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aria - matka Boží chválí mocného Boha,
že shlédl na její nepatrnost a učinil jí veliké
věci. Podobně se apoštol Pavel
chlubil svou slabostí, aby na
něm spočinula Boží moc
(srov. 2 Kor 12,9).

M

My se ale většinou svou slabostí nechlubíme a nepatrnost bereme ve společenské
soutěži spíše jako nevýhodu. P. Marie-Eugène napsal:
„Často vidíme jako překážku
našeho duchovního růstu
právě to, co je před Bohem
naší největší devizou.“
Z pohledu víry je totiž ohraničenost a slabost pro člověka velikým dobrem, poněvadž ho vyvádí z falešné
soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží milosrdenství a
Boží moc. Proto nás asi Boží
nepřítel ponouká k tomu,
abychom se snažili zařídit se
tak, abychom nepotřebovali
milosrdenství Boží ani lidské,
abychom nebyli schopni pokorně svou chudobu a potřebnost přijmout.
Maria nás učí vnímat svou nepatrnost.
Zpracováno podle knihy
Vojtěcha Kodeta: UČEDNICTVÍ,
kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství.
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
POUŤ K PAMÁTCE PANNY MARIE BOLESTNÉ
- KOKEŠOV, 18.9.2011
Svátek Panny Marie Bolestné (připadá na 15. září)
si řada věřících připomněla v neděli 18.9.2011 tradiční poutní bohoslužbou v Kapli Panny Marie Bolestné v Kokešově. Mši vedl před početným zástupem poutníků pomocný biskup královéhradecký
Mons. Josef Kajnek v přítomnosti Mons. Antonína
Dudy (duchovní správce farnosti Rosice nad Labem, kam zmíněná Kaple i místně přísluší) a P.
Ľubomíra Pilky (duchovní správce farnosti
v Přelouči). V kázání Mons. Kajnek připomněl odkaz Panny Marie a vyjádřil úctu k bolestem, které
protrpěla ve spojení se svým Synem Ježíšem Kristem. Mše byla zakončena biskupským požehnáním
a posvěcením nedalekého pramene, o kterém se
traduje pověst „studánky se zázračnou vodou“. Poděkování za krásné a duchovně požehnané odpoledne patří bezesporu všem. Poutníkům za hojnou
účast, kněžím a pomocníkům za krásnou bohoslužbu včetně zajištění hudebního doprovodu.
V neposlední řadě si velký dík zaslouží samozřejmě i organizátoři - místní farníci za příjemné zázemí a výzdobu. Po celou dobu mše vydrželo i příznivé počasí, přestože ke konci mračna a vítr „cosi ve
vzduchu“ naznačovaly. Bohužel nebyl to jen náznak, někteří cyklisté na zpátečních cestách do
Rosic, Polabin a Pardubic silnému dešti neujeli. I
tak se ale většina na příští pouť těší.
Sedm bolestí Panny Marie (proto někdy též Panna Maria Sedmibolestná, číslo sedm je symbolické
a znamená plnost utrpení):
1. proroctví Simeonovo – předpovídá, že její vlastní duší pronikne meč (meč bolesti se zaryje do
jejího srdce)
2. útěk s Josefem a Ježíškem do Egypta před
Herodovým vražděním betlémských neviňátek
3. hledání dvanáctiletého Ježíše ztraceného
v jeruzalemském chrámě
4. setkání se svým Synem nesoucím kříž na cestě
na Golgotu
5. ukřižování Ježíše – utrpení matky stojící se sv.
apoštolem Janem pod křížem
6. snímání z kříže a spočinutí mrtvého Ježíše
v jejím náručí
7. ukládání Ježíše do skalního hrobu

Kaple Panny Marie Bolestné
v Kokešově a místní studánka
Na místě původní dřevěné kaple stojí dnes současná zděná, vysvěcena byla 21.9.1997 arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Asi 100 m od kaple
se nachází studánka, která je spojována se zjevením Panny Marie. Podle pověsti roku 1867
přenocovali v blízkosti studánky tři chudí dráteníci ze Slovenska. Jednomu z nich se ve snu zjevila v plné velebné kráse sličná ženská postava,všecka ozářená. Dráteník byl zbožný a poznal
Pannu Marii. Zvolal: “Pozdravena buď, Panna
Maria!“ A ona mu odpověděla „Neboj se“ a pokynula rukou aby ji následoval. Modle se „Zdrávas
Maria“ ubíral se dráteník za ní, až se zjevení najednou pohroužilo do křišťálové studánky. Vtom
se pak probudil a poznal, že opravdu klečí u
studánky opodál svých druhů. Jeho sen se roznesl po celém kraji a tamní železité a uhličité vodě byla připisována hned zázračná moc. Měla
pomáhat lidem v nemocech žaludečních a platí o
ní pořekadlo, že „by po ní člověk hřebíky jedl“.
Pověst o zázračné studánce se šířila a zástupy
poutníků sem spěchaly. V roce 1869 dal majitel
tamních lesů hrabě Karel Chotek z Chotkova a
Vojnína a jeho choť Marie studánku upravit a
postavit pomníček Panny Marie Bolestné. Návštěva studánky později ochabla, ale tamní vodě
se dosud připisuje zázračná moc.
(zkráceno a upraveno, původní zdroj:
www.estudanky.cz/492-civicka-studanka)

MODLITBY RŮŽENCE

Během měsíce října - měsíce modlitby svatého růžence - se můžeme
každý pátek v 17:30 hod.
v kostele sv. Bartoloměje
společně sejít k této modlitbě pod vedením různých skupin naší farnosti.
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU PŘIJETÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
A SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2011 A JEHO PRŮBĚH
Vážení rodiče!
Významnou událostí v životě věřících dětí je
počátek jejich svátostného života, kterému předchází tzv. příprava k prvnímu svatému přijímání.
Pokud o ni v letošním roce pro své dítě uvažujete
a dosud jste ho nepřihlásili, učiňte tak prosím do
31. 12. 2012 na adresu farpar@volny.cz, nebo na
tel. 723 147 966.
Příprava dětí ke svátostnému životu je především záležitostí rodičů, kterým v tom má účinně
pomáhat farnost. Příprava probíhá formou několika
společných setkání rodičů s dětmi, a to na faře
(cca dvouhodinových) a rovněž při mši svaté
určené rodinám s dětmi (v neděli
v klášterním kostele vždy od 10 hod.). Při
setkáních na faře bude část programu
společná pro rodiče a děti. Další část
programu bude probíhat odděleně, děti
budou pracovat s paní katechetkou
Irenou Zbrojovou, s P. Radkem
Martinkem a s P. Jiřím Kvášem
setkání s rodiči povede P. Antonín
Forbelský spolu s paní katechetkou Zuzanou Petrášovou. Neméně důležitá je i doba mezi jednotlivými setkáními, kterou budou rodiče
s dětmi prožívat při běžném chodu
domácnosti. V každém období budeme sledovat určitý cíl a půjde o
to, aby si rodiče všímali příležitostí
a využívali tradičních projevů víry (např. společné
večerní modlitby s dětmi) k podpoře žádoucích dovedností nebo vzniku zkušeností dětí.
Příprava pojatá výše uvedeným způsobem se
liší od pravidelné výuky náboženství, kde dítě systematicky poznává pravdy víry a učí se je propojovat se svou zkušeností. Příprava k prvnímu přijetí

svátostí předpokládá a rozvíjí určité znalosti a dovednosti, které dítě získává při výuce náboženství.
Dítě by mělo mít základní znalosti o Bohu, seznamovat se s Božím jednáním v životech lidí na základě biblických příběhů nebo příběhů svatých;
mělo by být zvyklé na modlitbu jako způsobu rozhovoru s Bohem a mělo by být vedeno k účasti na
slavení mše svaté. Mělo by mít alespoň povědomí
o existenci tajemství Eucharistie, o proměňování,
které se děje na oltáři. Dále se předpokládá schopnost rozlišovat dobré a zlé chování a přiměřeně
věku dítěte i představa o jeho důsledcích.
Příprava dětí k prvnímu přijetí svátosti oltářní a
první svaté zpovědi je významným krokem
na cestě víry dítěte. Rodiče rozhodují na
základě své zkušenosti s dítětem, kdy
nastane ten pravý okamžik, aby se jí
účastnilo. Předpokládá se, aby dítě mělo
absolvováno alespoň rok výuky náboženství, doporučuje se v období
mezi 2. a 3. třídou. Je nezbytné,
aby alespoň jeden z rodičů byl
připraven při přípravě účinně pomáhat výše naznačeným způsobem. Pokud dítě takové podmínky
doma nemá a není s ním
v pravidelném kontaktu ani nikdo jiný
z širší rodiny, k němuž má dítě důvěru, a který ho bude na cestě víry
podporovat, pak se doporučuje
počkat, až bude dítě samo schopno se pro víru a
růst svého vztahu k Bohu samo rozhodnout. O to
více je potřebné, aby se celé farní společenství
modlilo zvláště za tyto děti a pomohlo jim tak
k tomuto rozhodnutí dospět.
Zuzana Petrášová

SVÁTOST NEMOCNÝCH
V sobotu 05. listopadu 2011 v 09:00 hod. se bude při mši svaté v kostele sv. Bartoloměje udílet
svátost nemocných. Před mší svatou bude od 08:30 hod. příležitost ke svátosti smíření. Zájemci
se mohou přihlásit v sakristii v kostele sv. Jana i u sv. Bartoloměje. Následně po této slavnosti bude
malé pohoštění v prostorách fary (můžete-li přispět něčím upečeným na společný stůl, předem děkujeme).
Podmínky k přijetí svátosti nemocných jsou tyto: pokřtěný katolík, vážně nemocný (i větší obtíže
stáří jsou zde považovány za nemoc) a po předchozím přijetí svátosti smíření. Těm nemocným, kterým jejich nemoc nedovolí přijít na toto společné udílení svátosti nemocných, rádi udělíme svátost
nemocných u nich doma nebo v nemocnici, pokud o ni projeví zájem.
P. Antonín
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Z E Ž I V O T A FA R N O S T I
KVĚTA VOKOLKOVÁ
V sobotu 3. září v charitním domově ve Staré Boleslavi odešla
do věčného domova, kam se
velmi těšila, paní Květa Vokolková. 5.března se dožila 90 let…
Narodila se jako nejmladší dítě,
po třech starších bratřích,
v rodině pardubického tiskaře
Václava Vokolka. Celý život žila v Pardubicích, až
v 2004, kdy ji už začaly opouštět životní síly, odešla do charitního domova.
Jak si ji pamatuji ? Jako tichou, nenápadnou, drobnou ženu, která měla své srdce zcela otevřené pro
Boha, ale také plné lásky a obětavosti pro druhé,
vlídná ke všem, s kterými se setkala. Zdůrazňovala
důležitost žít podle Evangelia, být učedníky Krista,
za dob totality připravovala páry ke svátosti manželství, dospělé ke křtu, děti k 1.svatému přijímání,
učila soukromě náboženství, a duchovně vedla
nejen studenty a mladé lidi, kteří za ní docházeli
do bytu v domě za Pasáží, kde bydlela se svými
dvěma bratry. I jejím vlivem máme lékařku, bohoslovce v semináři....
Takto na ni i její bratry vzpomíná P. Pavel Seidl
pocházející z Pardubic ve svém článku „Mohu být
vlídný?“ :
„ Rád vzpomínám na své návštěvy u sourozenců
Vokolkových v Pardubicích. Nejstarší Vlastimil byl
bývalý majitel tiskárny, Květa vstoupila do řádu
františkánek a byla mnoho let za totalitního režimu
kvůli víře nespravedlivě vězněna a Vojmír, jako
akademický malíř s křesťanským zaměřením, ne-

směl nikdy oficiálně pořádat výstavy svých děl. Bylo to v době, kdy jsem končil střední školu a Vlastimil Vokolek, který mne soukromě učil historii, ve
svých sedmdesáti letech vážně onemocněl. Jeho
sestra Květa se o něj starala. Obdivoval jsem atmosféru klidu a vlídnosti, která mezi sourozenci
panovala. Květa svého bratra ke konci života musela i krmit. Vlastimil později nebyl schopen ani
mluvit, ale přesto, kdykoli jsem přišel k němu na
návštěvu, Vlastimil mne obdaroval úsměvem a
Květa mne srdečně přivítala: „Pavle, buď mezi námi vítán, jsme opravdu rádi, že jsi zde.“ Nikdy jsem
neslyšel od Květy nějaké stesky, ani Vlastimil nedal na sobě znát, že trpí. Ta jejich vlídnost mne
hluboce oslovila….“
Léta pracovala ve Středisku křesťanské pomoci
(Zprávy Klubu přátel Pardubicka):
„Při příležitosti 90. narozenin paní Květy Vokolkové s vděčností a láskou vzpomínáme na její službu
ve Středisku křesťanské pomoci v Pardubicích.
Nezištně několik let pracovala dobrovolně v občanské poradně. Svými bohatými životními zkušenostmi ochotně pomáhala mnoha lidem v jejich složitých životních situacích. Stejně obohacovala i své
spolupracovníky v SKP. Byla oporou i příkladem.
Svou laskavostí, úsměvem a dobrým slovem dovedla rozdávat radost a naději…...“
Pro mnohé byla nenápadným, ale přesto jasným
světlem ukazujícím tu správnou cestu vedoucí do
věčné vlasti k Bohu a sama už tam došla..
Život věčný dej jí Pane…
Pavla Pecnová

TOTUS TUUS (CELÝ TVŮJ)“
V neděli dopoledne za krásného slunečného počasí
jsme nasedli do auta a vydali se na cestu do Hradce
Králové. Na hradeckém vlakovém nádraží nás čekal
vlak v barvách žluté a černé.
Při pozorném pohledu jsme
zjistili, že je to cíl naší cesty
– na informačních cedulích
přímo na vlaku svítil nápis
„PAPEZSKY VLAK”.
Na nástupišti jsme od usměvavých děvčat dostali pamětní lístek s datem
25.9.2011. Nejmodernější
příměstský vlak z Polska byl
vybavený informačními televizními obrazovkami,
na kterých běžel pořad ze života a cest Jana Pavla
II. Právě promítaný film informoval o jeho návštěvě
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v Hradci Králové v roce
1997. Promítané video bylo
doprovázeno plakátky, fotkami a články ze života a
cest Jana Pavla II. Zajímavě
bylo zpracované např. tablo
s fotkami jeho setkání
s osobnostmi z veřejného a
politického života jednotlivých zemí celé planety. Po
prohlídce vlaku jsme svlažili
krky připraveným čajem a
vodou s citrónem a ujížděli
domů, abychom se mohli
připravit na odpolední poutní
mši u nás ve Spojile. Příjemně prožitý den spolu
s Pánem nás naplnil klidem a pohodou, za kterou
všem organizátorům srdečně děkujeme.
Kučerovi (Spojil).

RODINY
6. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI
3. ZÁŘÍ 2011—POUTNÍ MÍSTO ROKOLE
V sobotu 3. září se konala již 6. pouť rodin pardubické farnosti, tentokrát do Rokole u Nového Města nad Metují. Začínali jsme společnou mší svatou
v kostele sv. Panny Marie, kde jsme děkovali za
prožité prázdniny. Počasí nám přálo a na pouť přijelo 28 aut a kolem 110 lidí (neuvěřitelné). Místní
kostelík jsme zaplnili do posledního místa. Po mši
sv. jsme se přemístili do přírody a společně pěšky
vyrazili na 2. etapu poutě. Trasa
byla vybrána tak, aby ji zvládl a užil
si ji každý – dospělí, mládež, malé
děti i naši duchovní otcové, kočárky
i vozík pro invalidy. Cestou jsme
navštívili i zříceninu hradu Frymburk a děti potěšilo také malé ZOO.
Po návratu na parkoviště bylo u
poutního domu tradiční opékání
buřtů. Popovídali jsme si, poobědvali, děti si pohrály, ze studničky jsme si nabrali zdravé vody ...
Kousek od Poutního domu, v lese
se nacházela křížová cesta, nádherné místo na přemýšlení a modlitbu. Při kostele Panny Marie byl
altán, kde bylo vyobrazeno 7 bolestí Panny Marie. V blízkosti se nacházel také moderní klášter Schönstadtských sester a dvě kapličky.
Jedna je na místě, kde podle le-

gendy vyvedla Panna Marie ztracené děvčátko z
lesa a na tom místě vytryskl pramen vody.
Myslím, že za všechny mohu říci, že jsme ve společenství prožili pěkný den, kdy v sobě program
spojil duchovní i rekreační aspekt. Velký dík patří
všem, kteří tuto akci pro ostatní připravili - rodině
Pecnových a P. Antonínovi.
Za účastníky Zuzana Petrášová

MODLITEBNÍ TRIDUUM HNUTÍ MODLITEB MATEK
Již počtvrté jsme se sešly, abychom se společně modlily a to nejen za naše děti. Při Křížové cestě v pátek jsme vzpomenuly na vše, co se nám nedařilo, na naše opomenutí a nedostatky ve vztazích k našim dětem, ale i k druhým, s kterými se
v životě potkáváme, vyslechly jsme si úryvek
z Písma (Izaiáš 35,1-10) a pěkné zamyšlení otce
Antonína, prosily za odpuštění a Boží pomoc
v různých denních situacích.
V sobotu jsme se před vystavenou Eucharistií
modlily k našemu milosrdnému Bohu Otci korunku
Božího milosrdenství za hříchy naše i světa, zamýšlely se v jednotlivých úvahách a modlitbách
nad jeho srdcem, které je plné nezměrné lásky
k nám, hříšníkům..

Třetí den neděle, byl dnem díků a chval, za Boží
dobrodiní a požehnání, kterými Bůh obdarovává
naše rodiny. Při zpěvu písně z Taizé jsme mohly
odevzdat své děti i ty, které nosíme v srdci, do rukou Pána Ježíše, do Jeho péče a přitom si připomenout jeho velkou lásku a nádherný slib : „ Proste a bude vám dáno“. Celé triduum bylo zakončeno
zpěvem Bože chválíme Tebe..
Díky patří vám všem, kteří jste přišli, abyste
společně s námi vytvořili společenství v modlitbě a
též všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě i průběhu těchto tří setkání.
Pavla P.

NAROZENINY
19.10. P. Radek Martinek
17.11. P. Vladimír Slámečka
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S KAUT I
SKAUTSKÝ TÁBOR 2011
„Léto s kovbojem“ – i tak by
mohl znít název letošního letního stanového tábora 4. a 8.
oddílu pardubických skautek
a světlušek, který se opět konal u Bartošovic v Orlických
horách. Pro děti totiž byla připravena etapová hra ve stylu
Divokého západu. Vyzbrojeny
kovbojským kloboukem, kostkovanou košilí a stříkací pistolkou se soutěžní skupinky
snažily uspět v rozličných úkolech a hrách, aby tak
získaly potřebné množství peněz „Cowbonů“, za
které pak mohly stavět své westernové městečko.
A tak se na pusté Bartošovické prérii postupně objevila a dále rozrůstala městečka Rango, Steeltown a Cowgirls city. Malé kovbojky si prověřily své dovednosti
v dojení dobytka, odhalování
banditů i umění vyjednávat
s indiány. V tomto duchu byla
laděna i letošní sportovní olympiáda, při které si účastníci vyzkoušeli například hod podkovou
či kloboukem, vrcholem pak byla
závěrečná disciplína „Hon na
dikobraza“.
Období dešťů, které letos trvalo
v kuse 3 dny, zanechalo po sobě

prérii plnou bahna. Záhy však
na obloze i na tváři všech
táborníků vysvitlo sluníčko, a
tak nakonec na slibované bahenní zápasy nedošlo. Stateční otužilci z řad vedoucích,
skautek i světlušek si ale nenechali ujít tradiční ranní koupele v Orlici.
Kromě veselých táborových
ohňů, při kterých zazněly oblíbené táborové songy jako
„Drak od Zemské brány“ nebo „Zajíci“, jsme i letos
prostřednictvím slibového ohně přivítali do skautské rodiny nové světlušky a skautky.
Příjemným zpestřením obvyklého táborového programu byly i lanové aktivity, při nichž mohl každý
předvést svou obratnost a rovnováhu. Někteří by hravě konkurovali i cirkusovým artistům☺
Závěrečné díky a 3x hurá patří
jak kuchařům za vzornou péči o
naše bříška, všem vedoucím za
přípravu pestrého programu, tak
i všem letošním tábornicím, jejichž dobrá nálada a úsměv jsou
pro nás vedoucí největší odměnou☺
Terka M. (vedoucí 4.oddílu)

V YS O KO Š KO L Á CI
VYSOKOŠKOLSKÉ SPOLEČENSTVÍ V PARDUBICÍCH
Po loňských změnách ve vedení vysokoškolského
společenství v Pardubicích zahajujeme již tradičně
vzývání Ducha svatého při eucharistické bohoslužbě Veni sancte. Bude sloužena opět v kostele
sv. Bartoloměje ve středu, tentokrát
5. října 2011 v 19.30 hodin.
Poté přejdeme na faru, kde společně zavzpomínáme na uplynulý rok, seznámíme se s novými studenty a ve společné diskusi se zaměříme na to, co
je před námi.
Z plánovaných přednášek:
12.10. P.Pavel Jäger, Bible - včera, dnes i zítra? (v
rámci studentské akce „biblický impuls“)
19.10. P.Pavel Frývaldský, Moderní názory konzervativního papeže? O papeži Benediktu XVI.
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26.10. (téma se připravuje)
2.11. Dušičky, mše svatá (20h) v kostele sv.Jiljí a
pobožnost na hřbitově v Pardubičkách, sraz
u kostela sv.Bartoloměje 19.30
9.11. S.M. Kristina Hrušková de Notre Dame
(Praha), Sonda do hlubin zasvěceného života
16.11. setkání se nekoná
23.11. Církevní silvestr aneb volnější zábava
v předvečer adventu…
30.11. P.ThLic. Vojtěch Brož, Kniha Zjevení – nesrozumitelná či nejnadějnější kniha Nového
zákona?
P. Radek Martinek,
Kaplan pro vysokoškoláky v Pardubicích

C H A R I TA - M I S I E
POČET OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ VÝRAZNĚ PŘIBÝVÁ
V dubnu tohoto roku jsme informovali čtenáře Farního zpravodaje v článku Konto „Stříbrná liška“
o tom, že se v Pardubicích v té době odhadoval
pohyb 100 až 120 lidí bez přístřeší a zároveň o
tom, že bychom některým z nich rádi pomohli. Na
popud naší klientky, která nám darovala límec ze
stříbrné lišky a který jsme prodali, jsme založili
konto. Je určené na pomoc lidem bez přístřeší a
doposud se na něj nashromáždilo 1 700,- Kč.
Na poslední schůzce komunitního plánování pracovní skupiny „osoby v obtížné životní situaci a
společensky nepřizpůsobení“ při Magistrátě města
Pardubice zaznělo, že se počet bezdomovců zvýšil
na počet cca 300 osob. Jedná se zejména o cizince. V našem městě se bude tedy snažit v noci
přespat o cca 180 osob více, než před půl rokem.
300 bezdomovců se musí v noci někde schovat a
přečkat mnohdy deštivou či mrazivou noc.
Zima se neúprosně blíží. Lidé bez domova to skutečně nemají lehké. Z vyprávění jedné ženy – 55
leté středoškolačky s ekonomickým vzděláním víme, že pokud jí přistihne městská policie, jak spí
na lavičce, musí zaplatit pokutu 300 Kč. Zde nejde
o hrozící pokutu, kterou beztak nemá z čeho zaplatit, ale o to, že se nevyspí a musí celý den a noc
prochodit nebo se někde po chvilkách ukrývat. Na
jedné straně nás tato informace vede k větší pozornosti, neboť někteří bezdomovci přespávající ve
strojovnách výtahů, sklepech či na jiných pro ně
příhodných místech mohou páchat kriminální činnost, na druhé straně nás vede k zamyšlení. Jak
těmto lidem pomoci? O útulku pro bezdomovce, o

jehož zřízení se uvažovalo v oblasti zvané Na Trojici, se již nemluví a v době úsporných opatření ve
všech oblastech nelze s výstavbou tohoto zařízení
již počítat. Zaznívají také názory, že pokud by se
v Pardubicích bezdomovcům dobře vedlo, sjedou
se sem další z celé republiky. Zde je každá rada
drahá.
Občanské sdružení POMOCNÍK v akci chce přispět v rámci svých omezených možností zejména
těm občanům bez přístřeší, kteří se snaží se svojí
situací sami něco pozitivního udělat. Můžeme pomoci při získávání dávky existenčního minima nebo v případě získání pronájmu při vyřizování příspěvku na bydlení. Z konta „Stříbrná liška“ můžeme po projednání s radou starších vypomoci bezúročnou půjčkou v případě, že by to účelně vedlo
k vyřešení nepříznivé sociální situace osoby bez
přístřeší. Konto budeme také využívat pro výjimečnou úhradu poplatku za nocleh v azylovém domě.
Zvláště v zimním období dochází ke smutným a
bohužel i častým případům, kdy člověk bez přístřeší není schopen tento poplatek uhradit a je odkázaný na pobyt venku v mrazivém počasí.
Pokud by chtěl někdo přispět na pomoc bezdomovcům, může zaslat finanční příspěvek na číslo
účtu: 1229562399/0800 var. symbol 77. Pokud bude dárce chtít být informován individuálně
o uplatnění jeho daru, je potřeba připsat kontakt.
Děkujeme všem dárcům, kteří na konto „Stříbrná
liška“ přispěli.
Karel Tajovský
(pomocvakci@seznam.cz)

PROGRAM AKCÍ V PARDUBICÍCH
V RÁMCI MISIJNÍ NEDĚLE
L. P. 2011
Neděle: 2. října
Neděle: 9. října
Neděle: 16. října

Misijní dílna
15:30 hod. - farní sál
Misijní dílna
15:30 - 19:00 hod. - Salesiáni
Žehnání výrobků dětí
8:30 hod. - kostel sv. Václava (Salesiáni)
Žehnání výrobků dětí
10:00 hod. - klášterní kostel
Beseda o životě v Bolívii 15:30 hod.  farní sál
Sobota: 22. října Misijní modlitební most
21:00 hod. - kostel sv. Bartoloměje
—————————————————————————————————————————

MISIJNÍ NEDĚLE 23. října

a) Možnost zakoupit výrobky dětí (po mši svaté) - „Misijní jarmark“
- na Papežské misijní dílo dětí
b) Mše svatá v 9:00 hod. - sv. Bartoloměj (P. Jiří Šlégr) - rozhlasový přenos
c) Beseda o papež. misijních dílech - 10:15 hod. s P. Jiřím Šlégrem
d) Misijní modlitební most pro děti - 16:00 hod. (fara)
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MISIE
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2011
Milí přátelé misií,
byl to pro mě velmi vzácný čas, když jsem měl
možnost se setkat s Matkou Terezou.
Utkvělo mi v srdci, když na pěti prstech ruky vysvětlovala tajemství misijní práce. Říkala:
„Uvědomte si, že když dáváte najíst hladovým, napít žíznivým, těšíte zarmoucené, ošetřujete nemocné a ujímáte se chudých, setkáváte se s Ježíšem!
On každému takovému člověku při posledním soudu řekne pět velmi důležitých slov: ‚Tys to udělal
pro mě!‛“ Příležitostí k takovýmto setkáním s Ježíšem v chudých a trpících je dnes víc než dost. Ze
statistik organizace UNICEF se dozvídáme, že miliony dětí „zmizí“ každý rok v černých ekonomikách
nebo jsou pašovány ze
země do země, často
kvůli sexuálním službám. Každou minutu
zemře na AIDS dítě
mladší 15 let a další se
nakazí. 171 milionů dětí
pracuje v riskantních
podmínkách – v továrnách, dolech a zemědělství. Asi 8,4 milionu
dětí trpí v nejhorších
formách dětské práce,
včetně prostituce a nevolnictví, kdy splácejí
prací dluh rodičů.
Svatý otec Benedikt XVI., který každoročně vyhlašuje Misijní neděli, nás letos vybízí:
„Samotný Světový den modliteb za misie není jen
ojedinělým momentem v průběhu roku, ale vzácnou příležitostí zastavit se a uvažovat o tom, zda a
jak odpovídáme na povolání k misii. Je důležité,
aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou jejich křesťanského života.“ Právě na tuto výzvu máme možnost prostřednictvím Papežských misijních děl konkrétně odpovídat a přispívat k zlepšení situace
chudých.

Z České republiky v rámci Misijní neděle
podporujeme např. stavbu a opravu 24 kostelů,
kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova
pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a
několika aut potřebných pro pastorační činnost.
Přispíváme též na léčebné výdaje, biblické kurzy,
formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty, kteří jsou velmi potřební zvláště ve velkém množství farností, kam se misionáři dostanou
jen několikrát za rok. Celkem letos pomáháme do
11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie, PapuaNová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí
Lanka a Indonésie. Kromě této sbírky na Misijní
neděli dále podporujeme více než 250 000
chudých dětí v 11 zemích. Přispíváme i na
formaci několika stovek bohoslovců v 8
misijních
seminářích,
které bychom našli například v Zambii, Ugandě, Bangladéši, na Šalamounových ostrovech
či na Haiti. Z výše uvedeného je vidět, jak
hodně je nasazení každého z nás pro misie
potřebné. Chtěl bych
vám všem v této chvíli
upřímně poděkovat za
modlitby,
obětovaná
utrpení, finanční dary a
jakoukoliv jinou pomoc. Podporujete světové misie
katolické církve, kvalitní projekty, které jsou pod
patronací Svatého otce. Během loňské Misijní neděle jste věnovali téměř 16 milionů korun a spolu
s ostatními dary na potřebné děti a bohoslovce v
misiích se za minulý rok sešlo celkem přes 26 milionů korun. Věřím, že letošní Misijní neděle přinese požehnání a bude důvodem, aby každého z
nás mohl sám Ježíš u posledního soudu přivítat
těmi známými pěti slovy: „Tys to udělal pro mě!“ a
pozvat nás k sobě domů.
P. Jiří Šlégr
Národní ředitel Papežských misijních děl

PROSBA
Sociálně slabší rodina, která na konci roku očekává narození dvojčat, prosí, zda by někdo neměl
k darování dětské postýlky (potřebují celkem 2).
Případní dárci prosíme informujte pana Kylara ve farní kanceláři na telefonním čísle : 466 769 260 .
Rodina předem moc děkuje.
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LITURGICKÁ HUDBA
OBČASNÍK PRO DUCHOVNÍ HUDBU Č. 2 / 2011
Vážení čtenáři,
v tomto Občasníku přinášíme další část cyklu –
Velké postavy duchovní hudby.
Osobností, za níž se dnes vypravíme, je
hlavní představitel tzv. římské školy Giovanni Pierluigi da Palestrina.Tato skladatelská škola, nazvaná podle svého působiště, sídla papežů, v jejichž
službách také skladatelé většinou působili, byla i
obrazem dění v církvi, je považována za umělecký
obraz končící renesance i nastupující katolické reformy a jejím zakladatelem byl nizozemský skladatel Jacob Arcadelt.
Giovanni Pierluigi da Palestrina se stal velmi
výraznou osobností evropské hudby 16. století.
Narozen v Palestrině - městečku poblíž Říma,
pravděpodobně roku 1525 (nejčastěji udávaný letopočet), byl od dětství vokalistou v chrámu Santa
Maria Maggiore. Studoval zpěv a varhany a nelze
vyloučit, že byl žákem Jacoba Arcadelta. Později
působil jako varhaník ve svém rodišti. Na přímluvu
palestrinského biskupa jej papež Julius III. jmenoval kapelníkem Capella Giulia a jakmile rozpoznal
Palestrinův geniální talent, přijal ho beze zkoušky
do Sixtinské kapely. Pontifikát Juliova nástupce –
Marcella II., pak trval pouhých 22 dní a Palestrina
složil na jeho památku (roku 1562) snad svoje nejproslulejší dílo - Missa Papae Marcelli. Jeho další
služba za pontifikátu Pavla IV. se neobešla bez
problémů, neboť Palestrina si papeže popudil proti
sobě vydáním sbírky madrigalů (madrigal – světská vokálně-polyfonní skladba, často s milostným
textem). Po propuštění ze Sixtinské kapely byl jmenován kapelníkem chrámu sv. Jana v Lateráně,
kde napsal svoje proslulá Improperia, načež odešel za lepším finančním zajištěním do chrámu Santa Maria Maggiore. Po kratším působení na jezuitském Collegio Romano byl papežem Piem V. znovu přijat do funkce papežského kapelníka v chrámu sv. Petra a v souvislosti s výsledky Tridentského koncilu, zabývajícího se reformou liturgické
hudby, byl pověřen reformou gregoriánského chorálu. Tuto funkci zastával až do své smrti r. 1594.
Pokud existuje ideální podoba hudby – a capella - (vícehlasý sbor bez doprovodu), lze říci, že
je to hudba Palestrinova, jenž je vyjádřením jeho
zbožnosti. Jakýsi vzor katolické vícehlasé polyfonní skladby z ní učinilo dokonalé prolnutí hudby a
textu a charakteristickou vlastností je i dokonalé,
až nezvykle zpěvné vedení jednotlivých hlasů.
Mezi nejslavnější skladby kromě mše Missa Papae
Marcelli patří mše L´homme armé (mší napsal celkem105), dvojsborová mše Hodie Christus natus
est a řada offertorií, žalmů, hymnů a zvláště motet
- těch existuje 330.

Palestrina po Tridentském koncilu dokázal,
že lze i v hudbě, zkomponované kontrapunktickou
technikou dosáhnout srozumitelnosti textu a charakterem, obsahem a duchem svého díla se nesmazatelně zapsal do historie duchovní hudby.
Mgr. J. Kuchválek
regenschori
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí
pomáhal chránit proti nepřátelům vnějším
i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné
vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku
a spořádaný domov a veď nás,
abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
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RŮZNÉ
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – NEDĚLE 11. ZÁŘÍ 2011
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se účastnili přípravy
i vlastního průběhu Dne evropského dědictví v našich kostelích.
Přikládám malou statistiku:

2008
2009
2010
2011
———————————————————————————————————KOSTEL SV. Bartoloměje
450
550
600
497
Kostel sv. Jana Křtitele
130
280
190
180
Kostel Zvěstování Panny Marie
140
300
100
250
ÚČAST CELKEM (ORIENTAČNĚ) 930

1130

890

927
P. Antonín

Centrum pro rodinu Hradec Králové pořádá

PŘÍPRAVU NA ŽIVOT V MANŽELSTVÍ

Zajímá Vás, jak využít čas známosti, jaké jsou rozdíly mezi mužem a ženou?
Chcete se dozvědět něco víc o sobě, partnerovi, o komunikaci mezi partnery,
vztazích s rodiči a k okolnímu světu, sexuálním životě v manželství
nebo také o společném životě s Bohem?
Zveme všechny dvojice, které se chtějí hlouběji poznat,
ujasnit si správnost své volby, ale i svá silná a slabá místa
a připravit se na společný život v manželství.
Setkání budou probíhat během školního roku ve dvoutýdenních intervalech
u Traxlerů – tj. ul. MUDr. Ducháčkové 359,
Pardubice - Pardubičky (asi 400 m od nemocnice).
Poprvé se sejdeme v pátek 14. října 2010 v 19.30 hod.
Termíny dalších setkání budou domluveny na prvním setkání.
Přihlásit se můžete a bližší informace získáte u:
Věry a Ladislava Traxlerových
tel. 466 652 332, 608 449 866
e-mail: crhk@volny.cz
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SPORT
II. PIKSLA CUP 2011

FOTBALOVÝ TURNAJ, KTERÝ BYL OSLAVOU POHYBU A DOBRÉ NÁLADY
Druhý ročník turnaje v malé kopané nejen pro
„zkušené“ fotbalisty organizovaný sdružením PIKSLA a SHM ve spolupráci s pardubickou farností se
uskutečnil za krásného, téměř letního počasí
v Salesiánském středisku mládeže v sobotu 24. 9.
2011. Organizátoři pojali tuto akci nejen jako sportovní záležitost pro chlapy spojenou s konzumací dobrého pivka, rožněným selátkem a výbornou
muzikou, ale i jako společný den
pro rodiny z Pardubic i ze sousedních měst. Vystavěli v prostoru hřiště skákací hrad pro děti a
improvizovanou vodní plochu pro
hry s loďkami na dálkové ovládání, což ve spojení s dalšími zábavami přineslo výbornou a pohodovou náladu nejen pro děti, ale i
pro maminky a vlastně všechny
návštěvníky.

o. Adriána Sedláka) a FC Polička, bohužel bez
zraněného o. Míly Brhela (třetím nepardubickým
týmem byl FC Záboj Chrudim - favorit turnaje, který
doplatil na nekompromisní systém turnaje a vypadl
hned v úvodním kole). Tato dvě klání skončila po
velmi přesné a takticky vyspělé hře naší těsnou
výhrou 1:0 a remízou 0:0, což nám postačovalo na
postup do finále. Tam jsme narazili na vynikající
domácí mužstvo AVL Salesiáni,
kterému se podařilo oplatit nám
loňskou prohru a šťastným výsledkem 1:0 si zajistilo vítězství
v turnaji. Pohár pro stříbrný tým
byl velmi pěknou a ceněnou odměnou pro náš výběr za jeho
snahu a úsilí. Děkujeme všem
hráčům za vzornou reprezentaci
„klášterního“ společenství a za
skvělé výkony.

Náš tým FC Klášter (ve složení Libor Wawrzacz, Jan Vitáček,
Jan Zajíc, Jan Pilař, Zdeněk Nejezchleb, Jiří Kuhn, David Chvojka a Dan Tlustoš) čekal velmi
těžký úkol obhájit loňského prvenství. Zprávy o tom, že se na
nás ostatní soupeři velmi intenzivně připravují, rozebírají prvky naší hry z předešlého ročníku a posilují svá mužstva o ostřílené,
aktivně hrající borce, neodradily hráče a strůjce
týmu L. Wawrzacze od víry v dobrý výsledek.

Pro doplnění zápas o třetí místo
skončil penaltovým vítězstvím
Dream Teamu nad pořádajícím
1FC PIKSLA. V této souvislosti je
na místě uvést, že všichni ti, kteří
se nemohli radovat z vítězství,
nesli nepřízeň osudu velmi mužně a neúspěch jim neubral zhola
nic na dobré náladě. Dalším velmi vítaným
a vlastně i nejdůležitějším aspektem II. PIKSLA
CUPu bylo to, že se obešel bez jakéhokoli zranění
a že všem účastníkům přinesl radost a ozdravění
organismu.

Samotný turnaj začal pro náš tým výborně, první zápas byl opakováním loňského finále a dopadl i
shodným výsledkem - vítězstvím nad pardubickým
Dream Teamem 2:1. Štěstí nás neopustilo ani v
dalších dvou zápasech, kde nás čekaly dva ze tří
silných přespolních týmů FC Trutnov (pod vedením

Děkujeme tímto Piksle, všem jejím pomocníkům
a především řediteli turnaje Lubošovi Sedlákovi za
myšlenku spojit sportovní klání se setkáním rodin a
přátel a za perfektní organizaci. PIKSLA CUP má
jistojistě nakročeno na dlouhou a slavnou tradici.

KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE

Neděle

Setkání u kafe (od. 4.9.)
Modlitba Večerních chval

Úterý
Středa
Pátek

farní kavárna
kostel sv. Bartoloměje

Adorace (po večerní mši sv.) (od 6.9.)
kostel sv. Jana
Mše svatá v kapli v nemocnici
Vstupní budova - 1. patro
Setkání pro předškoláky - Spojil (od 30.9.) p. Kučerová (604 559 668)
Ministrantská schůzka
fara

po mši sv. v 9:00
po večerní
mši sv.
18:30 - 19:30
15:00 hod.
09:00 hod.
16:00 hod.
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KALENDÁŘ
farnosti
Ne 26.06. Vychází nové číslo Zpravodaje D
ALŠÍ AKCE
Slavnost sv.Panny
Petra aMarie
Pavla
St 01.10.
29.06 Večeřadlo
So
den
Misijní dílna
Ne 02.10. Zpovědní
Čt 30.06. Adorace - podkování za Benedikta XVI.

Po 03.10. 1. polední mše svatá
Zpovědníden
den
St 05.10. Zpovědní
mše -Srdce
Veni Ježíšova
Sancte
Slavnost Nejsvět.
Pá 01.07. Studentská
den mše svatá
Čt 06.10. Zpovědní
Poslední polední
Zpovědníden
den
Zpovědní

So 07.10.
02.07. Večeřadlo
Zpovědní Panny
den Marie
Pá
Ne 03.07. Diecézní
Modlitbapouť
růžence
Út 09.10.
05.07. Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
Misijní dílna
Ne
sv. v Domově důchodců
Čt 12.10.
07.07. Mše
Seniorklub
St
na měsíc
srpen
Pá 15.07. Přijímání
Domově
důchodců
Čt 13.10. Mše sv. vintencí
Mše
sv.
v
Domově
důchodců
Čt 21.07.
Setkání Pastorační rady
Út 26.07. Svátek sv. Anny - Poutní pobožnost

Ne 16.10. Žehnání misijních výrobků
St 03.08. Zpovědní den

Zpovědníoden
životě v Bolívii
Čt 04.08. Beseda

Po
So
Pá
Ne
So

17.10.
22.10.
05.08.
23.10.
06.08.

Přijímání
intencí na
měsíc listopad
Mše sv. v Domově
důchodců
Misijní
modlitební
most
Zpovědní
den
MISIJNÍ NEDĚLE
Večeřadlo
Panny Marie

s ředitelem
Svatovavřinecká
pouťPMD
St 10.08. Beseda
Misijní modlitební
most
dětí, beseda
Nanebevzetí
P. Marie
Po 15.08. Slavnost
Přijímání
Sbírka
naintencí
misiena měsíc září
Čt
Čt
Pá
Ne
St
Út

Mše sv.
důchodců
18.08.
sv.vvDomově
Domově
důchodců
27.10 Mše
Uzávěrka
Zpravodaje
farnosti
19.08. Změna času
30.10.

24.08. Svátek
sv.Všech
Bartoloměje
Slavnost
svatých
01.11.
Ne 28.08. Poutní slavnost
Zpovědní den
Svatobartolomějské poutní setkání
St 02.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Dušičková pobožnost
So 03.09. Pouť rodin
Dušičková pobožnost + mše svatá
Ne 04.09. 1. mše pro děti - žehnání školních potřeb
Mše
sv. + duš. pob. - vysokoškoláci
Poutní slavnost v Pardubičkách

So 05.11. Večeřadlo Panny Marie
Udílení svátosti nemocných
Ne 06.11. Návštěva Mons. Jana Vokála
Následná beseda
Koncert E. Henychové
St
Pá
Út
Ne

09.11.
11.11.
15.11.
20.11.

Seniorklub
Uzávěrka Zpravodaje farnosti

kostel sv.
Bartoloměje
farní
sál

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.
17:00
15:30- 18:00
hod.

kostel sv. Bartoloměje

08:00 - 12:00

kostel sv. Jana
kostel sv. Bartoloměje
kostel
sv. Bartoloměje
kostel
sv. Jana

08:00 - 16:00
17:00
18:00
17:00 -- 18:00

12:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel
sv. Bartoloměje
kostel
sv. Jana
kostel
sv.
Jana
kostel sv. Bartoloměje
kostel
sv. Jana
kostel
sv. Bartoloměje

19:30 hod.
08:00
16:00
12:00- hod.
17:00
18:00
17:00 - 18:00
po
ranní- mši
sv.
17:00
18:00

Chlumek
u Luže
kostel
sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
Salesiánské
středisko

10:00 hod.
17:30
hod.
9:00
hod.
15:30 - 19:00

DD farní
u kostelíčka
sál
fara
DD u kostelíčka
DD u kostelíčka
farní sál

15:00 hod.
14:30
hod.
od
09:00
hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
19:00 hod.

kaple sv. Anny

17:00 hod.

kostel sv. Václava
kostel
sv. Bartoloměje
klášterní
kostel
kostel sv. Bartoloměje
farní sál
kostel sv. Jana
DD u fara
kostelíčka
kostel
sv.
kostel sv. Bartoloměje
Bartoloměje
kostel
sv. Bartoloměje
kostel
sv. Jana

od15:00
08:00hod.
hod.
21:00- 18:00
hod.
17:00
po 9:00
ranní hod.
mši sv.

kostel sv.
Bartoloměje
Sněžka
klášterní
farní sál
kostel

10:15
hod.
12:00 hod.
16:00
18:00 hod.
hod.

fara

od 09:00 hod.

DD uu kostelíčka
kostelíčka
DD

15:00 hod.
15:00
hod.

kostel sv. Bartoloměje

09:00 hod.

farní dvůr

16:00 hod.

Hl. hřbitov - boční vchod
Rokole
Pardubičky - hřbitov

16:30 hod.
09:30 hod.
16:30 hod.

Pardubičky
- hřbitov
kostel sv. Jiljí

20:00
hod.
17:00 hod.

kostel sv. Jana
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje

po ranní mši sv.
9:00 hod.
9:00 hod.
10:10 hod.

klášterní kostel
farní sál

16:00 hod.
14:30 hod.

klášterní kostel

Přijímání intencí na měsíc prosinec
fara
19.09.
* Jáhen Karel Kylar
Slavnost Ježíše Krista Krále

8:30 hod.

17:00
10:00- 18:00
hod.
08:00 - 16:00
15:30 hod.
17:00 - 18:00

10:00 hod.

od 08:00 hod.
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