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charitních zařízení. I letos na Den Charity můžete navštívit Odlehčovací služby Červánky
v Mikulovicích, Třebosicích a v Pardubicích
v ulici V Ráji. Den otevřených dveří letos proběhne v těchto zařízeních 26. září. Na Den
Charity si bohatý program nejen pro děti připravilo i charitní Rodinné centrum DaR v Luži
a RVC Holoubek v Holicích. Více informací
na pardubice.charita.cz.

Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící
V rámci Dne Charity pořádá Oblastní charita
Pardubice spolu s Farní charitou Chrudim pěší
a cyklistickou pouť do Luže, která bude završena mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Chlumku v sobotu 28. září v 15 hodin. Více informací a registrace na pardubice.
charita.cz nebo na tel.: 733 161 618, dobrovolnik@charitapardubice.cz. Pro zájemce bude
vypraven autobus.

Začátky programů po prázdninách – 2019
1. Svátost smíření Děti + rodiče
sobota
31. srpna v 17:00 hod.
1. Mše pro děti – žehnání škol.
neděle
01. září v 10:00 hod.
potřeb
1. Adorace
úterý
03. září v 18:45 hod.
1. Mše svatá v nemocnici
středa
04. září v 14:30 hod.
1. Ministrantská schůzka
pátek
13. září v 16:00 hod.
1. Hodiny náboženství
od pondělí 16. září (dle programu)
1. Setkání biřmovanců
čtvrtek
19. září v 18:30 hod.
1. Setkání žadatelů o křest
středa
25. září v 19:00 hod.
1. Polední bohosl. U sv. Jana
úterý
01. října v 12:00 hod.
1. Setkání předškoláků
čtvrtek
03. října v 16:30 hod.

kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel
kostel sv. Jana Křtitele
kaple Oáza
fara
fara / Salesiánský klub
Salesiánský klub
fara
kostel sv. Jana Křtitele
fara

Kancelář na arciděkanství od pondělí 02. září:
pondělí: 		
08:00–12:30 13:30–17:30
úterý–pátek:
08:00–12:30 13:30–16:00

Svatoludmilská pouť
Zveme Vás na tradiční Svatoludmilskou pouť,
která proběhne v sobotu 21. září Program začne
již v pátek 20. září večer letním kinem a zakončen bude v neděli, kdy proběhnou výstavy
a bleší trh. Hlavní program však bude v sobotu, a to až do večerních hodin! Program bude
jako každý rok zahájen poutní mší (celebruje

biskup Karel Herbst), při které budou vysvěceny
nové zvony a bude přítomen i vzácný relikviář
s ostatky sv. Ludmily a knížete sv. Václava, ty
pak budou pro veřejnost vystaveny v kostele
sv. Ludmily. Letošní novinkou bude Tetínský
pokračování na další straně
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trh, kdy je pozváno více jak dvacet různých
prodejních stánků. Součástí bude i pět koncertů, tři na hlavním pódiu: pianista Tomáš Živor,
Elvis Presley alias Vladimír Lichnovský a kapela
Moped 56, dva koncerty jsou pak v kostele sv.
Ludmily. Na programu je i již 4. celosvětový sraz
Ludmil a Bořivojů, Burčáková slavnost, pestrý
program pro děti, historické přednášky, pouťové atrakce a plno další akcí! Proběhne také již 5.
sraz starostů.

Připravujeme pro Vás podrobný program!
Těšíme se na Vás na Tetíně!
Lenka Viezanová
koordinátorka poutě
Více informací k této pouti je na plakátu na nástěnce v kostele sv. Bartoloměje.

Spolčo mládeže
13–20 let
Soboty 18:00
Fara
Termíny na školní rok 2019/2020
14. 9.
21. 9.
28. 9.
12. 10.

Spolčo
#4 Hradubické Derby
Spolčo
Spolčo
Podzimky na Vesmíru - organi28.–30. 10.
zovaný výjezd se Spolčem
2. 11.
Spolčo
9. 11.
Vikariátko na Jelení
16. 11.
Spolčo
29.11.–1. 12. Adventovka
7. 12.
Vikariátko
14. 12.
Spolčo
29. 12.–1. 1. Spolčo silvestr
18. 1. 2020 Spolčo

31. 1.–2. 2.
2020
10. 2.–16. 2.
2020
22. 2.
28. 2.
7. 3.
14. 3.
28. 3.
3.–4. 4.
18. 4.
25. 4.
16. 5.
23. 5.
13. 6.
19.–21. 6.

Pololetky na Vesmíru – organizovaný výjezd se Spolčem
Jarní prázdniny
Spolčo
Spolčo - celopardubické u
salesiánů
Vikariátko
Spolčo
Spolčo
Předdiecézko + Diecézko
Spolčo
Spolčo
Vikariátko
Spolčo
Spolčo
SKAM

* Změny vyhrazeny

Pravidelné akce
Neděle
Úterý
Středa

Setkání u kávy (od 01. 10.)
Modlitba Večerních chval
Adorace (po večerní mši svaté)
Mše svatá v kapli v nemocnici

fara – po mši v 09:00 hod.
kostel sv. Bartoloměje
po večerní mši sv.
kostel sv. Jana Křtitele
18:30–19:15
Vstupní budova – 1. patro 14:30
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Kalendář akcí na měsíc: září–říjen
Ne 01. 9.
Čt

05. 9.

Pá

06. 9.

So

07. 9.

Ne
St
Čt
So

08. 9.
11. 9.
12. 9.
14. 9.

Ne 15. 9.
Po

16. 9.

St

18. 9.

Čt

19. 9.

St

25. 9.

Čt

26. 9.

Pá

27. 9.

So

28. 9.

Po
Út
St

30. 9.
01. 10.
02. 10.

Čt

03. 10.

Pá
So
St
Čt
So
Ne

04. 10.
05. 10.
09. 10.
10. 10.
12. 10
13. 10.

Ne 20. 10.

Poutní slavnost v Pardubičkách
kostel sv. Jiljí
17:00
1. mše sv. pro děti/žehnání škol. potřeb
klášterní kostel
10:00
Posvícení Dražkovice
kaple Andělů strážných
10:30
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00–16:00
Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00–18:00
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
po ranní mši sv.
14. Pouť pardubických rodin
Kočí/Slatiňany (Monaco) od 10:00
Posvícení Ostřešany
kaple Panny Marie
10:30
Seniorklub
farní sál
14:30
Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Dny evropského dědictví
(dle rozpisu na plakátech)
Poutní slavnost
Kokešov
15:00
Sbírka na církevní školství v diecézi
Dny evropského dědictví
(dle rozpisu na plakátech)
1. hodiny náboženství
fara/salesiánský klub (dle rozpisu na nástěnce)
Přijímání intencí na měsíc říjen
fara
od 08:00 hod.
Mše svatá v Rybitví LDN
kaple
13:30
Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
1. setkání biřmovanců
Salesiánský klub
18:30
1. setkání žadatelů o křest dospělého
fara
19:00
Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Předn.: Roman Joch: Křesťan a politika
farní sál
18:00
Setkání s indickým biskupem (DCH)
farní sál
17:30
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. Jana Křtitele
17:30
Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící
Luže
15:00
Pondělní večery: P. Tomáš Petráček
kostel sv. Jana Křtitele
18:00
1. polední mše svatá
kostel sv. Jana Křtitele
12:00
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00–16:00
1. setkání předškoláků
farní sál
16:30
Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
Setkání Pastorační rady
farní sál
19:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00–18:00
Večeřadlo Panny Marie
kostel sv. Jana Křtitele
po ranní mši sv.
Seniorklub
farní sál
14:30
Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Farní pouť
Neratov
7:30
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Misijní neděle
Sbírka – Papežská misijní díla

LAUDATO
SI
MODLITBA

1. 9. 2019 – Světový den modliteb za péči o stvoření
Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých
tvorů, Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno co existuje, sešli
na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život
a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry
a nikomu neškodili. Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou
na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak
drahocenní. Ozdrav náš život, abychom chránili svět
a nepustošili jej, abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění
a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor
chudých a této země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
rozjímat s úžasem, poznávat, že jsme na naší cestě k tvému
nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory. Díky, že jsi
s námi po všechny dny. Buď nám, prosím, oporou v našem boji
za spravedlnost, lásku a pokoj.

#laudatosi2019

