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ZAČÍNÁ ŠKOLNÍ ROK 

 
Bože, Otče náš, dej, prosíme, všem rodičům, učitelům a vychovatelům takové porozumění pro 
děti a mládež, jaké měl tvůj Syn, Ježíš Kristus. Obdař je láskou, která má pro každého naději a 
vyzbroj je trpělivostí, aby se nevzdávali práce, když nevidí uspokojivé výsledky a setkávají se 

s nekázní. Probuď, Bože, svědomí naší mládeže a dej jí mysl, která se dovede zapálit pro 
všechno, co je pravdivé a hodnotné, co je ryzí a pravé, pro vše, čemu se říká ctnost a co je 
hodné chvály. Způsob to, aby děti milovaly církev svých otců a matek a nacházely v ní svůj 
duchovní domov. Probuď naše farní společenství i pastýře k bdělé odpovědnosti za děti i 

mládež a posiluj nás ve stále naději a důvěře v sílu a moc Ducha sv. Amen. 
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VÝUKA  NÁBOŽENSTVÍ 

 V týdnu od 13. září začíná opět pravidelná výuka náboženství podle níže uvedeného 
rozvrhu. Organizace je obdobná jako v předchozích letech. Tzn., že dítě si vybere věkově 
vhodnou skupinu v místě a čase, které se mu nejvíce hodí, vyplní přihlášku, která je k dispozici 
v kostelích, v budově arciděkanství i v kanceláři základních škol v Pardubicích, a vyplněnou ji 
odevzdá buď v kostele, nebo na arciděkanství, či katechetovi na hodině náboženství. Přihlášku 
vyplní všechny děti mající zájem o toto vyučování, i když už třebas na náboženství chodily a 
chodí. 

 Příprava dětí k prvnímu sv. přijímání bude probíhat zvlášť na faře od ledna r. 2000. 
Informace a přihlášky budou k dispozici v prosinci t.r. 

 Předškolní děti budou mít svá pravidelná setkání opět ve čtvrtek od 16.00 v malé 
klubovně na faře. Setkání vede Ing. Ilona Fibichová a zveme na ně všechny děti ve věku od 3 
let, které se rády zapojí do zajímavého vyprávění, kreslení, her a zpívání. 

Při setkání může být přítomna i maminka. První poprázdninové setkání bude ve čtvrtek 30. září. 
 

Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

1. třída 15 - 16 hod. 

arciděkanství 

13,30 - 14,15  

ZŠ Polabiny II. 

15 - 16 hod. 

ZŠ Dubina 

   

2. třída 15 - 16 hod. 

arciděkanství 

13,30 - 14,15  

ZŠ Polabiny II. 

15 - 16 hod. 

ZŠ Dubina 

14 - 15 hod. 

Saleziáni 

 14,30 - 15,30 

Saleziáni 

3. třída 15 - 16 hod. 

arciděkanství 

14,15 - 15 hod. 

ZŠ Polabiny II. 

15 - 16 hod. 

ZŠ Dubina 

14 - 15 hod. 

Saleziáni 

 14,30 - 15,30 

Saleziáni 

4. třída 15 - 16 hod. 

arciděkanství 

14,15 - 15 hod. 

ZŠ Polabiny II. 

15 - 16 hod. 

ZŠ Dubina 

14 - 15 hod. 
Saleziáni 

 14,30 - 15,30 

Saleziáni 

5. třída  

 

 16 - 17 hod. 

ZŠ Dubina 

16 - 17 hod. 
Saleziáni 

 16 - 17 hod. 
Saleziáni 

6. třída   16 - 17 hod. 

ZŠ Dubina 

16 - 17 hod. 
Saleziáni 

 16 - 17 hod. 
Saleziáni 

7. třída  17 - 18 hod. 

Saleziáni 

16 - 17 hod. 

ZŠ Dubina 

17 - 18 hod. 

Saleziáni 

  

8. třída  17 - 18 hod. 

Saleziáni 

16 - 17 hod. 

ZŠ Dubina 

17 - 18 hod. 

Saleziáni 

  

9. třída  17 - 18 hod. 

Saleziáni 

16 - 17 hod. 

ZŠ Dubina 

17 - 18 hod. 

Saleziáni 
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HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI 

 Jak jste si jistě všimli, letos 
jsme ještě ani jednou nevyhlásili sbírku na 
splácení dluhů na kostele sv. Bartoloměje. 
Znamená to snad, že už jsme bez dluhů? 
Bohužel ne. Ale díky daru Magistrátu města 
Pardubic v hodnotě 350.000 Kč a jedné 
pardubické firmy, která od nás odkoupila naši 
pohledávku u zkrachovalé Pragobanky 
v hodnotě 360.000 Kč, jsme si přece jen mohli 
trochu vydechnout a odpočinout. 

V prvním čísle letošního farního 
zpravodaje jste se mohli dočíst, že k l. lednu t.r. 
činily dluhy na kostele sv. Bartoloměje částku 
642 000 Kč ( 275.000 Kč činily nezaplacené 
faktury za provedené práce a 367.000 Kč vaše 
půjčky). Dále tam byl i roční splátkový kalendář 
těchto půjček až do roku 2006. Z něho 
vyplynulo, že v letošním roce musíme splatit 
z těchto půjček 262.000 Kč, což s fakturami 
dává dohromady 537.000 Kč. 

Celková bilance našeho farního 
hospodaření za minulý rok skončila ziskem 
381.056,78 Kč. Připočítáme-li k  tomu oněch 
360.000 Kč, které nám slíbila ona nejmenovaná 
pardubická firma zaplatit za odkoupení naší 
pohledávky u Pragobanky, a to do konce tohoto 
roku v pravidelných měsíčních splátkách, pak 
se dostáváme k částce 741.056,78 Kč, což 
slibovalo jak splacení onoho letošního dluhu, 
tak i přebytek v hodnotě 207.000 Kč. K tomu 
ještě nepočítáme pravidelné nedělní sbírky, ale 
i běžná vydání v letošním roce, které by se měly 
zhruba vzájemně vykrýt. 

Proto jsme přestali vyhlašovat 
mimořádné měsíční sbírky na dluhy kostela sv. 
Bartoloměje a pustili se i do dalších nutných 
oprav v naší farnosti. 

Na prvním místě to byla nutná 
rekonstrukce garáží na dvoře naší fary, které, 
díky špatnému založení při jejich výstavbě, 
hrozily zřícením. K tomu bylo třeba upravit i 
prostor před nimi pro snadnější vjezd vozidel do 
garáží i pro parkování různých hostů, např. při 
pravidelných měsíčních konferencích kněží 
zdejšího vikariátu, aby v deštivých dnech a při 
jarním tání nedocházelo k ničení zahrady těmito 
auty. Zde bych chtěl především pochválit P. 
Kučeru i Petra Husníka, který u nás vykonává 

civilní vojenskou službu, a poděkovat jim oběma 
za jejich  úsilí i odvedenou práci na tomto díle. 
Díky jim  jsme ušetřili  značnou sumu peněz, 
kterou bychom jinak museli za tyto práce 
vyplatit firmám.Takto jsme platili jen materiál a 
nezbytné odborné práce ( tesaře a pokrývače). 
Ale i tak nás tato akce přišla na částku 
216.878,90 Kč, což je o 9.000 Kč víc, než 
očekávaný přebytek. To lze ještě uhradit 
z našeho  letošního běžného hospodaření. 

Na druhém místě jsme se pustili do 
generální rekonstrukce střechy kostela 
Zvěstování Panny Marie, neboť se zjistilo, že při 
poslední opravě tohoto kostela se střecha 
pouze vyspravila, což bylo málo a do kostela 
začalo velmi intenzivně zatékat. Celkový 
rozpočet na tuto opravu činí 796.740, Kč, 
přičemž cca 90% nákladů uhradí stát a město 
z programu regenerace památkové zóny, ve 
které se tento kostel nachází., a 10% + DPH 
musíme uhradit my. Z ministerstva kultury jsme 
již obdrželi částku 525.000 Kč a od MmP 
159.400 Kč. Od nás se bude požadovat cca 
112 740 Kč. Ale kde na ně vzít? 

Využili jsme nabídky několika  našich 
věřitelů, kteří nám nabídli možnost odložení  
letošní splátky našich dluhů až do výše 140.000 
Kč na příští rok. A tím máme možnost získat 
onu potřebnou částku na tuto opravu. 

Ale, aby to nebylo zas až tak příliš 
jednoduché, tak ona nejmenovaná pardubická 
firma, která nám slíbila uhradit do konce roku 
360.000 Kč, nám z nich uhradila zatím jenom 
polovinu a zdá se, že se sama dostala do 
velkých nesnází a začíná být nejisté, zda tu 
druhou polovinu od ní opravdu dostaneme. 
Zatím nám slíbili uhradit částky za měsíc 
červenec a srpen v celkové výši 64.000 Kč, což 
je o 116.000 Kč méně, než jsme očekávali. A 
proto budeme muset zřejmě znovu začít 
s vyhlašováním mimořádných měsíčních sbírek 
na opravu kostela Zvěstování Panny Marie. Ale 
to byste se dozvěděli z ohlášek v neděli před 
těmito sbírkami. 

Zatím chceme doufat a věřit, že ona 
nejmenovaná pardubická firma své nynější 
problémy zdárně vyřeší a svůj závazek vůči 
nám bude moci nakonec v plné výši splnit. 
Když ne, tak už vám všem nyní děkujeme za 
pochopení a za vaši finanční pomoc. Pán 
Bůh zaplať všem. 

otec Jaromír 
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DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME S RADOSTÍ 
Měsíc září je v letošním roce pro naši pardubickou farnost měsícem velké radosti. Dne 17. září 1999 v 
16.00 hod. přijme z rukou arcibiskupa Mons. Karla Otčenáška v opatském kostele Narození Panny 
Marie v Želivě kněžské svěcení člen kanonie premonstrátů a náš rodák Adrián Jaroslav Sedlák. 

Primiční mši svatou bude slavit společně s námi v sobotu 18. září 1999 v 10.30 hod. 
v arciděkanském kostele sv.Bartoloměje v Pardubicích. 

Při příležitosti tohoto životního rozhodnutí jsme požádali Adriána Jaroslava o rozhovor pro náš Farní 
zpravodaj. 
 

Ø Jste rodákem pardubické farnosti a 
mnozí Vás znají z dřívějších let. Představte 
se také ostatním čtenářům našeho 
zpravodaje. 
Narodil jsem se zde v Pardubicích (1970), kde 
jsem také vyrostl. Pardubická farnost mi velice 
přirostla k srdci a tento vztah se prohluboval 
během mého ministrování v kostele sv. 
Bartoloměje, kde pomalu zrálo i mé kněžské 
povolání. 

Ø Sám jste řekl, že Vaše povolání ke 
kněžství zrálo. Můžete to blíže specifikovat? 
Narodil jsem se do křesťanské praktikující 
rodiny a mám čtyři sourozence. Zpětně si 
uvědomuji, jaký je to vklad a kapitál. Jako 
pětiletý kluk jsem začal ministrovat a díky velké 
frekvenci pardubických kaplanů jsem měl 
možnost pozorovat prožívání kněžského života. 
S některými tehdejšími kaplany udržuji přátelství 
i nadále. Velkou roli v mém povolání sehrál můj 
strýc P. Josef Sedlák, který mi vštípil některé 
zásadní postoje Kristova kněze. 

Ø Jste řeholníkem premonstrátského řádu. 
Co to pro Vás znamená? 
Život v řeholním společenství je jednou z forem 
účasti na životě církve. Nikdy jsem nebyl sólový 
hráč. Lépe se mi pracuje mezi těmi, se kterými 

si rozumím a jsem rád, když se mohu od 
druhých něco naučit nebo odpozorovat. Velký 
význam pro mne měl život vedle velikého a 
statečného člověka, pana opata Víta. Tento 
muž pro mne byl nejenom vzorem v prožívání 
víry a kněžského života, ale především otec. 
Otec, od kterého jsem se učil žít duchovně i 
prostě lidsky. Rovnováha těchto dvou pólů dává 
smysl a krásu řeholnímu životu. 

Ø Jste spokojen se svým prvním místem? 

Říká se, že první místo je od Pána Boha. 
Nevím. Mám-li k tomu říci svůj postřeh, tak 
snad, že zde začínal v roce 1940 můj strýc P. 
Josef Sedlák a dnes jsem zde jako kaplan pod 
vedením P.Mariana Pavla Sokola, s kterým 
jsem ministroval asi 15 let u jednoho oltáře 
v Pardubicích. Cesty Boží jsou někdy nad 
očekávání zajímavé. Věřím, že zajímavé a 
příznivé bude i naše společné působení ve 
farnosti Havlíčkův Brod. 

Ø Co byste řekl na závěr pardubickým 
farníkům? 
Především bych chtěl poděkovat všem, kteří mi 
na této mé cestě pomáhali. Rád se budu do 
pardubické farnosti vracet, protože se zde stále 
cítím doma. 

Děkujeme za rozhovor.
 

Krásným zvykem v našich rodinách bývá, že se její jednotliví členové schází při různých rodinných 
slavnostech, aby byli zase spolu, dokázali se radovat a svému nebeskému Otci děkovat za všechny 
dary, které na své životní cestě obdrželi. Svátost kněžství je nejen velké poslání,ale i velký dar, a to jak 
pro muže, který svým jednoznačným „Ano“ odpověděl na Boží výzvu, tak i darem pro celou farnost. 
Každá farnost pro svůj život kněze nezbytně potřebuje. Zároveň je ale také úkolem každé farnosti 
prosit o nová kněžská i řeholní povolání. Vezměme tedy jako čest a vyznamenání, že právě z našeho 
středu si Bůh vyvolil dalšího svého kněze – služebníka a přijďme za tuto velikou milost poděkovat 
našemu Pánu svojí osobní účastí na primiční mši sv. našeho novokněze. Vyprošujme mu hojnost darů 
Ducha Sv.do každého dne jeho kněžské služby a prosme, aby i z ostatních farností vyšli noví kněží. 
Mějme stále na zřeteli Kristova slova: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo…“ 

A Tobě, Adriáne Jaroslave, jedno jediné veliké přání: Na přímluvu Panny Marie a Tvých patronů 
křestních, biřmovacích a řádových – Ti  Bůh žehnej !!! A.H. 

(Další informace ke kněžskému svěcení jsou na straně 7) 
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Charitativní práce vyžaduje společenství nadšených lidí

Před časem byla v naší farnosti po dlouhé a 
náročné práci za pomoci výpočetní techniky 
zpracována kartotéka pomocníků 
nabízejících pomoc při různých farních 
aktivitách. Část kartotéky byla vyhrazena pro 
pomocníky, kteří chtěli pomáhat při činnosti 
Oblastní charitě Pardubice. Pomoc těchto 
dobrovolníků byla využívána téměř v celé šíři 
charitativního působení a to od svozu a rozvozu 
nábytku do postižených oblastí po povodních až 
do drobných pomocí při třídění známek nebo 
krátkodobé pohlídání nesamostatného člověka. 
Každá pomoc byla vítána a Oblastní charita 
tímto jménem všech potřebných za každou 
pomoc děkuje. 

Na titulní straně výroční zprávy pardubické 
charity, kterou bude možno shlédnout od září 
v pardubických kostelích, je momentka ze 
současnosti. Charitní zdravotní sestra pomáhá  
při pohybu na lůžku nemocné ženě, o kterou se 
již řadu let ošetřovatelská služba pardubické 
charity stará. Tento obrázek je zároveň 
symbolem snahy o přiblížení se k trpícímu 
člověku především v našich pardubických 
farnostech. Charitativní činnost Oblastní charity 
Pardubice je směrována ke všem potřebným. 
Zejména k těm, kteří ještě před časem chodili 
kolem nás a dnes je již nepotkáváme. Oni stále 
žijí, ale jejich pohyb se omezil. Mnohdy se tito 
lidé po celý svůj život snažili pomáhat v různých 
potřebných činnostech. Nyní zestárli a sami stali 
potřebnými. Odchází do nemocnic, ústavů, 
léčeben nebo žijí sami a nemají odvahu k tomu, 
aby požádali o pomoc. Tito lidé jsou často 
naprosto bezradní, zejména mají-li odejít do 
nemocnice a doma zanechat hospodářství se 
vším, co k němu náleží. Mají starost o zvířata, 
květiny a o vše, v čem až doposud žili. Bojí se 
přítomnosti v nemocnici a snad ještě více 
nepřítomnosti doma. Tito lidé často trpí pocitem, 
že je všichni opustili a nemají-li někoho 
z rodinných příslušníků nebo blízkých 
příbuzných, kteří se o ně postarají, dostávají se 
do zoufalé situace. 

Oblastní charita Pardubice spolu s duchovní 
správou Pardubic hledá řešení. Ministerstvo 
zdravotnictví uvolnilo určité finanční prostředky 
na projekt koordinace návštěv u postižených 
občanů. Tyto prostředky mohou dopomoci 
k zahájení celé akce. Oblastní charita chce být 
nablízku všem těm, co se cítí být osamocení. 
Chce si vzít patronát nad každým, kdo pomoc 

potřebuje a kdo o ní požádá. Tento patronát 
započne prostým telefonickým zavoláním nebo 
krátkou návštěvou a dále dle potřeby 
pečovatelskou a ošetřovatelskou odbornou 
péčí. Pracovníci charity, jelikož jsou 
v neustálém spojení s duchovní správou, 
zprostředkují také nezastupitelnou přítomnost 
duchovních u nemocných když si to budou přát. 

Součástí připravovaných projektů pomoci 
osamoceným je i zdokonalení spolupráce se 
všemi, kteří chtějí ideály jako je soucit, láska 
k bližnímu a pomoc potřebným začlenit formou 
skutků do svého života. Je velmi potřebné, aby 
se rozrostlo společenství lidí majících 
podobného ducha, sílu a chuť k opravdové 
pomoci.Tito lidé musí o sobě navzájem vědět, 
aby mohli včas zareagovat a zrealizovat pomoc 
tam, kde je nutná. Charitních pomocníků musí 
být co nejvíce. Pak míra pomoci, kterou 
jednotlivec vydá ze svého času ho, plně 
nezachvátí, pomáhá s opravdovou láskou a 
chutí. 

Oblastní charita Pardubice chce tímto oslovit 
všechny, kteří se cítí silní, mladí, ať už tělem 
nebo duchem, plné nadšení pro opravdové 
hodnoty. Přijďte mezi nás ! Navážeme kontakt, 
pohovoříme o oblasti a formě případné 
spolupráce, vyměníme si názory. Čekáme na 
Vás každý čtvrtek od 15.30 do 17 hodin 
v kanceláři charity V Ráji č.p. 732. Jde o 
aktualizaci počítačové databáze charitních 
pomocníků, bližší seznámení a získání nových 
členů charity.  

Karel Tajovský 
 

 
 

Na pomoc obětem zemětřesení v Turecku 
shromažďuje Česká katolická charita dary na 

konto 

182-941-011/0100 u KB Praha 1, VS 9122. 

 



- 6 - 

SKAUTSKÉ  HNUTÍ 
 

TÁBOR SLUNCE Bartošovice 99 

V sobotu 17. července odjelo 59 dětí ze 16. 
smečky vlčat, 5.oddílu skautů a 8.oddílu skautek 
na 10. jubilejní tábor. Uskutečnil se na tradičním 
místě - nedaleko Divoké Orlice u Bartošovic v 
Orlických horách. Už v úterý odjela na kolech 
8členná skupina roverů připravit zázemí pro 
stavbu tábora. Ve čtvrtek za nimi přijeli další 
členové oddílů starší 15 let a nákladní auto s  
veškerým vybavením tábora. Protože táboříme v 
Chráněné krajinné oblasti 
Orlické hory, jezdíme 
tábořit tzv. na 
zelenou louku, je 
třeba před 
zahájením tábora 
vše postavit a po 
skončení zase 
odvézt. Letošní 
tábor dostal 
název Tábor 
Slunce podle 
jeho významu 
pro mytologii 
Indiánů. 
Indiánská 
historie a 
způsob života 
Indiánů tvořily 
základ táborové hry pro smíšené družiny skautů 
a  skautek. V průběhu her museli všichni 
účastníci prokázat smysl pro spolupráci v 
družinách i projevit své vlastní schopnosti a 
zdatnost. O přípravu odpoledních her i činností v 
průběhu dopoledne se postarala skupina roverů 
starších 18 let pod vedením Vojty Šislera a Káti 
Vitáčkové. Skauti a skautky si letos s sebou vzali 
i kola, na kterých podnikli dopoledne několik  
vyjížděk do okolí tábora. 

12 vlčat měli na starost 20letí Petr Husník a Jiří 
Chládek - vedení tábora jim tímto cestou děkuje 
za veškerou péči, kterou věnovali klukům v 
průběhu tábora i při přípravě hry. Byla to jejich 

premiéra, protože vedoucí 16. smečky A.Husník - 
Mauglí se  letos staral o hladký chod táborové 
kuchyně. 

Světlušky (dívky ve věku 7-11 let) měli první 
týden na starosti Lukáš Vitáček a Pavla 
Holoubková, druhý týden pak Zuzka Saláková  a 
Petra Mikulková. Myšlenku, že "Skauting je hra", 
naplnily obě dvojice vrchovatě a připravily si pro 

děvčata bohatý 
program. Jedno 

odpoledne si 
všechna vlčata i 

světlušky 
zahrály ve 

dvojicích společně 
se skauty a 

skautkami 
táborovou hru 

a byly při ní 
rovnocennými 

partnery svým 
starším 

kamarádům. 

O duchovní 
život tábora 

se staral 
K. Kylar a polský kněz, který přijížděl sloužit 
bohoslužbu. Na jednu z nich s ním přijel i polský 
biskup, který byl v ČR na dovolené. 

V neděli přijeli v hojném počtu navštívit tábor 
rodiče dětí. O jejich zážitcích a spokojenosti 
nejlépe vypovídají zápisy v knize návštěv. Tábor 
navštívila i kontrola z Okresní hygienické stanice, 
která neshledala žádné závady při jeho provozu. 
Stejně tak zástupce Chráněné krajinné oblasti 
Orlické hory i Okresní rady Junáka Pardubice. 
Poděkování patří i těm z rodičů, kteří nám 
pomohli při nakládání a skládání táborového 
materiálu. 

 

Středisko Junáka 506.06 přijme do svých řad děti ve věku 7-9 let, které mají zájem chodit 
1x týdně na schůzku do klubovny na faře, 1x měsíčně vyjet na celodenní výpravu a o 
prázdninách  zažít 14 denní tábor. Dívky se mohou hlásit u P.Šislerové - schůzky ve 
čtvrtek od 16:00 (tel. 040 36543), Olgy Kylarové - schůzky v pátek cca od 15:00 (tel. 
K. Kylar-fara 512576), chlapci u A. Husníka - schůzky v úterý od 16:00 (6263405) 
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Informace ke kněžkému svěcení bratra Adriána 

• Na kněžské svěcení našeho spolubratra Adriána do Želiva 
bude vypraven z Pardubic autobus. Odjezd dne 
17.9.1999 ve 13.30 hod. z parkoviště za zimním stadionem. 
Cena 130,- Kč. Přihlásit se můžete v Bartholomeu co nejdřív. 

• Všechny hochy – ministranty, kteří přijdou na primici 
ministrovat, prosíme o dochvilnost – tzn., aby se shromáždili 
v sakristii minimálně 15 min. před začátkem mše sv. 

• Děvčata z naší farnosti budou mít v kostele vyhrazená místa a 
měla by přijít ve svátečním oblečení. Shromáždí se rovněž 15 
min. před začátkem mše sv. u farní budovy a půjdou 
s primiciantem a asistencí v slavnostním průvodu. Na výslovné 
přání primicianta nebudou děvčata při jeho primiční mši sv. 
ministrovat . 

• Mnozí z farníků se chtějí podílet na společném dárku pro 
našeho primicianta. Na jednání farní rady bylo dohodnuto, že 
předáme dárek finanční, a to na závěr primiční slavnosti. 
Každý, kdo bude chtít přispět, tak může učinit před začátkem 
slavnosti u některého z vchodů do kostela sv. Bartoloměje, 
kde bude příspěvky vybírat pořadatelská služba.  

 
 

Všem členům živého růžence (a nejen jim). 

 
Oznamujeme, že náš Pán po zaopatření k sobě povolal v jejích 83 
letech naši sestru Annu Peterkovou, která se mnoho let starala o 
organizaci živého růžence. Díky jí nám tato modlitba pomáhala v 
těžkých dobách a jistě mnoho z nás pocítilo její účinek i při 
osobních problémech.  
Děkujeme jí za její starostlivost a věříme, že Bůh ji náležitě 
odmění za její obětavou práci, kterou vykonávala pro Jeho matku 
Pannu Marii. Prosíme všechny, kteří jste ji znali, o modlitbu a 
členům živého růžence připomínáme, že v nejbližších dnech 
dostanou další informace. Je přece potřeba, aby tato modlitba v 
naší farnosti stále žila. 

Za všechny duchovní o. Antonín Sokol. 

 
 

Poděkování 

Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat vedoucí 4. oddílu 
pardubických skautek Olině 
Kylarové, pod jejímž vedení 
se uskutečnil letošní tábor ve 
Valdově. Všechny světlušky i 
skautky si tábor moc chválily 
a svorně tvrdily při příjezdu 
domů, že by se vrátily zpátky 
na tábor. A to je,myslíme, 
nejlepší svědectví o tom, že 
se dětem tábor moc líbil. Náš 
dík patří také duchovnímu 
vedení. 

Vděční rodiče. 
 

 
Děkuji všem, kteří obětavě 
pracují pro to, aby náš kostel 
byl stále čistý a pěkný, aby 
vypadal jako důstojný Boží 
stánek a aby se v něm 
věřícím i těm, kteří sem 
zabloudí jen občas, líbilo. 
Jedná se o nenápadné, ale 
přesto velice důležité práce, 
jako je úklid kostela, praní 
prádla, výzdoba a pod.   

Současně se obracím na 
všechny, kteří tu možnost 
mají a prosím je o pomoc 
zejména při úklidu. 

Za všechno upřímné "Zaplať 
Pán Bůh". 

Václav Metelka 
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KALENDÁŘ 

Po 6.9. J. Franc: Úvaha o nebeských zástupech - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 7.9. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 8.9. Seniorklub fara 14.30 hod. 
Čt 9.9. Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 10.9. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 13.9. P. Z. Skalický: Dějiny církve II - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
 Začíná výuka náboženství   
Út 14.9. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 15.9. Třídění známek pro misie fara 15.00 hod. 
Čt 16.9. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 17.9. Kněžské svěcení Adriána Jaroslava Sedláka Želiv 16.00 hod.  
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 18.9. Primice P. Sedláka, OPraem sv. Bartoloměje 10.30 hod. 
Ne 19.9. Poutní mše sv. v Kokešově kaple P. Marie 15.00 hod. 
Po 20.9. M. Kalčic: - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 21.9. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
Čt 23.9. Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 24.9. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 27.9. J. Nečas: O duchovních darech zásadně - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 28.9. Slavnost sv. Václava kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
6.30 hod. 

18.00 hod. 
St  29.9. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt 30.9. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 – 16 hod. 

16 – 18 hod. 
 První setkání předškolních dětí fara 16.00 hod. 
 Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  1.10. Příležitost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
 Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
So 2.10. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
 Odpoledne her a kvizů pro děti saleziánské střed. 14.00 hod. 
Po 4.10. J. Kohl: - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 5.10. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 6.10. Farní rada fara 19.00 hod. 
Čt 7.10. Setkání předškolních dětí fara 16.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 8.10. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 11.10. P. J. Rybář: Potřebujeme církev? - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 12.10. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
St 13.10. Seniorklub fara 14.30 hod. 
Čt 14.10. Mše sv. v Domově důchodců domov důchodců 15.00 hod. 
 Setkání předškolních dětí fara 16.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 15.10. Tichá adorace sv. Bartoloměje po mši sv. 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 7. 10. 1999. Vyjde 17. 10. 1999. 

Pozor změna ! 

Mariánské večery v kostele sv. Jana budou v novém školním roce v úterý po večerních mších svatých. 
První z těchto večerů se uskuteční v úterý 7. září. 


