
Zpravodaj
Před časem se mi dostala do  rukou modlit-
ba sv. Františka, která je k  dispozici mimo-
chodem i  v  lavicích v  kostele sv. Jana Křtitele 
v Pardubicích.

Dokonce jsem ji dostal za  pokání a  její obsah 
mě tak zaujal, že se ji snažím číst každé ráno. 
Ne že by to bylo něco nového, ale myslím, že je 
velmi inspirativní pro náš běžný život. Začíná 
slovy: Pane, učiň ze mne nástroj svého klidu, 
abych přinášel…Ty podněty nás vedou k tomu, 
abychom spolupracovali s  Boží vůli, abychom 
jako učedníci Kristovi prokazovali druhým to, 
co jim chybí, abychom pro ně byli oporou a na-
dějí v různých životních situacích a abychom to 
konali nezištně, bez očekávání vděku a uznání.

Zvlášť se zastavím u jedné části – abych přinášel 
radost, kde je smutek.

Možná se to někomu zdá zbytečné nebo jed-
noduché, ale v  dnešní době se stále přesvěd-
čujeme o tom, že naše společnost to potřebuje. 
Co je kolem nás nespravedlností, lhostejnosti, 
neúcty…!?

Na  druhé straně slyšíme, co můžeme dát my, 
křesťané, tomuto světu. Měla by to být právě ra-
dost a naděje na  lepší časy. A jak máme šířit tu 
radost a  klid, když sami podléháme trendům 
doby, pesimismu, nudě, vyhoření atd. ??? No 
pro to, aby naše svěděctví bylo věrohodné, mu-
síme sami věřit, že není vše jen černé nebo šedé. 
Musíme být přesvědčeni, že Bůh má vše natolik 
v rukách, že nám nedá zahynout, že nás nenechá 
na holičkách, že na nás nenaloží víc než uneseme, 
že člověk, kterému byla tato země dána k užívá-
ní a „panování“, není tak všemohoucí, že by byl 

mocnější než Bůh, který všechno řídí. Ta touha 
po moci, ovládnout celý svět u lidí je, známe to 
i ze scifi filmů. Ale naštěstí i tito lidé nebo chcete-
li nadlidé jsou omezení, jen smrtelní apod.

Máme se radovat jako lidé, kteří vidí smysl i v ka-
ždodenních maličkostech a  zdánlivých samo-
zřejmostech, protože z  nich se skládá normální 
a běžný život. Ne z těch trháků, senzací, které jen 
člověka děsí, nervují, masírují a stejně nic  pozi-
tivního nepřináší a neřeší. Nemyslete si, že s tím 
naším úkolem nemám problémy. Podléhám jako 
ostatní špatným zprávám, klimatickým změnám, 
lhostejnému chování těch, kteří se tváří demo-
kraticky a  přitom jednají absolutně sobecky, 
arogantně a  bezohledně vůči ostatním, a  je mi 
z toho zle, smutno, protože s tím neumím zatočit 
protože to neumím zastavit. Přesto se to učím, 
zkouším, protože jsem přesvědčen, že to má 
smysl a že svět tu radost a klid neumí dát, protože 
je příliš fixován především na hmotné statky. Je 
to pochopitelné – ty věci jsou vidět, dají se na-
hmatat, kdežto mít jistotu v duchovních věcech 
vyžaduje víru. Abram neměl hmatatelnou jistotu, 
jak bude žít v  zemi, kam mu Bůh řekl, že má jít, 
a přesto šel. Měl víru. A je na člověku jakou víru 
si zvolí – zda tu viditelnou, pomíjivou nebo tu 
nehmatelnou, ale věčnou. A jue ten rozhodující 
postoj i kvěcem a údálostem kolem nás. K tomu, 
abychom ukázali, že důvěřujeme někomu, kdo 
sice není vidět, nemůžeme si ho nahmatat, ale 
který vše řídí a který nás má rád.

Budeme -li mít v Něho naprostou důvěru, pak 
se můžeme smát i při bohoslužbě, při modlitbě 
a nemusí z nás čišet nezájem a nespokojenost.  

Karel Kylar

farností: Pardubice, Mikulovice, Rosice a Třebosice
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Poutní slavnost v Kokešově

Za pěkného slunečného počasí se v neděli 15. září 
2019 před kaplí v  Kokešově, která je zasvěcena 
Panně Marii Bolestné, konala poutní mše svatá, 
kterou sloužil Mons. Josef Socha  z Hr. Králové. 
Připojil se tak k dlouhé řadě celebrantů, kteří zde 
sloužili poutní mše sv. od znovuobnovení kaple 
a mnohdy i se žehnáním vody v blízké studánce. 
Přede mší sv. se poutníci, jichž se shromáždilo 
kolem sto, modlili Bolestný svatý růženec a mše 
sv. byla zahájena postní mariánskou písní. Na za-
čátku homilie zavzpomínal Mons. Socha na doby, 
kdy s rodiči i prarodiči chodíval na poutě, někdy 
i na vzdálená poutní místa a často i s procesím. 
Tato lidová zbožnost byla následnými režimy pře-
rušena, ale úcta k Panně Marii stále žila a naplno 
se obnovila po roce 1989. Ve své promluvě se dále 
zamýšlel nad životem Panny Marie ode dne, kdy 

svým ANO se začala její životní pouť jako matky 
Ježíše Krista. Již při „obětování“se m.j. dovídá, že 
„její srdce pronikne meč“, ale ona vše překonává 
a dokáže stát pod křížem, na němž byl ukřižován 
její Syn, nezlomená a ochotně od něj přijímá úkol 
stát se naší Matkou a vzít nás pod svoji ochranu.

Také my můžeme podle jejího vzoru a s její po-
mocí získat odvahu a sílu k překonávání život-
ních zkoušek a obstát v nich.

Po skončení poutní mše svaté jsme obdrželi svá-
tostné požehnání a zpěvem mariánské písně se 
rozloučili. Bohu díky za vše.

Jana Čihulová    
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Národní Svatováclavská pouť 2019

V  sobotu 28. 9. 2019 se naši ministranti vyda-
li na  pouť za  patronem naší země za  svatým 
Václavem do  Staré Boleslavi. Ač se zdálo, že 
počasí bude přát celému dnu, tak těsně před za-
čátkem hlavní bohoslužby v  10 hod. se spustil 
drobný déšť. 

Hlavní celebrant Mons. Charles Daniel Balvo, 
apoštolský nuncius v  ČR, nás však již při při-
vítání potěšil slovy, že když byl v  Africe, tak 
tam je každý déšť požehnáním. Během krásné 
bohoslužby pršet přestalo a  při závěrečném 
požehnání a  při slovech kardinála Dominika 
Duky bylo již opět sluníčko. V závěru pan kar-
dinál Dominik Duka udělil medaili sv. Vojtěcha 
panu Jiřímu Lebedovi – kameramanu České 
televize, který na  obrazovky vracel pořady 
s  duchovním obsahem. Medaile je upřímným 
poděkováním katolické církve za velikou práci, 
kterou pan Lebeda konal pro dobro naší země. 

Na  úplný závěr zazněla česká státní hymna 
a Svatováclavský chorál v podání hudby Hradní 
stráže a Policie ČR.

Po mši jsme využili možnost podívat se do ote-
vřeného románského kostela svatého Klementa, 
kde byla vystavena relikvie svatého Václava 
pod dozorem Hradní stráže. Tento kostel stojí 
na místě kostela sv. Kosmy a Damiána, kde byl 
zavražděn sv. Václav. Prohlédli jsme si i novou 
sochu Benedikta XVI., která byla instalována 
ke  vstupu do  baziliky sv. Václava. Tato socha 
nám má připomínat návštěvu papeže ve  Staré 
Boleslavi v  roce 2009. Sochu vytvořil akade-
mický sochař Jaroslav Kolomazník. Děkujeme 
za  skvělou organizaci a  krásný duchovní záži-
tek všem pořadatelům, a za naši farnost zvláště 
Václavu Metelkovi, který nás k této pouti vybídl.
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Zveme vás na přednášku s diskuzí na téma:

Istanbulská úmluva a její genderové pozadí  
verzus katolická antropologie

Uskuteční se ve středu 16. října v 18 hodin 
na faře (Kostelní 92). 

O tématu přednášky:

Piťha prorok nebo zapčklý stařec? Istanbulská 
úmluva pro dobro žen nebo dokument 

demagogicky zastírající novou ideologii, které 
o ženy víceméně nejde? Biblický a katolický 

pohled na člověka jako jediná pevnost stavící 
se proti novým typům marxistického klonu.

O přednášejícím:

P. ThDr. Jan Balík, PhD. je dlouholetý ředitel 
Sekce pro mládež ČBK, členem tvůrčího týmu 

časopisu IN!, autorem řady knih pro mladé 
a o pastoraci mládeže. Patří mezi popularizá-
tory teologie těla sv. Jana Pavla II. Aktuálně 
je biskupským vikářem pro diakonii pražské 
arcidiecéze. Papežem Františkem byl v roce 
2018 jmenován konzultorem Dikasteria pro 

laiky, rodinu a život.

Setkání nad Biblí

Bratři a sestry,

také v letošním školním roce vás zveme na spo-
lečné čtení z  Písma svatého s  názvem Setkání 
nad Biblí. Bude probíhat zhruba jednou měsíč-
ně od  října do  Velikonoc vždy ve  čtvrtky v  18 
hodin na  farním sále. Tématem letos budou 

starozákonní biblická čtení, která každoročně 
slyšíme číst při velikonoční vigilii. 

Rozpis plánovaných setkání pro tento kalendář-
ní rok:
 » 24. 10. 2019  Vyprávění o stvoření světa – se-

tkání povede Zdeněk Nejezchleb
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Pardubický komorní sbor
CANTUS AMICI

Vás zve na

Koncert duchovní hudby
který se bude konat

ve čtvrtek 31. října 2019  
od 18.00 hod. 

v kostele sv. Bartoloměje 
v Pardubicích Pozvánka na národní pouť 

do Prahy na oslavu 30. výročí 
svatořečení sv. Anežky České

Pět dní před začátkem sametové revoluce sva-
tořečil svatý papež Jan Pavel II. v Římě Anežku 
Českou. Letos v  listopadu se, přesně 30 let 
od  této události, chystají věřící z  celé země 
na pouť do Říma. Předají při ní velký národní 
dar papeži Františkovi – sochu sv. Anežky. Pouť 
do Říma se skuteční ve dnech 11. až 13. listopadu 
2019, následovat ji bude slavnostní bohoslužba 
ve svatovítské katedrále v sobotu 16. listopadu – 
Viz plakátek. Pouť má vyjádřit velkou vděčnost 
za znovunabytí daru svobody.

Zveme zvláště ministranty, kteří by se chtěli za-
pojit do liturgie – přihlášení a bližší informace 
u Václava Metelky (728 156 899)

Svátost nemocných – změna 
pořadu bohoslužeb
V  sobotu 9. listopadu v  09:00 hod. bude při 
mši svaté v kostele sv. Bartoloměje udílena svá-
tost nemocných. Vzhledem k  tomu NEBUDE 
výjimečně mše sv. v  06:30 hod. v  kostele sv. 
Jana Křtitele. Před mší svatou v  kostele sv. 
Bartoloměje bude od  08:30 hod. příležitost 
ke svátosti smíření.  Zájemci se mohou 
přihlásit v  sakristii v  kostele sv. Jana Křtitele 
i  u  sv. Bartoloměje nebo na  faře. Následně 
po  této slavnosti bude malé pohoštění na  far-
ním sále (můžete-li přispět něčím upečeným 
na společný stůl, předem děkujeme). 

Misijní neděle LP 2019

Program akcí v Pardubicích v rámci misij-
ní neděle  L. P. 2019

V pátek 18. října v 18:45 hod. v kostel sv. 
Bartoloměje bude po  mši svaté Misijní 
modlitební most sv.) Modlitba růžence 
za celý svět

Misijní neděle * 20. října 2019 

 » 09:00 hod. – Mše sv. v kostele sv. 
Bartoloměje – rozhlasový přenos ČR 
3 Vltava

 » Misijní jarmark – kostel sv. 
Bartoloměje – po mši sv.

 » Misijní jarmark – klášterní kostel – 
po mši sv. 
Možnost zakoupit výrobky dětí 
na Papežské misijní dílo dětí

 » 7. 11. 2019  Příběh o  obětování Izáka jeho 
otcem Abrahámem

 » 21. 11. 2019  Zpráva o vyjití Izraelitů z Egypta 
přejití Rudého moře – setkání povede 
P. Antonín Forbelský

 »
Data setkání pro následující kalendářní rok na-
leznete v dalších číslech Zpravodaje farnosti.

Filip Dušek
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Hradubické derby 

V  sobotu 21. září 2019 se konalo už čtvr-
té kolo bitvy mezi vikariáty Hradec Králové 
a  Pardubice. Minulá bitva se odehrávala u  sa-
lesiánů v  Pardubicích. Letos jsme se dobývali 
na  Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína 
v  Hradci Králové. Na  začátku celé akce jsme 
si zahráli skvělou seznamovačku. Dostali jsme 
za úkol vymodelovat z alobalu člověka po pra-
vé straně tak, jak si ho představujeme. Všichni 
byli hodně originální a se svojí fantazií vyrobili 
něco neskutečného. Po  krátké seznamovačce 
proběhla scénka, kde ovdovělá královna Eliška 
Rejčka oznámila, že to město, které se stane 
bohatším, bude městem věnným. Následovala 
první aktivita na  zahradě. Vikariáty se rozdě-
lily na  2 skupinky a  jejich úkolem bylo sebrat 
co nejvíce mincí pro svoje město. Háček byl ale 
v  tom, že mince mohl sbírat jen ten bojovník, 
který jel na  koni. Všichni do  toho šli s  plnou 
silou a  energií, což bylo super. Druhá bitva se 
odehrávala ve škole. Všechny mince, které oba 
vikariáty nasbírali si dali každý do svého úkry-
tu. A v tu chvíli začal brutální boj s papírovými 

koulemi. Vikariáty měly za  úkol se navzájem 
dobýt a sebrat co nejvíce mincí. Všichni jsme se 
bili jak draci. Byl to opravdu hodně vyrovnaný 
boj. Když už jsme byli dostatečně „vybitý“, při-
šla na řadu poslední aktivita, a  to vědomostní. 
Z  každé skupinky se vybral jeden odvážlivec, 
který musel kreslit, popisovat nebo předvádět 
určitou věc, kterou dostal na  papírku. I  tahle 
bitva bylo dosti vyrovnaná. Nakonec přišla krá-
lovna, která nám oznámila, že věnným městem 
se stal Hradec Králové, vyhrál o 4 body. Takže 
vyrovnává skóre a teď je aktuálně 2:2. Uvidíme, 
kdo si přijede pro vítězství příští rok. Celou 
akci jsme zakončili úžasnou modlitbou v kapli. 
Akce se mi moc líbila. Myslím, že si ji všichni 
moc užili. Budeme na ni vzpomínat ještě hodně 
dlouho.

Těším se, že se opět uvidíme 9. listopadu na dal-
ším vikariátku nebo s  některými ještě dřív 
na Spolču!

Káťa Dvořáková
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Národní kolo Svojsíkových závodů  
– přísně tajná mise – meteoritní karanténa
Ve čtvrtek 19.9. jsme se my, Veverky, sešly na au-
tobusovém nádraží připravené si tento víkend 
pořádně užít. Jely jsme na  celostátní skautské 
závody v Chrasti. Neučily jsme se. Chtěly jsme, 
ale nějak jsme to nestihly. A tak alespoň v buse 
jsme si opakovaly nějaké ty skautské základy. 
Ovšem probíhalo to: jedním uchem dovnitř 
a  druhým 
ven.  Pak ta 
i n f o r m a c e 
vlezla dal-
ší Veverce 
do  ucha 
a  tak to po-
kračovalo až 
k  poslední, 
která ote-
vřela okno 
a tím pádem 
nám inteli-
gence ulétla 
a  my ji ne-
stihly chytit.  
N a k o n e c 
jsme skonči-
ly u  našeho 
z n á m é h o 
citátu: Kluci 
jsou bystřej-
ší, rychlejší 
a  divizna. 
Neptejte se, jak to vzniklo… Každá z nás nosí 
hula věnec a  často si nás lidé podle toho pa-
matují. I  na  těchto závodech bylo pár našich 
„Fanoušků.“ Ve čtvrtek večer měly pro nás ve-
doucí překvapení. Přijel nám zazpívat známý 
zpěvák Pokáč. Bylo to super!

V pátek ráno jsme se vzbudily promrzlý na mo-
zek. Ten nám začal fungovat až k večeru, kdy se 
konečně rozehřál. Slunko osvítilo kapičky rosy 

na našich stanech a my šly na brány, což je něko-
lik aktivit, které si rozdělíme a každý člen z dru-
žiny sám prokazuje svou chytrost či nechytrost. 
Byly na výběr: šifry, příroda, doprava, manuální 
zručnost, logické myšlení a  další. Odpoledne 
každá družina měla uvařit večeři a kousek dát 
porotcům, kteří to vyhodnotili. Vyndaly jsme 

b ombičku. 
Ovšem ta 
začala hořet 
p o n ě k u d 
více a  my 
d o č i s t a 
i  do  špina-
va ztuhly. 
Plameny šle-
haly oprav-
du vysoko, 
ale naštěstí 
to nebouch-
lo a po chvíli 
to ustalo. 
Vařily jsme 
s ý r o v o u 
o m á č k u 
podávanou 
na  meteori-
tech (neboj-
te, kameny 
v  tom snad 
nebyly, jen 

z papriky utvořené hvězdice.) 

 Následující den jsme se vydaly na nejtěžší část 
závodu. Některé skupiny vstávaly již v 5:30, aby 
to stihly.  My jsme se ovšem vyspinkaly do rů-
žova i  do  časového skluzu. Proč bychom se 
hnaly, když si to chceme užít, ne? Čekalo nás 
11 stanovišť s  různými úkoly. Na  prvním jsme 
dostaly nosítko a  měly jsme na  druhé straně 
řeky ošetřit pacienta a donést na start. Skupiny 
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před námi si začaly zouvat boty, ale to jsme 
neřešili. Boty ne boty a už se ozývalo žbluňky, 
žbluňk. Šest Veverek naskákalo do  vody a  než 
se ostatní vzpamatovaly, co je to za šílence, byly 
jsme už zpět v cíli. Na dalším stanovišti se měl 
rozdělat oheň. Mrkly jsme na sebe a bylo jasné, 
co kdo bude dělat. Někdo bagroval díru, další 
šly na  dřevo,… Už jen škrtnout sirkou. První 
se rozsekla v polovině své pětiny. Další upadla 
hlava a na třetí pokus se to již povedlo. Potom 
jsme měly oheň uhasit. Chytily jsme se kolem 
ramen a  začaly zpívat a  tančit dupáka kolem 
ohniště, i v něm, čímž nám boty zčásti uschly. 
Pak za námi přišel vedoucí, že o kousek dál je 
něco, čím bychom to uhasily rychleji. Šly jsme 
se podívat, ale byla tam jen řeka. A tak jsme po-
kračovaly v tanci. Nevím proč, ale kdo nás viděl, 
se musel řehnit. Stanoviště byly hodně o spolu-
práci, vědomostech a  rychlosti. Ke  konci jsme 
moc nestíhaly, a proto jsme si cestu zkracovaly, 
jak jen to šlo. Chodily jsme do kopců a prodí-
raly se trním. Šlo se i přes pole, které neznalo 
konec. Celkem jsme ušly kolem 27 km s krosna-
ma a stanem. Byl to mazanec, ale do cíle jsme 
to stihly včas. Večer byl táborák. Světelná záře 
pohlcovala tmu a  létající jiskřičky se podobaly 
souhvězdím na obloze. Všichni si losovali časy, 
ve kterých se muselo vyjít na noční hru. My do-
stali čas dvou třetin hodiny před půlnocí. Takže 
jsme rychle zalehly a snažily se usnout. Ovšem 

vedle mě spaly nejmenované dívky, které si hrá-
ly s metrovým salámem, který nám zbyl. Noční 
hra byla o  rychlosti. Běželo se na  dané místo 
– do  laboratoře udělané na  louce, kde jsme se 
oblékly jako chemici ve  výzkumu a  snažily se 
zachránit naši vedoucí, která ležela na  lůžku 
s  EKG monitorem. Mohly jsme jí pomoci, jen 
když vytvoříme správnou infuzi podle recep-
tu. Pečlivě jsme odvažovali chemické prvky… 
A povedlo se. 

Další den bylo vyhlášení, ale ještě před tím byla 
mše svatá. Následoval oběd. Měly jsme jen dva 
ešusy na  šest lidí (kvůli hmotnosti), a  tím pá-
dem ešusy jídlem málem přetékaly. Vyhlášení 
nás vcelku nezajímalo, protože jsme si to přijeli 
hlavně užít. Nemohly jsme tomu uvěřit, když 
z  úst pořadatele vypadlo, že Veverky získaly 
v dívčí kategorii PRVNÍ MÍSTO! Nakonec bylo 
vyhlášení absolutního vítěze. A  představte si. 
Opět zaznělo: VEVERKY Z PARDUBIC!!! Měly 
jsme víc bodů než nejlepší klučičí hlídka! Proto 
jsme náš citát změnily: Kluci jsou rychlejší 
a bystřejší, až na Veverky. Byla legranda pak ob-
volávat vedoucí a říkat jim, jak se mají, že mají 
tu čest vést nejlepší skautky v ČR. https://www.
youtube.com/watch?v=ozLXWsCf2Bo                                                                                

Beruš

Den Charity

U příležitosti svátku svatého Vincenta z Pauly, 
patrona charitních zařízení, se Oblastní chari-
ta tradičně připojuje k celorepublikovému Dni 
Charity. I letos si mohli návštěvníci prohlédnout 
ambulantní a pobytová střediska Odlehčovacích 
služeb Červánky v  Pardubicích, Mikulovicích 
a Třebosicích a vyslechnout informace o nabí-
zených službách, které odlehčují rodinám peču-
jícím o své blízké.

Také charitní rodinné centrum DaR v Luži při-
pravilo bohatou zábavu pro děti, ukázky pravi-
delných programů centra a uspořádalo tradiční 
bazárek oblečení, kde zbylé šatstvo bylo věno-
váno pro potřeby sociálního šatníku Oblastní 
charity Pardubice.
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Oblastní charita Pardubice  
a Farní charita Chrudim na společné pouti
V  sobotu 28. září Oblastní charita Pardubice 
spolu s  Farní charitou Chrudim pořádala 
v rámci Dne Charity Pouť lidí dobré vůle za ne-
mocné a trpící na poutní místo Chlumek v Luži 
za  velké účasti pardubických a  chrudimských 
farníků. Nejzdatnější pěší a cyklističtí poutníci 
urazili 32 kilometrů dlouhou cestu, poutníkům 
se dostalo požehnání na  cestu v  Pardubicích 
i  Chrudimi. Pro zájemce byl vypraven také 
autobus a pouť byla završena mší svatou v za-
plněném kostele Panny Marie Pomocné, kte-
rou celebroval Otec Václav Čunek spolu s Otci 
Tomášem Kvasničkou a  Janem Linhartem.  
Poutníky přivítala ředitelka pardubické 
Charity Marie Hubálková a  ředitel Farní cha-
rity Chrudim Roman Pešek.

„Oblastní charita Pardubice v Domácí zdravot-
ní péči ve střediscích v Pardubicích a Holicích 
ročně poskytuje služby více než tisícovce klien-
tů a  prostřednictvím Domácí hospicové péče 
v  závěru života provází zhruba stovku pacien-
tů. Dalších tisíc klientů ročně využívá různé 

sociální služby naší Charity“, uvedla ředitelka 
pardubické Charity Marie Hubálková. 

 „Jsme velice rádi, že na pouť za nemocné a pa-
cienty hospicové péče přišlo velké množství 
lidí. Čím dál víc si uvědomuji, že za nemocné, 
umírající a  jejich rodiny je potřeba se modlit 
a doprovázet je nejen profesionálně a s lidským 
pochopením, ale právě i  modlitbou“, dodala 
Marie Hubálková.  

Mše svatá byla obětována za nemocné a  trpící 
a také za konkrétní blízké osoby a jednotlivá přá-
ní, která poutníci a účastníci mše psali na lístky 
a  společně tak mohli svěřit své prosby Pánu 
Bohu. Jako symbol těchto přání a modliteb byla 
vypuštěna bílá holubice, pro poutníky byla při-
pravena přednáška Františka Jiráska o  historii 
poutního místa, varhanní koncert Petra Špáty, 
zábava pro děti a občerstvení při společném po-
sezení široké charitní rodiny. Velké poděkování 
patří všem dobrovolníkům za pomoc při přípra-
vě tohoto milého setkání.

Charita



 Charita / 11 

Týden pro pěstounství

Sebelepší ústavní péče, nemůže nahradit péči 
a lásku, které se dětem dostávají v rodině, proto 
sociální pracovnice Služeb pro pěstouny spo-
lupracují s  Pardubickým krajem a  ostatními 
státními i neziskovými organizacemi na zvýšení 
povědomí o pěstounské péči.  Tentokrát se za-
pojily do Týdne pro pěstounství na prezentač-
ních akcích pro veřejnost v Kostelci nad Orlicí 
a  Chocni, kde zájemcům podávaly informace 
o  službách, které Oblastní charita Pardubice 
nabízí pěstounským rodinám a  pro děti měly 
připraveny zábavné aktivity.

Vzdělávání pro pěstouny

Nejen pro pěstounské rodiny, které doprováze-
jí klíčové sociální pracovnice Oblastní charity 
Pardubice, je připraven další cyklus Vzdělávání 
pro pěstouny pod vedením odborných lektorů, 
například na  téma: Vytváříme knihu života, 
Sdílení pro nepříbuzenské pěstouny, Finanční 
gramotnost a další. Více informací na www.cha-
ritapardubice.cz . 

I  letos byla navíc nabídka vzdělávání pro klienty, 
které doprovází sociální pracovnice Služeb pro 
pěstouny, doplněna víkendovým seminářem 
v  krásném prostředí Železných hor tentokrát 
na téma Spokojený pěstoun pod vedením lektorky 
Markéty Tillerové. Pěstounští rodiče zde věnují čas 
nejen vzdělávání a besedám, ale také sdílení spo-
lečného s ostatními pěstouny a dětmi, pro které je 
po dobu vzdělávání připraven bohatý program. 

Dobrovolníci na Good Ways

V srpnu se Oblastní charita Pardubice připojila 
k projektu Diecézní charity Brno, který si vzal 
za  nelehký úkol aktivizovat dobrovolníky pro-
střednictvím seznámení s  činností organizací 
poskytující sociální služby po  celé České re-
publice. Akci, kterou pojali jako volné cestování 
dobrovolníků, pojmenovali příznačně směrem 
k mladým „Good Ways“ a vybídli tak přihlášené 
skupiny dobrovolníků k  pozoruhodně samo-
statnému putování s  krátkodobou výpomocí 
u spřízněných organizací.

Postupně tak v Oblastní charitě Pardubice po-
mohlo na  třicet dobrovolníků dle momentální 
potřeby či vlastního přání s údržbou zahrad či 
se věnovali seniorům v  našich odlehčovacích 
zařízeních.

Určitě se do projektu „Good Ways“ přihlásíme 
i příští rok, právě z takových aktivit vyrůstá pro 
mladé povědomí o dobrovolnictví a poznávání 
nelehké práce pomáhajících organizací.

Adventní věnce pro Domácí 
hospic
Také tento rok připravujeme tradiční výrobu 
adventních věnců a  srdečně Vás zveme 21. či 
22. listopadu do  Salesiánského klubu mládeže 
na  Zborovském náměstí, kde bude připravený 
materiál, nářadí a  pomůcky pro Vaši kreativní 
tvorbu. Vyrobit můžete adventní věnec či věnce 
určené k prodeji, jehož výtěžek podpoří charitní 
hospicové služby nebo si svůj věnec zakoupit 
přímo pro sebe či své blízké, což je pro nás nej-
příjemnějším výsledkem společného snažení. 

Počítáme také s  prodejem výrobků v  předad-
ventním čase na trzích na Pernštýnském náměs-
tí či v Paláci Pardubice, při kterém nám můžete 
také pomoci. Kontakt: dobrovolnik@charita-
pardubice.cz, 730 572 959.
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Hledáme dobrovolníky pro 
podzimní Sbírku potravin
Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém 
může každý pomoci tím nejjednodušším způ-
sobem, darem trvanlivých potravin a  droge-
rie. Po úspěšné jarní Sbírce potravin, při které 
Oblastní charita Pardubice ve  čtyřech velkých 
marketech získala pro sklad Potravinové pomo-
ci 2.166,7 kg potravin a dalšího potřebného sor-
timentu, připravujeme na  sobotu 23. listopadu 
sbírku podzimní. Předpokládáme opět stejně 

Návštěva z Indie  
v Mikulovicích a Pardubicích
Ambulantní středisko Odlehčovacích služeb 
Červánky v Mikulovicích na konci září navští-
vil indický koordinátor charitního projektu 
Adopce na  dálku Otec Patrick Edward Pinto 
z  oblasti Bangalore. Na  setkání s  dárci a  širo-
kou veřejností na pardubickou faru zavítal také 
indický biskup Otec Derek Fernandes, který 
představoval konkrétní pomoc dětem ve  své 
diecézi, kterou umožňují právě příspěvky dárců 
v  projektu Adopce na  dálku, mezi které patří 
i zaměstnanci Oblastní charity Pardubice.

Respitní pobyt, výlety a další 
akce pro děti i dospělé
Sociální pracovnice Služeb pro pěstouny při-
pravily pro pěstounské rodiny takzvaný respit-
ní pobyt, který pro děti nabízí bohaté zážitky 
a  smysluplnou zábavu a  pro pěstounské rodiče 
je možností svěřit své děti do  péče sociálních 
pracovnic a mít čas sami pro sebe a odlehčit si 
od náročné péče. Letošní  třídenní pobyt nabídl 
v romantickém prostředí Andy West Ranch jez-
dění na koních, letní kino, spoustu her a zábavy, 
ale také zajímavá setkání s pracovníky Policie ČR, 
Hasičského záchranného sboru a  zdravotníky 
Českého červeného kříže a děti se tak na pobytu 
s názvem Záchranná mise mohly dozvědět a na-
učit, jak se zachovat v krizových situacích.

Pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny navíc pro 
děti pořádají výlety za  zábavou a  poznáním. 
Tentokrát se vypravily do  Muzea loutkářských 
kultur v Chrudimi a do Bioparku Štít.  Program 
pro děti a  informace pro dospělé pracovnice 
Služeb pro rodiny s dětmi nabízely také na zá-
řijovém Hravém odpoledni na farmě Apolenka. 
Mezi další aktivity střediska Služeb pro rodiny 
s dětmi patří Klub dětí, který pořádá také pří-
městský tábor a víkendové akce pro děti. Pro ši-
rokou veřejnost pracovnice Služeb pro pěstouny 
připravily i úspěšnou propagační akci s názvem 
Běh za pěstouny aneb hledáme rodiče.

Nové webové stránky Mobilního 
hospice Andělů strážných
Spustili jsme nové internetové stránky Domácí 
hospicové péče, na kterých naleznete kontakty 
a podrobné informace týkající se hospicové péče 
Oblastní charity Pardubice. Průvodce pečující-
ho a další důležité články a odkazy zabývající se 
touto problematikou naleznete na hospicpardu-
bice.cz či hospicandelustraznych.cz.

široký záběr, který s  sebou nese větší nároky 
na zapojení dobrovolnických sil a tak touto ces-
tou prosíme ochotné pomocníky, kteří by nám 
v sobotu chtěli po celý den či jen dopoledne – 
odpoledne pomoci zvládnout tuto náročnější 
akci. Přihlásit se můžete známým způsobem 
na  e-mailové adrese dobrovolnik@charitapar-
dubice.cz nebo přímo na telefonu koordinátora 
dobrovolníků 730 572 959. Velmi děkujeme.
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Poděkování za příspěvky 
do Sbírky školních potřeb
I  letos Oblastní charita Pardubice pořádala 
Sbírku školních potřeb určenou dětem ze soci-
álně znevýhodněných rodin. V  tuto chvíli tak 
mohou sociální pracovnice střediska Služeb pro 
rodiny s  dětmi díky Vaší pomoci vybavit ško-
láky důležitými pomůckami. Děkujeme všem, 
kteří věnovali věcné i finanční dary a pomohly 
tak dětem na cestě za vzděláním.

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá

Přípravu na život v manželství

Zajímá Vás, jak efektivně využít čas známosti, 
jaké jsou v reálném životě rozdíly mezi mužem 
a ženou? Chcete se dozvědět něco víc o sobě, 
o partnerovi, něco více o komunikaci mezi 
partnery, o tom jak pečovat o vztah, aby se 

vám nevyprázdnil, o vztazích s rodiči a k okol-
nímu světu, sexuálním životě v manželství, 

o společném životě s Bohem, nebo trochu více 
o výchově?

Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji 
poznat, ujasnit si správnost své volby, ale i svá 

silná a slabá místa, s jakou osobnostní výbavou 
do společného soužití vstupujete a připravit se 
trochu důkladněji na společný život v manžel-

ství a v rodině. 

Setkání budou probíhat ve skupině párů během 
školního roku ve dvoutýdenních intervalech 
u Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359, 

Pardubice – Pardubičky (asi 400 m od nemoc-
nice). Kurz je bezplatný. Poprvé se sejdeme

v neděli 6. 10. 2019 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 letošním roce se zatím nepřihlásil žádný pár, 
proto společná příprava zatím nezačala.

Komenský 2020

Při příležitosti 350. výročí smrti Jana Amose 
Komenského, které v roce 2020 nastane, se 
jako pilotní škola zapojujeme do projektu 
Komenský 2020. Jan Amos Komenský měl 
celoživotní sen – toužil vidět nápravu celé-
ho lidstva. Vycházel z  toho, že věci lidské 
nejsou zcela v  pořádku, ale nejsou zcela 
ztraceny. Proto takřka celý život pracoval 
na  knize Obecná porada o  nápravě věcí 
lidských. Toto dílo však nedokončil. My 
se v tomto školním roce v rámci projektu 
Komenský 2020 pokusíme toto dílo „do-
končit“ realizací alespoň několika malých 
„náprav“ ať už v  oblasti umění, podnika-
vosti, médií a dalších dle výběru dětí. Více 
na www.komensky2020.cz

Zveme vás na besedy o výchově

Připravujeme cyklus besed o výchově otevřený 
široké veřejnosti. V  diáři si můžete rezervovat 
termíny: 13. listopadu 2019, 4. prosince 2010 a 5. 
února 2020. Besedami provede zkušený lek-
tor Radomír Kalenský, národní vedoucí klubů 
Awana.

Charita / Škola Noe / Ostatní
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TV NOE – formát vysílání

Vážení přátelé,

přejeme Vám krásný a  požehnaný čas babí-
ho léta. Srdečně Vám děkujeme za dosavad-
ní velkou podporu, díky které může televize 
Noe vysílat, a  tak napomáhat při hlásání 
evangelia, přinášet dobré zprávy do  mnoha 
domácností a být společníkem osamocených. 

Upozorňujeme, že televize Noe právě vstupu-
je do finále přechodu ve vysílání a to ve for-
mátu DVB-T2. Televizi Noe lze díky této 

změně už nyní naladit a  sledovat na  celém 
území ČR prostřednictvím klasické antény.

Přejeme Vám i Vašim drahým krásně prožité 
dny končícího léta a začátku barvami zářící-
ho podzimu.

Výňatek ze zaslaného  
informativního letáčku z televize Noe

Charita / Škola Noe / Ostatní Ostatní

Na čem záleží

Nezáleží na  tom, kolik toho vlastníme, ale 
na tom, zda z toho, co máme, umíme dávat.

Nezáleží na  tom, zda se umíme prosadit, ale 
na tom, zda umíme přemáhat sami sebe.

Nezáleží na tom, kolik máme škol a jaké máme 
znalosti, ale na tom, jak moudře dovedeme stím, 
co máme, hospodařit.

Nezáleží na tom, co děláme, ale na tom, jak to 
děláme a proč to děláme.

Nezáleží na tom, zda se sami umíme veselit, ale 
na tom, zda dovedeme přinášet radost jiným.

Nezáleží na  tom, zda jsme bojácní a  máme 
strach, ale na tom, zda se chováme tak, jako by-
chom strach neměli.

Nezáleží na tom, zda se nám utrpení vyhne, ale 
na  tom, zda ho umíme, když přece jen příjde, 
příjmout.

Nezáleží na  tom, zda jsme šťastní, ale na  tom, 
zda jsme schopni zajišťovat štěstí jiným.

Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na tom, 
zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním.

Nežáleží na tom, co o nás říkají lidé, ale na tom, 
jací skutečně jsme, jak jsme věrni sami sobě.

Nezáleží na  tom, jak dovedeme mluvit, ale 
na  tom, aby naše slova vyjadřovala úctu 
k pravdě.

Nezáleží na  tom, zda Bůh plní naši vůli, ale 
na  tom, zda se my snažíme uskutečňovat jeho 
vůli.

Nezáleží na  tom, zda jsme dlouho živí, ale 
na tom, jak jsme naplnili svůj život.

Nezáleží na tom, kdy zemřeme, ale na tom, zda 
jsme připraveni setkat se kdykoli s Bohem.
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Poselství papeže Františka  
k 93. Světovému dni misií – 20. Října 2019
Pokřtění a  poslaní:  Kristova církev na  misii 
ve světě

Milé sestry, milí bratři,

požádal jsem celou církev, aby se  v  měsíci říj-
nu 2019, kdy si připomeneme sté výročí vydá-
ní Apoštolského listu Maximum illud papeže 
Benedikta XV. (30. listopad 1919), věnovala mi-
mořádnou pozornost misiím. Prorocká a  pro-
zíravá výzva k  apoštolátu tohoto dokumentu 
potvrdila, jak je důležité, abychom dnes obno-
vili církevní misijní úsilí a zlepšili poslání církve 
hlásat a přinášet světu spásu zmrtvýchvstalého 
Ježíše Krista.

Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijní-
ho měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova 
církev na  misii ve  světě. Slavení tohoto měsíce 
nám pomůže především  znovu objevit misij-
ní rozměr naší víry v  Ježíše Krista, kterou jsme 
zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, 
a  to není nikdy záležitost individuální, ale vždy 
církevní. Ze společenství s  Bohem – Otcem, 
Synem a  Duchem Svatým – se rodí nový život 
s ostatními bratry a sestrami. Božský život je bo-
hatstvím, které je třeba rozdávat, šířit, hlásat: to 
je smysl misie. Tento dar jsme dostali zadarmo 
a zadarmo se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž 
bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze 
církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni 
lidé spásy v poznání jeho pravdy a milosrdenství 
(srov. 1 Tim 2,4; 3,15 II. vatikánský koncil, dogma-
tická konstituce Lumen gentium, 48).

Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista 
dává správný rozměr všem skutečnostem a uka-
zuje nám svět Boží optikou a  Božím srdcem. 
Naděje nám otevírá věčné horizonty božské-
ho života, na  kterém máme skutečně účast. 
Dobročinná láska, kterou můžeme zakoušet 

ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás pobí-
zí, abychom šli až do končin země (srov. Mi 5,3; 
Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). Církev, vycházející 
až do nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé 
misijní obrácení. Je mnoho svatých, mnoho vě-
řících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že 
lze být zcela otevření, milosrdní a druhým blízcí 
a odpovídat tak na neodbytný podnět lásky. Její 
vlastností je totiž dar, oběť a nezištnost (srov. 2 
Kor 5,14-21). Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem 
Božím (srov. Apoštolský list Maximum illud).

Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem 
stále misií, ty jsi stále misií, každý pokřtěný je mi-
sií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je pobádán, aby 
vycházel ze sebe, je přitahován a přitahuje, daruje 
se druhému a  navazuje životodárné vztahy. Pro 
Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. 
Každý z nás jako plod Boží lásky je ve světě mi-
sií.  I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku 
lží, nenávistí a  nevěrností, Bůh se nikdy nevzdá 
daru života a každého svého syna od počátku volá 
k božskému a věčnému životu (srov. Ef 1,3-6).

Ve  křtu dostáváme život, který nám dává víru 
v  Ježíše Krista, vítěze nad hříchem a nad smr-
tí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě 
a  včleňuje nás do  Kristova těla, kterým je cír-
kev.  Křest je tedy skutečně nezbytný pro spá-
su, protože nám zajišťuje, že v  Otcově domě 
jsme  vždy a  všude syny a  dcerami, nikoli si-
rotky, cizinci nebo otroky. To, co v  křesťanovi 
utváří svátosti, jejichž naplněním je Eucharistie, 
je povolání a úděl každého člověka v očekává-
ní  obrácení a  spásy. Křest je totiž naplněním 
přislíbeného božského daru, který vytváří z lid-
ského tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních 
rodičů, ale ve křtu je nám dáno původní otcov-
ství a pravé mateřství; pro koho není církev mat-
kou, pro toho nemůže být Bůh Otcem (srov. Sv. 
Cyprián L’unità della Chiesa, 4).
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Naše misie má své kořeny v  Božím otcovství 
a v církevním mateřství, protože ve křtu je ob-
saženo Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec 
poslal mne, tak i  já posílám vás, plné  Ducha 
Svatého, pro usmíření světa (srov. Jan 20, 19-23; 
Mt 28, 16). Křesťan je poslán, aby nikdo nebyl 
vynechán ze zvěsti o tom, že byl přijat za Božího 
syna.  Je třeba ho ujistit o  osobní  důstojnos-
ti a  niterné hodnotě života od  jeho početí až 
do jeho přirozené smrti. Bez Boha Ježíše Krista 
se každá odlišnost redukuje na děsivou hrozbu, 
znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou 
jednotu lidského rodu.

Papež ve  svém  apoštolském listu Maximum 
illud připomíná, že božská univerzálnost cír-
kevní misie požaduje,  abychom vyšli z  exklu-
zivní příslušnosti ke své vlasti a  svému etniku. 
Pokud má být kultura a komunita otevřená vůči 
poselství spásy Ježíše Krista, pak je třeba překo-
nat každou nepatřičnou etnickou a církevní in-
troverzi. V církvi je i dnes zapotřebí mužů a žen, 
kteří v milosti svého křtu velkodušně odpovědí 
na povolání vyjít ze svého domu, ze své rodiny, 
ze své vlasti, ze své rodné řeči, ze své místní círk-
ve. Jsou vysláni k lidem do světa neproměněné-
ho svátostmi Ježíše Krista a  jeho církve. Když 
zvěstují Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví li-
turgii, vyzývají k obrácení, křtí a předávají křes-
ťanskou spásu, přičemž  respektují osobní svo-
bodu každého člověka a vedou dialog s kulturou 
a náboženstvím národa, do kterého jsou vyslá-
ni. V církvi stále nezbytná Missio ad gentes při-
spívá zásadním  způsobem k  trvalému procesu 
obrácení všech křesťanů. Víra v Ježíšovo zmrt-
výchvstání,  církevní poslání obdržené ve  křtu, 
zeměpisné i  kulturní vyjití ze sebe a  ze svého 
domu, odpuštění hříchů a osvobození od osob-
ního a společenského zla – to vše vyžaduje mi-
sii sahající do nejzazších koutů světa.

Nové Letnice otevírají dokořán brány círk-
ve, aby  žádná kultura nezůstala uzavřená 
do  sebe a  žádný národ nebyl izolovaný, ale 

otevřený  všeobecnému společenství víry.  Nikdo 
ať nezůstane uzavřen do  svého já, do  sebestřed-
nosti  v  rámci své etnické a  náboženské přísluš-
nosti. Ježíšovo tajemství smrti a  zmrtvýchvstání 
boří  malicherná omezení světů, náboženství 
a kultur a volá je, aby se rozvíjely v úctě k důstoj-
nosti  mužů a  žen, ke  stále plnějšímu obrácení 
k  Pravdě zmrtvýchvstalého Pána, který daruje 
všem opravdový život.

Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší 
Matce. Ona, spojena se svým Synem již od po-
čátku vtělení, se vydává na  cestu, aby se stala 
součástí Ježíšova poslání, které se u  paty  kříže 
stává i jejím posláním: jako Matka církve bude 
skrze Ducha a víru dávat život novým synům.

Na závěr bych se rád krátce zmínil o organizaci 
Papežská misijní díla, o které hovoří již doku-
ment Maximum illud jako o misijním nástroji. 
Papežská misijní díla  svou službou  všeobec-
né církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze 
modlitbu, misijního ducha a lásku křesťanů ro-
zesetých po celém světě podpírá papeže v jeho 
misijním úsilí. Jejich dary  pomáhají papeži 
v  evangelizaci partikulárních církví (Papežské 
misijní dílo šíření víry), ve  formaci místní-
ho kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra 
apoštola), v  utváření misijního  povědomí dětí 
na  celém světě (Papežské misijní dílo dětí) 
a  v  misijní formaci křesťanské víry  (Papežská 
misijní unie).  Znovu  vyslovuji svou podporu 
těmto dílům s přáním, aby mimořádný misijní 
měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní 
služby mému úřadu. Z celého srdce uděluji své 
požehnání misionářům, misionářkám a  všem, 
kdo jsou skrze křest  kdekoli na  světě zapojeni 
do misijního poslání církve.

Vatikán 9. června 2019, slavnost Seslání Ducha 
Svatého

František
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Modlitba růžence 2019

Pardubice – kostel sv. Bartoloměje / pátek 17:30 hod

p. č. termín skupina vedení
1 4. října Terciaři OP P. Zbroj + K Holubec
2 11. října Mládež P. F. Dušek
3 18. října Misijní růženec 18:45 Z. Petrášová
4 25 října Vincentínky + MM L. Moriová

Zápis z jednání Pastorační rady ve čtvrtek 3. října 2019

Pastorační rada se na svém dalším jednání sešla 
ve  čtvrtek 3. října ve  farním sále od  19 hodin. 
Přítomni dle prezenční listiny. Setkání začalo 
modlitbou. 

Historie:

 07. 06.  DR + DD ve spojení se školou NOE – 
po prvé v pátek, hodně dětí bylo ze školy NOE, 
z farnosti účast malá. Příští rok určitě plánuje-
me v  sobotu, NOE má trochu jinou představu 
ale k jednání. Termín 13. 06. 2020. 

11. 06.  „Kostel otevřen“ – poslední setkání – 
pomalý start, postupně ale začalo chodit více 
lidí, pěkná skupinka zpěváků, což byl dobrý pří-
nos. Příští rok start po Velikonocích.

16. 06.  Slavnost Nejsvětější Trojice – Pouť 
ke kapli – u kaple se k modlitbě sešlo cca 10 lidí. 
Objekt oplocen a zabezpečen. 

22. 06.   Podskála – skautská pouť – pěkné 
setkání.

6 – 11.08.  Mládež – Spolčo léto – hlavní 
dvě akce, spolčo Léto a  Silvestr. Pod záštitou 
Salesiánů, účast 35 lidí, zapojena do her a tvorby 
cca polovina lidí. Setkávání bude pokračovat. 

07. 09. 14. Pouť rodin – Kočí/Monaco – mše 
svatá, 8 – 10 rodin, procházka, opékání, vše 
v pohodě, tip na příště bude dodán.

14. 09.  Dny evropského dědictví (DED) – pro-
gram byla zajištěn několika dobrovolníky z řad 
farníků, organizátoři z Magistrátu spokojeni na-
ším programem. 

15. 09.  Kokešov – Mons. Josef Socha – pěkně 
zajištěno

16. 09.  Začátek výuky náboženství – bude vy-
hodnoceno na setkání katechetů

28. 09.  Pá * Slavnost sv. Václava – bohoslužby, 
Pouť OCH – členové Charity byli překvapeni 
kolik lidí se zůčastnilo, kostel naplněn dopole-
dne a odpoledne. Podpora činnosti OCH z EU. 
Chtějí podpořit a  přesunout hospicovou péči 
domů i pro akutní pacienty. Hledají psychologa. 
Rodiny nejsou zatím na to připraveni, je potře-
ba udělat podporu a  kampaň. Na  pouti účast 
třech kněží. 

Budoucnost

01. 10.  Říjen – růženec – skupiny – každý pátek 



 Ostatní / 19 

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

12. 10. Farní pouť – Neratov, Vesmír – plný 
autobus, plus 6 náhradníků, mše v  Neratově 
následně prohlídka střediska Vesmír. Salesiáni 
také pořádají pouť do Choltic. Start v 10 hodin, 
plus návštěva obory. 

18. 10.  Misijní modlitební most – po mši sv.

20. 10.  Misijní neděle – 09:00 hod. – rozhlas 
ČR VLTAVA 

25. – 27. 10. 2. Národní setkání hnutí MM 
v PCE (IDEON) loni se účastnilo 700 žen, před-
poklad je, že účast bude menší než loni, z důvo-
du prodlouženého víkendu. 

31. 10. Zpovědní den – Dušičky

01. 11.  Slavnost Všech svatých

02. 11.  Dušičková pobožnost (Hl. hřbitov)

03. 11.  Dušičková pobožnost: Třebosice, 
Mikulovice, Pardubičky 16:30 hod.

17. 11.  Zvony v 17:11 hod. – 30. let od Sametové 
revoluce

30. 11.  Farní adventní den (SDB) 14:00 hod. 
– u  Salesiánů, zajišťuje Libor W. – dotváření 
programu setkání, v závěru žehnání adventních 
věnců

01. 12.  1. neděle adventní (09:00 hod. sv. 
Bartoloměje – návštěva nuncia) mše sv., beseda, 
pozdravení společenství, malé dárky od dětí.

 Roráty: A) 07. 12., B) 14. 12., C) 21. 12.

07. 12.  Adventní duchovní obnova (SDB) 14:00 
hod. – P. Leoš Ryška SDB, 

Mini obnova pro mládež večer

24. 12.  Štědrý den * Betlémské světlo 

29. 12. – 2. 1.  Spolčo Silvestr – Filip Dušek, 
Sebranice u Litomyšle, společně se Salesiány.

Pastorační rada se usnesla na  příštím jednání, 
které se uskuteční ve  čtvrtek 20. února 2020 
od 19:00 hod. ve farním sále.

Zapsal: Zdeněk Lukavský

Kalendář  akcí na měsíc: říjen–listopad
Ne 13.10. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Út 15.10. Přijímání intencí na měsíc listopad fara od 08:00 hod.
St 16.10. Istambulská úmluva – P. Jan Balík farní sál – přednáška 18:00
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Čt 17.10. Mše sv. v Domově seniorů DD U Kostelíčka 15:00
Pá 18.10. Misijní most modliteb kostel sv. Bartoloměje 18:45
Ne 20.10. Misijní neděle – sbírka na misie
Po 21.10. Pondělní večery: Václav Vacek kostel sv. Jana Křtitele 18:00

Čt 24.10.
Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: Zpráva o stvoření farní sál 18:00

Pá 25.10. Začíná národní setkání modliteb matek Ideon
Ne 27.10. Změna času

Po 28.10.
Státní svátek
Modlitba za národ kostel sv. Bartoloměje 17:30

Čt 31.10.
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 08:00 – 16:00
Mše sv. v Domově seniorů DD U Kostelíčka 15:00

Pá 01.11.
Slavnost Všech svatých kostel sv. Bartoloměje 18:00
Zpovědní den kostel sv. Bartoloměje 17:00 – 18:00

So 02.11.
Všech věrných zemřelých
Dušičková pobožnost Hl. hřbitov – boční vchod 16:30
Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana Křtitele 07:00

Ne 03.11. Dušičková pobožnost Pardubičky – hřbitov 16:30
Po 04.11. Pondělní večery: David Vopřada kostel sv. Jana Křtitele 18:00

Čt 07.11.
Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: Obětování Izáka farní sál 18:00

So 09.11.
Svátost nemocných kostel sv. Bartoloměje 09:00
Svátost smíření pro děti a rodiče kostel sv. Bartoloměje 17:00
Vikariátní setkání mládeže Horní Jelení

Ne 10.11. Sbírka na Plošné pojištění 2.

St 13.11.
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Seniorklub farní sál 14:30

Čt 14.11. Mše sv. v Domově seniorů DD U Kostelíčka 15:00
Pá 15.11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara od 08:00 hod.
So 17.11. Státní svátek zvony v 17:11
Po 18.11. Kněžský den HK – katedrála Sv. Ducha 9:30

Čt 21.11.
Mše sv. v Domově seniorů Blahoutova ul. 15:30
Setkání nad Biblí: Vyjití z Egypta farní sál 18:00

Ne 24.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

So 30.11. Farní adventní den salesiánský klub 14:00 – 17:00
Po 02.12. Pondělní večery: ThDr. Jiří Doležal kostel sv. Jana Křtitele 18:00


