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Duch-Stvořitel a člověk
Setkání a rozloučení na hoře Olivetské. 
Tam, kde se Ježíš chystá opustiti učedníky  
a vrátit se k svému Otci. Vzpomínky, 
pozorování, poslední instrukce. – Tak je 
psáno: Kristus bude trpět a třetího dne 
vstane z mrtvých (Lk 24,46-47). Stejně 
tak bude třeba, aby se toto 
utrpení a zmrtvýchvstání 
naplnilo v dějinném procesu 
celého lidského rodu, 
uskutečňovaném v ustavičném 
pokání a odpouštění. Zvěstujte to 
všem. Zatím však ještě čekejte. 
Na toto společné vesmírné dílo 
Boha a člověka byste sami 
vůbec nemohli stačit. Bude 
vám dána síla shůry. Otec 
vám sešle svého Ducha. – 
Slova dozněla, nad 
apoštoly se rozprostřely 
Ježíšovy žehnající ruce. 
Odešel a více ho 
nespatřili. 
Duch-Stvořitel a člověk si 
podávají ruce k dovršení 
dějinného stvoření podle 
Kristova programu. Síla shůry 
opravdu přišla. Zrak se jim rozzářil, 
srdce začalo tlouci, tolik se jim chtělo 
křičet do celého světa o velkých věcech 
Božích! Možná je ohromil záblesk toho 
nádherného dovršení. Možná je Duch strhl 
do svého věčného světla, ve kterém není 
rozdílu mezi bylo, je a bude. Zcela jistě 

spatřili Kristovo Poselství v tak strhující 
kráse, že ani smrt, ani život, vůbec nic na 
světě nebylo pro ně tak důležité, jako 

sloužit, do posledního dechu sloužit 
tomuto Poselství. A všude, všude ho 

zvěstovat. 
Ale přešla staletí a stalo se něco 

nepochopitelného. Evangelium 
je zvěstováno jakoby 
z obehrané desky. 

Stamiliony ho vyznávají, 
ale jen zřídka někoho 

opravdu vzrušuje. Jak se to 
mohlo stát? Možná je to tím, že 
jsme ho zakleli do mrtvé litery a 

nedovolili mu žít. Možná 
jsme kvůli jalovým 
spekulacím zapomněli 
nadšeně a netrpělivě 
očekávat přislíbeného 
Ducha. Možná jedno i 
druhé. To však nic 
nemění na skutečnosti, 
že Kristův program 
zůstává i dnes jediným 
živým programem 

dovršení dějin a že tento program 
bude uskutečněn. A ti, kteří budou 

dost toužebně očekávat Ducha svatého, 
budou v každé době objevovat 

v Ježíšově Poselství takovou strhující a 
neodolatelnou krásu, jako učedníci tehdy 
v oněch prvních letničních dnech. 

(Jozef Porubčan: „Každý den s Bohem“)
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Z  JEDNÁNÍ  FARNÍ  RADY 
Program jednání farní rady dne 5. května 1999: 

1. Kontrola úkolů z dubnového jednání 
2. Náměty pro další období k různým oblastem života farnosti 
3. Různé 

ad 1. 

ü Návštěvní služba v nemocnici je zatím v jednání - OCH dokončuje projekt. 

ü Zájezd do Augsburgu se velmi vydařil a přinesl nové podněty. Velmi inspirativní byla návštěva 
Sociální stanice pro pracovníky naší Charity. Němečtí přátelé nabídli možnost týdenní praxe pro 
naše zaměstnance. Paní Matyášová napíše do Zpravodaje podrobnější zprávu. 

ad. 2. 

Návrhy k uskutečnění: 

ü občas sloužit mši svatou latinsky 

ü zapůjčit si diapozitivy z Augsburgu a promítnout je na společném setkání farnosti pro inspiraci 

ü využít dny Evropského historického dědictví, které se budou konat 11. - 12. 9. t. r., připravit na ně 
výstavku fotografií o kostele sv. Bartoloměje, požádat pana Kuchválka zařízení koncertu při této 
příležitosti. Výstavku dále využívat - nabídnout návštěvy pardubickým školám a zprostředkovat jim 
informace o křesťanství.  

ü obnovit vzdělávání dospělých na faře v úterý večer, připravit vzdělávání pro zájemce o přijetí 
svátosti biřmování 

ü v příští rok v květnu se nechat inspirovat nápadem z Ústí nad Labem a jihočeské Křemže a  konat 
májové pobožnosti v kapličkách v okolí Pardubic za účasti pardubických věřících 

ü založit nový sněmovní kroužek ze členů FR a věnovat se naléhavým pastoračním tématům - např. 
otázky spojené se křty dětí rodičů, kteří se nepočítají mezi "praktikující" věřící 

ü při příští přípravě na 1. sv. přijímání dětí více zapojit rodiče dětí - svěřit jim část přípravy 

ad. 3. 

ü Táborák pro děti se 30. dubna nekonal na farní zahradě z důvodu stavebních úprav garáží - 
nebezpečné prostředí pro děti 

ü připravuje se ustanovení ekonomické rady farnosti - M. Zimmermannová zjistí směrnice biskupství 

ü Den dětí - FR doporučila jeho konání z důvodu mnoha dober, která toto setkání dětí a jejich rodičů 
přináší pro účastníky i pro mládež, která dny dětí v minulých letech připravovala. J. Jinoch se zeptá 
na letošní záměry svého syna. 

ü Na zaplacení potřebné částky pro adopci dvou rwandských dětí byla vybrána část peněz při sbírce 
na Charitu - 11. dubna, z níž bylo možné využít polovinu na účel, který si farnost sama stanoví. 
Druhá část byla zaplacena z výtěžku velikonoční sbírky Hodina pro chudé, zbývající částku asi 
3000 Kč doplatil farní úřad.  A. Hofericová předala 500 Kč od nejmenované dárkyně na tento účel. 

Příští jednání FR se uskuteční 2. června, po prázdninách pak 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 

U příležitosti celostátní slavnosti " Dny chleba 1999" v Pardubicích, přislíbil svoji účast na 
zahájení této akce také sídelní biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka a apoštolský 
nuncius v Praze Mons.Giovanni Coppa. Slavnostní zahájení akce spojené s  požehnáním 

chleba proběhne dne 26. května 1999 v 11,00 hod u výstaviště IDEON Pardubice. 
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INFORMACE  Z  DIECÉZE 

Diecézní časopis IKD č. 5/99,  který je k zakoupení 
v našich kostelích, přináší kromě nabídek rozsáhlé 
vyjádření otce biskupa Dominika Duky k situaci 
v Kosovu, autentický záznam z tiskové konference 
našich biskupů při jejich plenárním zasedání v Hradci 
Králové, kde se hovořilo o sbližování stanovisek 
církví a státu v otázce ekonomické odluky, o 
nezastupitelném poslání církve ve společnosti a o 
unikátnímu pojetí české duchovní služby ve 
věznicích. Biskup Malý odpovídá na otázku, jak by 
měl vypadat církevní časopis pro střední generaci. 
Inspirativní pro život farnosti je reportáž ze Železnice 
na jičínsku a pro rozšíření znalostí vám doporučuji 
článek o 850.leté historii premonstrátů v Želivském 
klášteře, který se nachází v jižním cípu naší diecéze. 
Maminkám, které občas nevědí, jak dál, doporučuji 
rozhovor s Hanou Ochovou. 

- mz - 

 

Informace o bohoslovcích za královéhradeckou diecézi 
Pokračujeme v cyklu článků o kněžské službě a o studiu, jehož vyvrcholením by měla být 
žádost absolventa Arcibiskupského semináře University Karlovy v Praze o kněžské svěcení. 

Dnešní tématika je rozdělena do dvou úseků: 

1) početní stavy bohoslovců za královéhradeckou diecézi 

2) rozhovor se seminaristou Jiřím Peškem – posluchačem 4. Ročníku University Karlovy 
v Praze – Arcibiskupského semináře. 

K bodu č.1:  
V Arcibiskupském semináři University Karlovy 
studuje k dnešnímu dni celkem 15 bohoslovců 
královéhradecké diecéze. Z toho: 
 v 1. ročníku – 5 bohoslovců 
 v 2. ročníku – 5 bohoslovců 
 v 3. ročníku – 3 bohoslovci 
 ve 4. ročníku – 2 bohoslovci (z toho jeden 

z Pardubic) 

V Pontificio Collegio Nepomuceno v Římě 
studuje z naší diecéze jeden bohoslovec v 5. 
ročníku. 

V Teologickém konviktu v Litoměřicích se 
připravuje na studium bohosloví z naší diecéze 
7 kandidátů. 

Celkem tedy máme za královéhradeckou 
diecézi 16 bohoslovců a 7 kandidátů 
připravujících se na toto studium. 

 
K bodu č. 2: 
V rámci naší příslibné tématiky jsme požádali o rozhovor p. Jiřího Peška – bohoslovce 4. Ročníku 
University Karlovy v Praze – Arcibiskupského semináře. 

 (rozhovor je na následující straně) 

12. června v 9 hod. se v Novém 
Adalbertinu v Hradci Králové 

sejdou křesťanští umělci a kulturní 
pracovníci. Všichni jsou srdečně 

vítáni. Setkání se uskuteční v sále 
č. 219. 

Ve stejný den se v místnosti č. 206 
uskuteční pracovní schůzka o 
informacích v církvi a o církvi, 

která se bude týkat farních 
věstníků, nástěnek, spolupráce 

s diecézním časopisem a 
prezentace církve ve východních 
Čechách na internetu. Schůzka je 

otevřená všem zájemcům. 

19. června od 9 hod. se koná 
v Novém Adalbertinu další 

přednáškový den z cyklu Teologie 
pro III. věk. Podrobný program 

přednášek je uveden v IKD č. 5/99 
stejně jako pozvánky na další 

setkání i poutě. 
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INFORMACE  Z DIECÉZE  (pokračování) 
Ø Co vás přivedlo na cestu směřující ke 

kněžství? 

Pokusím se být otevřený a stručný. V patnácti 
letech jsem se začal zajímat o křesťanství, 
uvěřil jsem v Boha a On se stal smyslem mého 
života. Jak život pokračoval a bylo třeba 
pomýšlet na budoucí zaměstnání, snažil jsem 
se za vydatné podpory Krista přítomného ve 
svátostech i ve společenství mládeže hledat, 
jaký plán se mnou Bůh má. Vzpomínám, jak 
jsem s obdivem přemýšlel o kněžství místních 
kněží a při přímluvách za kněžská povolání se 
mě zmocňoval podivný nepokoj… Modlil jsem 
se za celou záležitost a chtěl jsem nalézt to, co 
si přeje On, a ne jenom já. V sedmnácti jsem se 
v tichu letních duchovních cvičení rozhodl vydat 
se právě ke kněžství, s  tím, že jsem otevřený i 
pro jinou verzi, když mi ji Bůh nabídne. 

Ø Čím vás zaujalo studium teologie? 

Příprava na kněžství probíhá jednak v semináři, 
kde se snažíme prohlubovat náš duchovní 
život, a jednak na katolické teologické fakultě, 
která nám má zprostředkovat odborné vzdělání. 
Jsem rád, že mám tu možnost více studovat 
věci, které se bezprostředně týkají mého života 
a budoucího povolání – o Bohu, o církvi, o 
člověku a jeho problémech, apod. Více než 
čistě spekulativní a teoretické obory a problémy 
mne zajímají ty spíše praktické jako morální a 
pastorální teologie. 

Ø Kněžská služba má nařízený celibát. Každé 
životní rozhodnutí je provázeno určitým 
vývojem. Neuvažovali jste před započetím 
vašeho studia o založení manželství, 
výchově vlastních dětí a o všem, co je 
s rodinným životem spjato? 

Ano, jako většina mladých lidí jsem původně 
přirozeně směřoval k rodinnému životu. Avšak 
prostřednictvím hlubšího poznávání a prožívání 
života z víry jsem se zamiloval do Toho, který 
neuvěřitelně miluje každého z nás takového, 
jaký je. V tomto kontextu jsem zachytil osobní 
povolání celý svůj život věnovat rodině širší – 
společenství diecézních kněží a konkrétním 
farnostem. 

Ø Chcete se stát diecézním knězem. Jak si 
představujete vaši práci, aby byla 
opravdovým naplněním vašeho rozhodnutí? 

Celé povolání chápu především jako službu. 
Službu pastýře, která je napodobováním a 
prodloužením činnosti dobrého pastýře Krista. 
Myslím, že nemá smysl hovořit o nějakých 
konkrétních představách. Chci být připraven jít 
všude tam, kam mě můj biskup pošle, a právě 
tam každý den znovu hledat Boží vůli, co a jak 
pro všechny i pro každého zvlášť podnikat. 
Právě toto vnímám jako to největší a 
nejkrásnější, čím bych mohl naplnit svůj život. 

Ø Z vlastní praxe víme, že je  v současné 
době velký nedostatek kněžského dorostu. 
Můžete nám říci, zda jste měl pro své 
rozhodnutí nějaký konkrétní vzor – kněze, 
světce, apod.? 

Samozřejmě, že Bůh si použil pro to, aby mi 
naznačil cestu, i různé kněze, se kterými jsem 
se setkal. Viděl jsem, že se naplno obětují pro 
druhé a že jsou šťastní, a to mě fascinovalo a 
přitahovalo. Za všechny uvedu jednoho, na 
kterého si všichni ještě pamatujeme, on byl 
svého času i mým duchovním průvodcem – P. 
Antonín Kindermann. 

Ø Myslíte, že je správné, když kněží během 
svého působení v jednotlivých farnostech 
vybízejí mladé hochy ke kněžské službě? 

Myslím si, že je třeba, aby kněží na téma 
duchovních povolání hovořili, aby poskytovali 
mladým dostatek potřebných informací o 
kněžství, řeholním životě i o manželství a 
dovedli jim dát v osobním duchovním 
doprovázení vhodné rady. To nejdůležitější ale 
je, aby o Boží velikosti a kráse svého povolání 
svědčili především svým životem. 

Ø Co byste ještě rád vzkázal farníkům ze 
svého rodiště bez ohledu na jejich věk? 

Přeji vám, abyste byli šťastní, v pokoji se 
radovali a upřímně se smáli. Pokud vám 
Kristovo vzkříšení připadá, jako malý důvod 
takovýchto projevů, snad vám pomůže jedna 
malá hádanka, která mě v poslední době 
pobavila: Víte, jaký je rozdíl mezi kněžími, kteří 
jsou monsignoři a těmi, kteří jimi nejsou? 
Žádný, jen ti první o tom neví. 

Ø Děkuji Vám za rozhovor. Náš dialog 
ukončím pouze jednou větou: Modlíme se 
za Vás, vytrvejte!!! 

 

Na závěr mi dovolte krátkou poznámku. Každé životní rozhodnutí je těžké. Prosme společně na 
přímluvu Panny Marie Královny apoštolů, křestních a biřmovacích patronů o hojnost darů 
Ducha Svatého, aby naši bohoslovci úspěšně došli k cíli – ke kněžskému svěcení. A.H. 
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CHARITA  -  MISIE 

Inspirace z Augsburgu 

Pracovníkům Oblastní charity Pardubice, kteří navštívili 
v rámci farního zájezdu hlavní sídlo místní charity, přinesla 
tato návštěva mnoho inspirace. Augsburgská charita 
zajišťuje ve městě i v okolí prakticky veškerou činnost, 
kterou lze zahrnout do sociální působnosti. Jesle, školky, 
různá zdravotnická a pečovatelská zařízení, bazary, 
stravovací zařízení pro bezdomovce a domovy důchodců. 
V Augsburgu charita pomáhá řešit i otázku 
nezaměstnanosti. Nezaměstnaní například pracují 
v dílnách kde se opravuje nábytek darovaný nebo levně 
prodaný charitě. Za tři roky práce získávají výuční list a 
mohou si lépe hledat zaměstnání. V místním charitním 
bazaru pracuje 22 pracovníků, kteří zajišťují veškerý 
provoz zařízení. Svážejí nábytek, třídí darovaný materiál 
všeho druhu a provádějí další potřebné činnosti podle 
pokynů vedoucích. Pomáhají také při rozvozu potravin pro 
bezdomovce. Jako neuvěřitelné se zdálo vyprávění P. 
Majera o tom jak má místní charita dohodnut s různými 
stravovacími zařízeními odběr potravin, které se během 
dne nespotřebují. Tyto potraviny se navečer svezou na 
jedno místo a tam se pohostí bezdomovci. Charitní 
působení je v Augsburgu velmi silné. Má velkou podporu 
od církevních i státních orgánů. Biskup Rudolf Schmid, 
který se zúčastnil oslav 60 let farnosti sv. Konráda, sám 
pracoval 30 let v charitní oblasti. Pracuje zde na 2 000 
profesních pracovníků a dalších 8 000 dobrovolných 
pomocníků. Podmínky pro charitativní práci v Augsburgu a 
v Pardubicích se jistě nedají srovnávat. V Augsburgu 
působí charita 75 let a za tuto dobu načerpala mnoho 
zkušeností. V Pardubicích působí charita 7 let a stále 
hledá nové formy činnosti. Je zde jiná mentalita lidí, proto 
se nedá vše jen okopírovat. Věříme však, že mnohé 
podněty z Augsburgu budou i u nás využity.   

K. Tajovský 

Poděkování 
Děti, které chodí na 

náboženství na Dubinu, kde 
učí manželé Zbrojovi, 

každoročně myslí na děti, 
které žijí daleko od nás ve 
velké bídě. Děti vědí, že si 

můžeme vzájemně pomáhat 
a tak vytrvale nosí drobné 
peníze, které pro chudé 

kamarády ušetří, do kasičky. 
Není to povinné, ale je to 

krásný výraz dobrého srdce. 
Zvlášť cenná je vytrvalost 
katechetky Ireny Zbrojové, 

která toto umožňuje dětem již 
šestým rokem. Čas od času 
mi předává vždy s radostí 
peníze pro misie. Letos to 

bylo více než 260 Kč 
nasbírané po korunkách. 

Chtěla bych všem, kdo se na 
tomto dárku podíleli, 

poděkovat a povzbudit vás, 
že Pán Ježíš má z vaší 

obětavosti ještě větší radost 
než my všichni dohromady. 
Není na světě mnoho lidí, 

kteří by mysleli pravidelně na 
druhé, aby jim ulehčili jejich 
trápení. A vy jste nadějí, že 

mezi ně budete patřit a bude 
s vámi vždycky dobře.  

Jménem pracovníků Charity i 
všech chudých dětí, kterým 
pomáháte, vám děkujeme. 

Marie Zimmermannová 
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO 
 

X. MEZINÁRODNÍ HRY 
SALESIÁNSKÉ MLÁDEŽE 

5.-10. 4. 1999 ve Valencii 

(Dokončení z minulého čísla) 
 

Co zasáhlo srdce všech: 
Byla velice dobrá organizace her a vřelé  
přijetí, ochota a nevídaná péče všech 
organizátorů her od představitelů PGSE 
počínaje, přes zástupce inspektoriátu, 
místní komunitu až k obsluhujícímu 
personálu (kuchařky…). Za zvláštní zmínku 
stojí animátoři a animátorky, jejichž péče o 
naší výpravu byla příkladná a naprosto 
úžasná. Řada navázaných přátelství, jak 
s pořadateli, trenéry jiných družstev, tak i 
s hráči a hráčkami jiných výprav představují 
ještě větší hodnoty, než jsou sportovní 
výsledky (které však nejsou zanedbatelné). 

Sportovní výsledky: 
1. Malá kopaná 

Družstvo, reprezentované SHM Klubem 
Pardubice hrálo v této sestavě: 

Vlastimil Mičan, Honza Nechanický, Michal 
Fiala, Honza Škvrňák, Vojtěch Levai 

Střídali: Petr Pošta, Tomáš Seiner a Daniel 
Tlapák 

V kvalifikační skupině, kde s naším 
družstvem hráli Portugalci (Manigue) a 
Italové (San Benedito), se umístilo naše 
družstvo na 2. místě, když po dramatickém 
prvním utkání, které prohrálo 2:3 (góly 
stříleli Škvrňák a Nechanický), porazilo 
v dalším utkání Itálii 15:1 a v utkání o 3. 
místo družstvo Portugalska 4:2. Góly stříleli 
Škvrňák (2), Nechanický (1) a Pošta (1). Ve 
všech utkáních podávalo naše družstvo 
velmi dobré výkony a svým vystoupením 
určitě nezklamalo. 

2. Stolní tenis 

Totéž se dá říci o stolních tenistech, když 
v kategorii ”A- devčat” vyhrála ve finálovém 

utkání Jana Donátová s Martou Holubovou 
a v kategorii ”B- děvčat” Lenka Fiedlerová 
před Marií Traxlerovou a Kamilou Hrubou. 

V kategorii ”chlapců-A” postoupili oba naši 
reprezentanti ze skupin do závěrečných 
bojů, když Foldyna svou skupinu vyhrál a 
Dařbujan se umístil na druhém místě. Ve II. 
stupni  vyhrál Foldyna s Polákem Piaseckim 
2:0, prohrál s vítězem turnaje Belgičanem 
Renardem po dobrém výkonu 0:2 a utkání o 
3. místo zvítězil nad Slovákem Urždákem 
2:1. Dařbujan prohrál s vítězem turnaje a 
umístil se na 5.-8. místě. V kategorii 
”chlapců-B” postoupil ze skupiny Traxler, 
Ferenc a Linka. Nepostoupil jen Bubeník, 
když se ve své skupině umístil na 3. místě. 
Ve II. stupni prohrál Linka se Španělem 
Tardagvilem, Ferenc s Řehákem. Traxler 
vyhrál nad Václavkem, ve druhém kole 
prohrál s vítězem turnaje a v utkání o 3. 
místo, prohrál s Tardagvilem. Linka 
s Ferencem se umístili na 5.-8. místě. 

Závěrem: 
X. mezinárodní hry salesiánské mládeže 
jsou za námi, ale krásné vzpomínky 
přetrvávají. Velmi se těšíme na hry další, i 
když se příští ročník na Maltě uskuteční 
zřejmě bez naší účasti. V roce 2000 
uspořádáme národní hry, na kterých si 
chceme vyzkoušet naše organizační 
schopnosti i možnosti, abychom někdy 
v budoucnu mohli organizátorům všech her 
oplatit jejich starostlivost a lásku. 

Zvláštní poděkování patří také manželům 
Pasekovým, kteří byli velikou oporou naší 
výpravy (i když se jí sami nezúčastnili) a 
pomáhali vyřešit veškeré problémy s její 
organizací (VELIKÉ DÍKY)! 
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SKAUTSKÉ  HNUTÍ 
 

Návštěva  Augsburgu 
Po devíti hodinách cesty, v pátek 23.dubna, přijelo 7 skautek 
a 2 skauti společně s našimi pardubickými farníky před kostel 
sv.Konráda v Augsburgu, aby společně s farníky sv.Konráda 
oslavili 60.výročí založení jejich farnosti. 

Páteční večer jsme prožili ve společnosti farní mládeže na 
párty s výtečnými koktejly, barevnou hudbou a laserovými 
paprsky, které na nás velmi sugestivně působily. Po 
sobotním společném programu jsme s augsburgskými skauty 
hráli různé, pro nás převážně nové hry. Po vynikající večeři 
jsme si šli opět zasportovat. Tentokrát na kolečkových 
bruslích do nám velmi nezvyklého prostředí místního 
stadiónu. Po slavnostní nedělní mši sv. a obědě jsme 
spěchali na prohlídku hradu a projížďku vlakem, jehož 
strojvedoucím byl pater Mair. 

Během pobytu jsme si nejen vyzkoušeli kvalitu svých znalostí 
cizích jazyků, ale zažili jsme zde i spoustu zážitků zcela 
jiných  než při našem skautování. 24. dubna jsme oslavili 
svátek svatého Jiří, patrona skautů. Téměř vše si můžeme 
znovu oživit z videa. 

Děkujeme farníkům, že s námi měli trpělivost a zvláště panu 
řidiči Malíkovi za perfektní jízdu. 

ZK. BaŠTa s.r.o. 

 

Svojsíkův závod 
V sobotu 15.5. nás čekala 
další důležitá akce – 
Okresní kolo Svojsíkova 
závodu v nedalekém 
Dolním Jelení. Zúčastnilo 
se jich 8 dívčích a 9 
chlapeckých hlídek. Naše 
středisko v nich mělo 2 a 2 
hlídky. Skauti skončili na 
4.a 8.místě, skautky 
obsadily 1.a 3. místo. 

Charlie 

Oslava patrona skautů 
Na první květnovou sobotu jsme naplánovali na oslavu 
našeho patrona sv.Jiřího mši sv. v mariánském kostele 

v Podskale. Krásné počasí doprovázelo 70 mladších členů 
našeho střediska spolu se svými vedoucími a několika 
rodiči do malebného údolí potoka Žejbro, kde se mše 

sv.sloužila. S paterem K.Moravcem ji koncelebroval náš 
bývalý duchovní rádce P.Antonín Sokol st. a  pochopitelně 

se všichni aktivně na ní podíleli. 
Sluníčko po celý den mile svítilo a tak někteří skauti 

pomohli ochráncům přírody v úklidu potoka v rámci akce na 
záchranu mloka skvrnitého. Prožili jsme opravdu krásný 

den. 
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KALENDÁŘ 
Po 24.5. Jan Kohl: Návrh Ústavy katolické církve – přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 26.5. Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita) fara 16.00 hod. 
Čt 27.5. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová) fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Ne 30.5. Májová pobožnost a mše sv.  sv. Bartoloměje 18.30 hod. 
Po 31.5. Jan Franc: Doba kamenná a naše budoucnost – 

přednáška 
kostel sv. Jana 18.00 hod. 

 Závěrečná májová pobožnost + mše sv. Zvěst. P. Marie 18.00 hod. 
St 2.6. Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita) fara 16.00 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
 Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt 3.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ –mše sv. kostel sv. Jana  

 
sv. Bartoloměje 

6.30 hod. 
16.00 hod. 
18.00 hod. 

 Zpovědní den sv. Bartoloměje 8 – 18 hod. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová) fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  4.6. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 5.6. Večeřadlo s Pannou Marií kostel sv. Jana po ranní mši 
Po 7.6. P. Jaromír Bartoš: přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 9.6. Senior klub fara 14.30 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita) fara 16.00 hod. 
Čt 10.6. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová) fara 17.00 hod. 
 Koncert „VIVA ART“ sv. Bartoloměje 19.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 11.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA – 

mše sv. 
kostel sv. Jana  
sv. Bartoloměje 

6.30 hod. 
18.00 hod. 

 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 14.6. P. Zdeněk Skalický: přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 16.6. MISIE –třídění známek fara 15.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita) fara 16.00 hod. 
Čt 17.6. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16.00 hod. 
 Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová) fara 17.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  18.6. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 19.6. Svátost smíření před prvním sv. přijímáním kostel sv. Jana 15.00 hod. 
Ne 20.6. PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ Zvěst. P. Marie 10.00 hod. 
Po 21.6. Ludmila Vitáčková: Moc nad bezmocí II. - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 11. 6. 1999. Vyjde 20. 6. 1999. 


