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ak nádherně zní ta slova! Co všechno se v
nich skrývá pro člověka
nezřídka hnaného vichrem vědomí běžícího
času ve společnosti,
kde se počítá každá
minuta, protože přece čas jsou peníze! Ale teď, teď mám dovolenou,
nemusím brzo ráno vstávat, nemusím spěchat na trolejbus, („doufám že mě šéf zase neuvidí,
že jdu pozdě“), sednout k počítači
nebo vzít příslušné nářadí a ... Nemusím rychle z práce („protože ten
plot za mě nikdo nenatře, trávu neposeká, večeři neuvaří a pak ještě
rychle na schůzi farní rady...“). Nemusím, - naopak, mohu si dělat co
chci, procestovat kus světa, nebo
si lebedit na chalupě, chatě nebo
někde u tuzemské či zahraniční
vody, protože přece - mám dovolenou. Jen škoda, že je tak krátká,
těch pár dnů uletí... tak rychle sbalit, rychle, nebo mi ujede vlak, rychle...

chodoval s velmi účinnými pilulkami proti žízni. Sníte každý týden
jednu a vůbec už nepocítíte potřebu pít.
„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý
princ.
„Je to veliká úspora času,“ řekl obchodník. „Odborníci propočítali, že
se tím ušetří třiapadesát minut za
týden.“
„Dobrý den,“ řekl malý princ. „A co se udělá s těmi třiapadesáti
„Dobrý den,“ řekl obchodník. Ob- minutami?“
„Co kdo chce...“
„Kdybych já měl třiapadesát minut
navíc, šel bych docela pomaloučku
ke studánce...“
„Příteli, jsi nějaký smutný. Je na
čase, aby sis vykonal dobré duchovní cvičení.“ Nevím už, kterému
světci se tato věta připisuje, ale je
pravdivá. Nevěříte? Zkuste to.
Cožpak není právě teď čas jít docela pomaloučku, v tichu, ke Studni
a čerpat?
Milé sestry, milí bratři, požehnané
dny prázdnin a dovolených přeje
o. Jožka, salesián
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Z E Ž I V O TA FA R N O S T I
SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 2013
V neděli 26. května na Slavnost Nejsvětější Trojice prožila naše farnost v kostele svatého Bartoloměje velikou radost. 22 dětí přijalo poprvé Ježíše v
Eucharistii. Bylo to 10 děvčat a 12 chlapců.
Mši celebroval pater Antonín Forbelský společně s kaplanem Radkem Martinkem a saleziánem
Josefem Glogarem. V obětním průvodu děti přinesly i peníze, které samy našetřily pro chudé děti.
Výtěžek 722 Kč bude zaslán na účet Papežských
misijních děl. Dětem patří veliké díky! Po skončení
slavnosti jsme společně prožili na faře agapé (díky
zákuskům a občerstvení, které přinesli rodiče).
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na slavnostním prožití této události, zvláště
rodičům přijímajících dětí, Schole a scholičce, kte-

ré mši doprovázely svým nádherným zpěvem a
také fotografovi Václavu Pecnovi, také ženám, které připravovaly pohoštění a také těm, kteří pak pomohli vše uklidit. Počasí podle předpovědí mělo
být deštivé, ale dobrý Bůh nám dopřál počasí bez
deště, až když děti byly už po společném fotografovaní a byly na agapé, tak začalo trošku pršet.
Den před slavností mohly děti také poprvé zažít
radost z „odložení“ svých hříchů u Ježíše při slavení svátosti smíření. Děti a rodiče se připravovali na
tuto krásnou událost již od února na společném
setkávání. Snažili jsme se vytvořit společenství a
myslím, že se to za tu krátkou chvíli podařilo.
katechetky Irena Zbrojová a Zuzana Petrášová

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA V PARDUBICÍCH
V neděli 2. června na
Slavnost Božího Těla se
opět uskutečnil Eucharistický průvod z kostela sv.
Bartoloměje do klášterního kostela Zvěstování
Panny Marie s adorační
zástavkou u Mariánského
sloupu uprostřed Pernštejnského náměstí. Do
průvodu se zapojily i některé děti z Prvního svatého přijímání.
Eucharistický průvod v
čele s biskupem Josefem
Kajnekem a za zpěvu pís2

ně „Ježíši Králi“ prošel Zelenou branou na Pernštýnské náměstí. U mariánského sloupu byl připraven malý oltářík pro krátké
zastavení, adoraci a požehnání. Na závěr ještě
zazněl zpěv k oltáři Božího Těla v podání bartolomějského
chrámového
sboru a průvod pak pokračoval až do kostela Zvěstování Panny Marie, kde
byla slavena ještě mše
svatá pro rodiny s dětmi.
ZP

Z E Ž I V O TA FA R N O S T I
OPRAVY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V ROCE 2012
V roce 2012 se opět pokračovalo v opravách
stavebních objektů Pardubické farnosti, u kostela
sv. Bartoloměje byla dokončena oprava stěny Císařského náhonu v části pod sakristií. Ještě bychom chtěli opravit schodiště k sakristii a restaurovat pískovcové zábradlí severního schodiště se
sochou sv. Jana Nepomuckého. Potom nás čeká
oprava obložení u západního vstupu do kostela.
U kostela Zvěstování Panny Marie jsou dokončeny restaurátorské práce na stávajícím soklu a
sakristie má sokl nový. Ještě zde bude třeba re-

č.
1
2

staurovat vstupní portálek do sakristie, vyměnit
oplechování a opravit hromosvod.
Opravu pískovcového soklu a navazujících omítek potřebuje také kostel sv. Jana Křtitele, který ale
leží mimo Památkovou reservaci, proto bude obtížnější zajistit nějaký finanční příspěvek.
Tyto opravy byly hrazeny z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón, přispělo Ministerstvo kultury ČR
a Statutární město Pardubice.

Přehled výdajů na opravy a zdroje financování
město
objekt
MK ČR
vlastník
Pardubice
stěna u kostela sv. Bartoloměje
kostel Zvěstování Panny Marie
celkem

27 000
38 000
65 000

21 000
29 000
50 000

53 616
74 983
128 599

celkem Kč
101 616
141 983
243 599

Vypracovala: Helena Kosová

ČAS OD ČASU SI ODPOČINOUT…
Příroda je nám dána také k obdivu a kontemplaci.
Udělejte si na ni čas! Nešetřte jím! Přijímejte i námahu a únavu, když pronikáte do obtížně přístupných míst.
(Jan Pavel II.)
Moji drazí farníci,
na konci školního roku, kdy jsme mohli zvláště
v posledních týdnech prožívat mnoho slavností a
setkání, bych chtěl moc poděkovat za Vaši spolupráci, které si opravdu vážím.
Děkuji:
 všem mým nejbližším spolupracovníkům za
podporu a spolupráci
 všem akolytům i ministrantům za jejich službu
u oltáře
 katechetkám za jejich službu při předávání pokladů víry
 schole, scholičce i schole Martina Berana za
jejich službu při liturgii
 chrámovému sboru, který zvláště v posledních
týdnech často doprovázel slavnosti v kostele sv.
Bartoloměje
 všem varhaníkům, kostelníkům i těm, kteří se
v našich kostelích starají o květiny a úklid
 všem pořadatelům a služebníkům při Noci kostelů 2013
 všem pořadatelům a služebníkům při 11. Dne
rodin a Dne dětí
 všem pořadatelům a služebníkům při Slavnosti
Těla a Krve Páně

 všem ostatním, kteří vaší poctivou službou sloužíte Bohu i naší farní rodině
 osobně děkuji vám všem za vaše blahopřání a
dary k mým kulatinám, jsem zde rád a rád jsem
mohl společně s vámi děkovat za mé rodiče i
chválit Pána za jeho milosti, kterými provází naše osobní cesty
Do dnů budoucích přeji:
 Milé děti, přeji vám všem krásné dny. Kéž prožijete mnoho radosti a lásky!
 Milí mladí přátelé, ať jsou pro Vás prázdniny
časem odpočinku, ale i růstu v poznání sebe a
vlastní cesty, ke které vás Pán volá.
 Drazí rodiče, přeji vám prožité dny dovolené
v rodinném kruhu a radosti, že je více času na
to, na co se během roku nedostává.
 A vám všem ostatním, kteří prázdniny nebo dovolenou nemáte, přeji, aby tento čas byl časem
požehnáním možná právě v tom, že i když nebudete daleko od domova, dopřejete si změnu a
najdete odvahu „napomoci“, aby i člověk jako
vy nebyl sám a prožil krásné chvíle.
S přáním pohody do nastávajících dvou
měsíců a pevnou naději na šťastné setkání na jejich konci se těší a do všech vašich kroků vám a
vašim drahým žehná
P. Antonín spolu s ostatními duchovními z fary
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Z E Ž I V O TA FA R N O S T I
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI
PR se sešla na svátek sv. Jana Nepomuckého (16.
května 2013) tradičně ve farním sále v 19 h. Setkání řídil předseda PR P. Antonín.
Informace k jednotlivým pastoračním aktivitám
v naší farnosti:
1) Noc kostelů – pátek 24. května
Program akce je již naplánován (koncert, duchovní slovo, zpěvy z Taizé, prohlídka kostela a
varhan); na organizaci se podílí Jan Franc a Jiří
Kuchválek.
2) Den rodin a dětí – sobota 1. června
Dopoledne probíhá tradiční akce – po mši
(začne ve 14 hod.) se uskuteční komponovaný
program u příležitosti oslav 50. narozenin otce
Antonína.
během oběda - možnost
prohlídky Křesť. školy NOE
15:00 – 15:20 koncert Klášterní scholy v kostele (M.
Beran)
15:20 - 16:00 hra Misijního
klubka, areál SaSM
16:00 – přípitek na hřišti, po
něm volná zábava (sport)
18:00 – koncert skupiny „Q-Symphonic“
3) Zahradní slavnost – neděle 16. června
Jubileum P. Antonína by se připomnělo
v úvodu, decentně.
4) Těla a Krve Páně – neděle 2. června
zlepšení koordinace (odchod lidí z kostela + navázání průvodu)
5) vstup otce Vladimíra – jak se žije v Praze?
otec Vladimír podal zprávu o 1. roce činnosti
ADS, podrobné informace na:
http://www.ads.cvut.cz

6) Charita – OCHPA, s. r. o.
Jediným vlastníkem Ochpa s.r.o. je Oblastní
charita Pardubice.
Důvodem zřízení je sociální podnikání a zaštítění doplňkové péče, která nespadá do zdravotních a sociálních služeb.
CO NÁS ČEKÁ:
Pondělní večery – 17. června
přednáška P. Martinka „Viditelná milost“
8. Pouť rodin – Hemže u Chocně – 31. srpna
diskuse nad tím, zda by nebylo vhodné termín
posunout na 1. víkend PO začátku školy
Divadlo dětí ze školy NOE - 22. září
Divadlo o sv. Cyrilu a Metodějovi zahrají děti na Zahradní
slavnosti na podzim
Nabídka výstavy – Olomouc
během
prázdnin
probíhá
v kryptě kostela sv. Václava –
v rámci 950. výročí obnovení
biskupství – výstava „Důstojnost krásy“ (R. Martinek),
kde je možnost prohlídky
vzácných katedrálních artefaktů, nikde nevídaných...
Návštěva papežského nuncia – 6. října
Na základě podnětu PR byl do naší farnosti pozván apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe
Leanza.
Příští setkání: čtvrtek 17. října 2013 v 19 h na farním sále
zapsal: Martin Beran

PŘÍPRAVY
PŘÍPRAVA NA KŘEST
DOSPĚLÉHO

PŘÍPRAVA
NA BIŘMOVÁNÍ

VÝUKA
NÁBOŽENSTVÍ

K přípravě na křest dospělého
je možné se přihlásit na faře
do 31. srpna 2013.
Vlastní příprava začne
ve středu 4. září v 19:00 hod.
na faře.

K přípravě na biřmování
je možné se přihlásit na faře
do 31. srpna 2013.
Vlastní příprava začne
ve čtvrtek 8. září v 19:00 hod.
na faře.

V novém školním roce 2013/14
začne opět výuka náboženství.
Více informací je na internetových stánkách naší farnosti,
www.farnost-pardubice.cz,
kde je možnost i elektronické
přihlášky.
Klasické přihlášky včetně informací jsou k dispozici na stolku v
kostele nebo na faře.
Výuka začíná v týdnu
od 16. září 2013.

4

Z E Ž I V O TA FA R N O S T I
8. POUŤ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI
Milé rodiny.
Na přelomu letních prázdnin a nového školního
roku se již tradičně bude konat Pouť rodin pardubické farnosti, letos v pořadí již 8. V tomto roce
budeme putovat v sobotu 31. srpna do poutního
kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci Hemže
u Chocně, abychom společně s našimi duchovními poděkovali za vše, co jsme prožili o prázdninách a poprosili o ochranu a pomoc do nového
školního roku. Mše svatá začne v 10:00 hod., následovat bude tradiční program - výlet do okolí,
opékání buřtíků…
Těšíme se na rodiny, prarodiče s vnoučaty i na ty,
kterým již děti odrostly 
Podrobnější informace budou během srpna na letáčcích v kostele a na internetových stránkách naší
farnosti.
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
První historické zmínky o kostele v Hemži jsou
ze začátku 14. století. Do husitských válek byl farním kostelem zasvěceným Zvěstování Panny Marie a podle farní pamětní knihy „skrovný a malý ze
dříví.“ V roce 1679 byl zbořen a v následujících
letech (1679-1683) postaven kostel stávající, který
byl slavnostně posvěcen v neděli 12. září 1683.
Milostnou sošku Panny Marie s děťátkem daroval původnímu kostelu v roce 1662 hrabě Kurc.

Její původ je neznámý, jen zpráva pamětní knihy
říká, že ji přivezl z Uher.
Úcta k Panně Marii tu roste hlavně od poloviny
17. století. Prosby k nebeské Matce v různých potřebách nezůstaly nevyslyšeny, důkazem toho jsou
dary, které pak byly skládány jako projev vděčnosti. Tak vznikl chrámový poklad, který byl ale v roce
1784 zkonfiskovaný Josefem II.
Poutní kostel na Hemžích je svědectvím o důvěře v mateřskou ochranu a pomoc Panny Marie,
místem modliteb a díkůvzdání. Stojí na okraji obce
na jejím nejvyšším místě, je proto zdaleka viditelný. Ke kostelu vede lipová alej z Chocně. Stromy
jsou cca 400 let staré a jsou číslované. Mezi lípami
je umístěno 7 kapliček.
Pavla Pecnová

POUŤ NAŠÍ FARNOSTI V RÁMCI ROKU VÍRY
Pro Rok víry dostali diecézní biskupové od Svatého otce zvláštní pravomoc – vyhlásit ve své
diecézi místa, kde věřící, v případě uskutečnění
pouti na tato místa, mohou získat plnomocné odpustky. A tady se otvírá příležitost i naší farnosti
pro něco mimořádného v tomto roce.
Jedním z míst, která v naší diecézi biskup Jan
Vokál vyhlásil, je chrám svaté Barbory v Kutné Hoře. Využijeme této nabídky a společně poputujeme
s našimi otci duchovními do tohoto chrámu
v sobotu 21. září. Tato pouť je pro všechny farníky. Po mši svaté bude prohlídka chrámu
s podrobným výkladem P. PhDr. Radka Martinka a
též prohlídka farního kostela sv. Jakuba. Bližší informace o programu pouti budou později.
Pro farníky, kteří nemají možnost jet autem, bude objednán autobus.
Pavla Pecnová

INZERÁT
"Sháníme piáno nebo křídlo" Kontakt: 737 383 234
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K AT E C H E Z E
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – 2013/14
V novém školním roce 2013/14 bude zajištěna
v naší farnosti výuka náboženství. Podrobné informace o jednotlivých skupinách a časech je na internetových stránkách farnosti, (www.farnostpardubice.cz). Zde naleznete též elektronickou přihlášku (preferujeme), klasické přihlášky budou od
1. srpna k dispozici na stolku v kostele nebo na
faře.
Děti, které se již přihlašovaly předchozí rok, nemusejí vyplňovat celou přihlášku, stačí pouze jméno, příjmení a skupinu, na kterou se přihlašují.
Přesto je třeba se jmenovitě přihlásit z důvodu sestavování počtu dětí ve skupinách a „ladění“ času
výuky.

Příprava dětí k 1. svatému přijímání bude probíhat jako předchozí roky zvlášť - mimo uvedený rozpis hodin - formou speciální katecheze. Příprava
dětí (společně s rodiči) proběhne v období leden –
květen 2014. Podmínkou je, aby dítě mělo absolvováno alespoň 1 celý rok výuky náboženství, ideální věk je mezi 2. a 3. třídou. Podrobnosti budou
uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2013.
Rodiny, které projeví zájem o přípravu na přihlášce
do náboženství, dostanou informace osobně, emailem nebo poštou.
Vlastní výuka na faře (Kostelní 92) začíná v týdnu od 16. září 2013.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ
Milí rodiče,
děkujeme všem, kteří jste přihlásili děti do náboženství. Počet dětí, které navštěvují náboženství,
však každý rok klesá. Je to těžké, když děti navštěvují hodně kroužků. Rodiče se snaží jim dát co nejlepší vklad do života. Děti získávají samozřejmě
nejvíce doma vašim příkladem, když vidí jak vážně
berete hodnoty pramenící z víry v Boha.

Tento rok navštěvovalo náboženskou výchovu
103 dětí od 1. do 9. třídy. Náboženství se vyučovalo na faře v Pardubicích, na škole v Mikulovicích a
v salesiánském středisku mládeže. Předškoláky
navštěvovalo 18 dětí, vyučovalo se na faře a ve
Spojile u rodiny Kučerových.
Pro inspiraci do budoucna přikládám jeden zajímavý článek z nakladatelství Portál.
ZP

PROČ POSÍLAT DĚTI NA NÁBOŽENSTVÍ?
„Posíláme ho proto, aby ho pan farář pustil k
prvnímu svatému přijímání.“ – „Kdyby nechodil
náš kluk do náboženství, lidé by nás odsoudili.“ – „Zapsali jsme ho, protože všichni jeho kamarádi na výuku náboženství chodí.“ –
„Neuškodí mu, když bude něco znát z Bible.“ –
„Je to dobrý zvyk.“ Podobných zdůvodnění bychom mohli uvést více. Ani jedno však uspokojivě neodpovídá na naši otázku.
Dnes už nedovede tuto otázku správně zodpovědět mnoho rodičů. Náboženství nedává rady na
zbohatnutí, nezajišťuje nám pohodlný život, nevylepšuje naše společenské postavení, neřeší naše
problémy, neléčí nemoci, nechrání nás před přírodními pohromami. Náboženství chrání zdraví
našeho nitra. Víra dovede často měnit život a žebříček jeho hodnot.
Potřebují víru v Boha i děti? Známý italský pedagog Marcello Bernardi, sám nevěřící, říká, že víra
je pro člověka stejně nepostradatelnou složkou
jako myšlení. „Iluze, která se nazývá vírou, se nesmí přehlížet. Kdo nevěří v Boha, věří v něco jiného, například v lásku, ve spravedlnost, ve svobodu. Ti méně nároční věří v sebe, v sílu moci nebo
peněz. Takové iluze mají podřadnější hodnotu.“
Psycholog Abraham Maslow vytvořil známou pyra6

midu základních motivací a potřeb člověka. K fyziologickým potřebám patří potřeba pohybu, volnosti
a možnost objevovat svět. Děti, které mají zajištěno bydlení, stravu a dobré oblečení, bývají přesto
neklidné a nervózní. Další je potřeba bezpečí –
jistota, že tam, kde jsme, nás nic neohrožuje a
jsme tam svobodní. Následuje potřeba lásky a příslušnosti. Základní potřebou všech lidí, a tedy i dětí je mít možnost milovat a být milován. Děti potřebují poznat lásku k sobě samým – především v
období dospívání. Potřebují přijímat samy sebe,
potřebují patřit do své rodiny, ke společenství, mít
před sebou otevřený svět. Neobejdou se bez úcty
k sobě i k druhým. Jestliže děti zahrneme naší láskou, budou si této lásky vážit a časem se naučí
všechno proměňovat v lásku. Pro každého jednotlivce je absolutně nutné mít silné přesvědčení o
sobě, které pramení ze sebeúcty. V opačném případě se člověk chová k sobě i k druhým destruktivně. Ještě výše je potřeba seberealizace – děti potřebují mít před sebou nějaké poslání a cíl. Potřebují cítit, že jsou brány vážně, že se mohou radovat, že mohou tvořit, vážit si ceny svého života,
pociťovat, že život má smysl, poslání a cenu. A co
je ještě dál? Něco, co Maslow do pyramidy hodnot
(Pokračování na stránce 7)

K AT E C H E Z E
(Pokračování ze stránky 6)

nezařadil, ale jistě tam patří – mohou se cítit milovanými Božími dětmi. Křesťanství není jedno z nabízených vyznání v pomyslném supermarketu náboženství.
1. Křesťanství učí jedinečným způsobem chápat krásu, velikost a hodnotu života. Život je
úžasným darem Boha Stvořitele, základní hodnotou, která vyžaduje maximální úctu k sobě i k druhým.
2. Křesťanské náboženství klade na první místo
setkání s Přítelem, který je zároveň Bohem a
zárukou pravdy. Ježíš není jen vzorem nového
lidství, který žil v určité historické době. Je živý a
činný i dnes.
3. Křesťané jsou přesvědčeni, že lidská existence nekončí smrtí, ale čeká ji nepředstavitelná budoucnost. Prvním darem víry je naděje, která
dává smysl naší existenci.
4. Křesťanství probouzí silné sebeurčení a nabízí hodnoty. Prostředí, v němž žije mnoho dětí a
mládeže, je zpustlé. Víra nabízí bezpečí, orientaci,
hranice mezi dobrem a zlem. Přitom nijak neomezuje lidskou svobodu a respektuje konečná rozhodnutí.

5. Křesťanství pověřuje posláním. Život se stává povoláním, úkolem, a musíme k němu přistupovat co nejzodpovědněji. Není jen výsledkem splynutí dvou buněk.
6. Křesťanství nabízí velice vznešený cíl: „Miluj
svého bližního jako sebe.“ Láska je podstatou Boha, je základem jeho existence.
7. Křesťanství dává smysl každodennímu životu. Učí chápat smysl utrpení, ztrát, slz, proher…
8. Křesťanství včleňuje do společenství, které
přijímá, odpouští, nese, dává odvahu, uchovává
Slovo samého Boha.
9. Křesťanství je požehnáním. Žít s vědomím, že
jsem přijímán, „žehnán“, je silou a jistotou i ve chvílích nejtemnějších. Každý člověk je neustále přesvědčován: „Jsi milované dítě, chtěné samým Bohem, který je vždy nablízku, aby ses neztratil.“
Nemá smysl zbavovat děti tak velkého daru. Rodiče se nesmí spokojit jen s tím, že přihlásí děti do
náboženství. Musí se stát jejich průvodci a učiteli
víry. To je moc důležité. A jako dar života je předáván Bohem skrze rodiče, tak i víra se sděluje skrze
rodiče a skrze církev.
(nakladatelství Portál)

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ – 2013/14 (PŘEDBĚŽNÁ NABÍDKA)
PŘEDŠKOLÁCI:
Čtvrtek
Pátek

16:30 - 17:15
09:00 - 11:00

A. Lukavská
K. Kučerová

Úterý
Pátek
Úterý
Pátek
Středa
Pátek
Středa
Pondělí
Pondělí
Úterý
Pátek
Úterý

14:30 - 15:15
13:00 - 13:45
15:30 - 16:15
14:00 - 14:45
14:30 - 15:15
14:00 - 14:45
15:30 - 16:30
15:30 - 16:15
16:30 - 17:15
15:30 - 16:15
15:00 - 15:45
15:30 - 16:15

M. Traxlerová
M. Traxlerová
K. Kučerová
Z. Petrášová
Z. Petrášová
O. Matula
A. Forbelský
Z. Petrášová
Z. Petrášová
A. Forbelský
O. Matula
T. Fiala

(fara – farní sál)
(Spojil - 604 559 668)
od 4. 10. 2013

ŠKOLÁCI:
1. třída
1. třída
2. třída
2. - 3. třída
3. třída
3. - 5. třída
1. - 6. třída
4. třída
6. třída
7. třída
6. - 9. třída
8. - 9. třída

(Salesiáni)
(Salesiáni – 723147966)
(Salesiáni – 731 600 085)
(Mikulovice - škola)

(Salesiáni)

VLASTNÍ VÝUKA PROBÍHÁ:
A) Fara - Kostelní 92, Pardubice, tel: 466 769 260, 605 219 634, farpar@volny.cz
B) Salesiánské středisko - Zborovské náměstí 2018, Pardubice, tel: 773 600 085,
sasm@pardubice.sdb.cz
C) Mikulovice škola
Začátek výuky v týdnu od 16. září 2013.
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SALESIÁNI
MÁJOVÉ OSVĚŽENÍ NA DUCHU I NA TĚLE NA FESTIVALU 2013
V sobotu 11. května 2013 se uskutečnil již 13.
ročník Festivalu, který pořádalo Salesiánské hnutí
mládeže a Sdružení salesiánů spolupracovníků. V
Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích tak
společně přivítali na 600 účastníků, pro které byl
připraven opravdu bohatý program.
Jako každý rok, byl i letošní Festival zahájen
slavnostní mší svatou. Hlavním celebrantem se
stal otec biskup Karel Herbst, SDB. Spolu s ním
sloužilo bohoslužbu osm kněží, vypomáhal jeden
jáhen a přisluhovalo mnoho ministrantů z klubů po
celé republice. Aby se dětem (ale i dospělým) více
přiblížilo evangelium, bylo před oltářem ztvárněno
pomocí tvořivé práce s biblickými postavičkami.
Mohli ho tak všichni vnímat nejen intelektem, ale i
smysly a emotivní stránkou. Mši svatou hudebně
doprovodil známý chrámový smíšený pěvecký sbor
Santini z Telče.
V průběhu celého Festivalu měly jednotlivé kluby
SHM a místní společenství ASC možnost prezentovat svou činnost formou vystavených nástěnek,
předvedením kulturního vystoupení, ale i realizací
nejrůznějších workshopů. Děti i dospělí si mohli
vyzkoušet např. lukostřelbu, používání středověkých zbraní a zbrojí, seznámit se se základy práce
s biblickými postavičkami a postavit si vlastní
„scénu“ podle biblického textu, nebo se aktivně
zapojit do ukázky činností při canisterapii, čili léčebného kontaktu psa a člověka. Pro děti byl připravený dětský koutek a malování na obličej. U
dalších stánků byla možnost vyrobit si náramky,
papírové skládačky, záložky do knih, ozdobit si vázičky, poskládat různé origami a další drobné dekorace. Na Festivalu bylo letos celkem 15
workshopů. Toto číslo hezky vypovídá o šikovnosti
členů ASC i SHM, kteří jsou ochotni dobrovolně se
věnovat druhým ve svém volném čase.
Na pódiu se postupně střídala koncertní a divadelní představení. K poslechu znovu zahráli hudebníci ze sboru Santini, dále vystoupila Schola
SDDM a SDDM Band z Ostravy, skupina LO3 a
bigbítová kapela SAXER z Hlinska. Odpolední program patřil také pohádce s názvem Napravený čaroděj z dílny SHM Klubu Krucemburk a muzikálu
Popelka v předvedení členů z SHM Klubu Plzeň.
Velký úspěch zaznamenalo také napínavé představení šermířů ve středověkých oblecích. Během
Festivalu proběhlo také přátelské setkání „šéfů“
SHM, ASC a jednotlivých zástupců dalších salesiánských větví při číši vína.
Aktivita „Škatulata, batolata, hejbejte se!“ byla
zaměřena zvláště na děti. Jejím cílem bylo vyzkoušet si nejrůznější dovednosti a splnit úkoly na 12
pohádkových stanovištích. Po splnění daného úko8

lu děti dostávaly na každém stanovišti malou drobnost a razítko na kartičku. Po splnění 5 úkolů si
mohli dojít pro větší odměnu - cukrovou vatu nebo
párek v rohlíku. Všichni se velmi snažili, o čemž
svědčí i to, že se rozdalo 238 ks cukrových vat a
150 párků v rohlíku. Na závěr byly ještě vylosovány ceny pro děti, které splnily úkoly na všech stanovištích.
Děti i dospělí si mohli vyzkoušet řídit různé modely lodiček, ponorku či vznášedlo v novém bazénku. Celým areálem se také proplétala auta řízená
na dálkové ovládání. Děti řádily i u dalších aktivit například u prolézacího pytle, házecích panáků či
stolního fotbalu. Zkoušely také chodit na chůdách.
Letošní sportovní vyžití bylo pestré. Jako každý
rok zaujaly všechno věkové kategorie nafukovací
skluzavka Hrad, nafukovací horolezecká stěna Věž
a horolezecká stěna v tělocvičně. Řidiče i neřidiče
velmi potěšily čtyřkolky, pro které byla po celý den
připravena závodní dráha. Probíhala u nich také
soutěž v odhadu přepravených tun. Pro informaci
uveďme, že se na nich za dvě hodiny vystřídalo
přes 200 lidí, kteří vážili přes 9,2 tuny. Další festivalovou novinkou byla hra Ringo. Vítězným týmem
se po lítém boji stala dvojice z Újezdu u Brna.
Celý Festival byl provoněný mnoha dobrotami.
Pro zajímavost lze uvést pár čísel: snědlo se 200
litrů guláše, 300 kusů domácích klobás, 90 kilové
grilované prase společně s 65 bochníky chleba.
Mistři kuchaři usmažili za 4,5 hodiny kolem 360
palačinek naplněných marmeládou či nutelou. Ačkoli bylo celý den chladno, během chvíle se rozdalo 333 kornoutků se zmrzlinou, tedy 27 litrů.
K domácím buchtám a nejen k nim byla připravena
káva, horký čaj, ale i točená kofola (vypilo se jí 200
litrů). Na Festivalu proteklo i mnoho vody, od tří
hodin napršelo 35 mm srážek.
K závěru tohoto setkání zaznělo i slůvko na cestu, které nás povzbudilo a připomnělo, že každý
může být šťastný. Ačkoli Festivalu 2013 počasí
úplně nepřálo, přesto se jeho účastníci nenechali
odradit a po celý den vládla v areálu přátelská atmosféra. Poděkování patří proto všem, kdo přijeli –
ať už jako účastníci nebo dobrovolníci, kteří měli
na starost nějakou část programu či výpomoc
s organizací. Díky patří také všem, kdo podporovali Festival v myšlenkách a modlitbách. Je třeba poděkovat také Salesiánskému středisku mládeže
v Pardubicích za poskytnuté zázemí.
Festival 2013 sice právě skončil, ale již nyní pořadatelé srdečně zvou celou Salesiánskou rodinu
na další setkání na Festivalu 2014, který se bude
konat 17. května 2014.
Ondrovi, Lajblovi, Zrzavých, Pražanovi

SALESIÁNI
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 U SALESIÁNŮ
Salesiánské středisko mládeže chystá na příští školní rok otevření nových zájmových kroužků pro mládež. Nyní Vás chceme informovat o jaké aktivity se bude jednat. Přesný rozvrh kroužků bude zveřejněn
poslední týden v srpnu. Dovolujeme si vás však upozornit, že otevření kroužku závisí na jeho obsazenosti. Zároveň Vás také chceme požádat o sdělení předběžného zájmu o dané volnočasové aktivity. Těšíme se na spolupráci.
Salesiáni Pardubice, Josef Benák, josef.benak@gmail.com, 774 544 209
Aktivita

Pro koho je určena

Náboženství
Ministrantské schůzky
Spolčo
Futsal (Sálový fotbal)
Florbal
Stolní tenis
Lukostřelba
Volejbal
Nohejbal
Kytara
Hra na bicí nástroje
Fotografický kroužek
Kulinářské večery
Poznávání Česka
Dramatický kroužek
Moderní tanec
Setkávání maminek s dětmi

1., 2. stupeň ZŠ
věkově neomezeno, pro ministranty
1., 2. stupeň ZŠ a SŠ
2. stupeň ZŠ (při zájmu i SŠ)
2. stupeň ZŠ (při zájmu i SŠ)
1., 2. stupeň ZŠ, SŠ
2. stupeň ZŠ a starší
2. stupeň ZŠ a SŠ
2. stupeň ZŠ, SŠ
1., 2. stupeň ZŠ, SŠ
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ a starší
2. stupeň ZŠ a starší
1., 2. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ, SŠ

CO JE NOVÉHO V CENTRU DON BOSCO?
„Bez rodiny se člověk v nekonečném vesmíru
třese zimou .“
Maurois

Možná ani všichni nevíte, že v domě, který na
Zborovském náměstí vlastní salesiáni, sídlí dvě
salesiánská „díla“. To první je Salesiánské středisko mládeže (SKM) – je tu pro lidi z farnosti i lidičky
„z ulice“. Druhé je Centrum Don Bosco. V obou
případech je naším zřizovatelem občanské sdružení Salesiánské kluby mládeže Praha.
Centrum Don Bosco zde oficiálně působí od
roku 2005 a jeho posláním je pomáhat mladým
lidem, kteří vyrůstají v dětských domovech při jejich vykročení do samostatného života. Naši klienti
nemají buď žádné rodinné zázemí a nebo je to zázemí tak nestabilní, že takového mladého člověka
bez potřebné podpory spíše stahuje dolů.
Proto je od začátku naším záměrem být pro tyto
mladé místem, kam se mohou vracet, když potřebují pomoc, radu, povzbuzení. Zakladatelem této
neziskové organizace byl salesián Jiří Křemeček.
Na něj pak navázal další salesián Martin Poláček.

No, a právě Martina pan provinciál teď potřebuje
v Brně - odchází do komunity Brno Žabovřesky.
Martin nám bude chybět, zůstává za ním velký kus
práce, za kterou jsme mu vděčni. Přejeme mu, ať
se mu na novém působišti daří plně rozvíjet vše,
co v sobě má, ať je tam spokojený a ať mu Pán
Bůh žehná.
Děje se toho u nás stále hodně. Snažíme se
podporovat několik desítek mladých lidí v jejich
často neuvěřitelně složitých životních situacích.
Naštěstí nám zde pan provinciál nechal dalšího
salesiána, Jiřího „George“ Woclawka. Pracuje zde
už druhým rokem. V našem malém týmu je nás
celkem sedm (a ještě ne na plné úvazky) – musíme se vzájemně doplňovat. Bez vzájemné dobré
spolupráce bychom nemohli dělat to, co děláme.
Chcete-li se o nás dozvědět víc, můžete se podívat
na www.dozivota.cz nebo můžete nahlédnout do
Bulletinu, který vyjde v červnu a který je volně dostupný i v kostele. Jsme vděčni za jakoukoliv formu podpory, jsme si jisti, že bez modliteb bychom
tu asi už dávno nebyli.
Monika Peterková
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MLÁDEŽ
VÍKEND NA VESMÍRU
Víkend od 7. do 9. června trávilo pardubické
spolčo na Vesmíru v Orlických horách. Tento víkend byl pojat jako sportovní a i když jsme očekávali klidnější chvíle, byla to zábava a všichni jsme
si to užili.
Po příjezdu jsme se společně navečeřeli a poté
byla připravena seznamovací hra. Navečer se naše skupina šla projít po okolí. V sobotu dopoledne
se konalo několik soutěží ve dvojicích a překvapivě
i naše nesportovní družstva se umístila v několika
soutěžích na prvních místech. Poté byla chvilka
klidu, ve které ti sportovnější hráli fotbal a my jsme
zatím procvičovali myšlení hraním společenské hry
Aktivity. Odpoledne jsme se vydali na výlet do Neratova podívat se na zrekonstruovaný kostel. Vyrazili jsme bez mobilu, mapy, ale s dobrou náladou,
takže nám nevadilo, když nás po cestě stihl pěkný

liják. Po krátkém bloudění jsme dorazili na místo a
byli jsme mile překvapeni. Po návratu se konala
mše svatá, která byla kvůli nepříznivému počasí
přesunuta do společenské místnosti. Po večeři
jsme venku rozdělali oheň a společně děkovali za
krásně strávený víkend. Poté jsme se přesunuli
dovnitř a dívali se na film se sportovní tématikou.
V neděli ráno se opět konala mše svatá a po ní
jsme se sešli ve společenské místnosti, kde jsme
film podrobně rozebrali z křesťanského hlediska.
Následoval výborný oběd, po kterém jsme pomohli s úklidem, sbalili se a čekali na odjezd. Čas jsme
si krátili hraním společenských her.
Rádi bychom tímto poděkovali otci Tomášovi
Fialovi za péči o pardubickou mládež a společně
strávený víkend.
Anna Tomášková, Dita Ludvíková

C H A R I TA
ADOPCE SRDCE
Bratři a sestry,
jak víte, naše farnost podporuje 2 sirotky v Africe.
Z programu byli vyřazeni Jean Pierr, Angelika i Pacifique, protože už odrostli. Nyní přispíváme na
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Aurée Dushimimana a Mariam Fataki z farnosti
Keshero východokonžského města Goma, o níž se
starají sestry palotínky. Bližší informace rád poskytne jáhen Karel Kylar.

CHARITA
DOBROVOLNÍCI MĚNÍ SVĚT (K LEPŠÍMU )
Dobrovolník je člověk, který dělá něco pro druhé bez finanční odměny. Stát se jím může každý, kdo je
ochoten dát část svého času, energie, schopností – část sebe samotného, aby byl užitečný lidem, kteří
potřebují pomoc a podporu. Oblastní charita Pardubice má mnoho příznivců a přátel, bez jejichž dobrovolnické činnosti by se jen těžko obešla. Jejich pomoc je velká a neocenitelná a my jsme za ni velmi
vděčni. Vděční jsou i naši klienti a tak největší odměnou dobrovolníků jsou právě jejich úsměv, slzy dojetí a slova díků. Kromě dobrého pocitu z prospěšné práce dobrovolníci získávají i zkušenosti, které mohou využít později v zaměstnání nebo při studiu. Práce dobrovolníků u nás je velmi různorodá, zjednodušeně ji lze rozdělit do těchto oblastí:
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V ODLEHČOVA- ví nebo jiné okolnosti jim to neumožňují. To ale
neznamená, že přesto nemohou být užiteční. JedCÍCH SLUŽBÁCH ČERVÁNKY
ním z nejúčinnějších způsobů jak pomoci, je modV TŘEBOSICÍCH
V odlehčovacích službách hrají dobrovolníci svou litba. Modlit se za druhé a obětovat za ně své utrnezastupitelnou roli. Trávením času společně pení ve spojení s Ježíšem může opravdu úplně
s klienty jim pomáhají vrátit pocit důstojnosti každý.
a společenské sounáležitosti. Dobrovolníci dopro- Věříme, jsou mezi Vámi ti, kteří se už nyní
vázejí klienty na bohoslužby nebo na procházky, za požehnání pro charitní dílo modlí. Dnes bychom
čtou jim oblíbené knihy nebo časopisy, hrají s nimi Vám však chtěli nabídnout možnost stát se naším
různé hry apod. Mnohdy je největší pomocí "jen" „modlitebním dobrovolníkem“ – tím, kdo se bude
povídání si s klientem a naslouchání jeho vyprávě- za Charitu modlit pravidelně (nejlépe denně). Můžete se modlit anonymně, ale budeme rádi, když
ní.
se nám přihlásíte, abychom o Vás věděli a mohli
PRÁCE S DĚTMI
Vám projevit svou vděčnost.
Od loňského roku nabízíme našim klientům v rámci Zájemci se mohou hlásit buď u pana
Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi V. Gottwalda (na tel. čísle 733 161 618, mail: dobbezplatné skupinové doučování dětí dobrovolníky, rovolnickecentrum@charitapardubice.cz)
nebo
které zároveň funguje i jako prevence problémů prostřednictvím kněží (duchovní správy farnosti).
ve škole. Přímo v rodinách se pak dobrovolníci věnují individuálnímu doučování, tráví s dětmi volný
MODLITBA ZA CHARITU
čas, doprovázejí je na kroužky nebo pomáhají při
Bože, nebeský Otče,
jiných aktivitách podle potřeb rodiny. Doučování
Tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snányní probíhá v Holicích a v Dašicích, v rodinách
šení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme Tě
dobrovolníci
s dětmi
pracují
v Pardubicích,
za všechny trpící bratry a sestry, které jsi s důvěrou
v Sezemicích a v Třemošnici.

RŮZNÉ AKTIVITY
Pomoc dobrovolníků se neomezuje jen na práci
s klienty. Vítáme i technickou a administrativní výpomoc (např. drobné opravy, posekání trávníku,
úklid apod.). Dobrovolníci se zapojují při sběru potřebného oblečení, při sběru a úpravě známek
pro potřeby misijní stanice, pomáhají při výrobě
a prodeji adventních věnců a při různých jednorázových aktivitách.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Největší počet dobrovolníků u nás najde své uplatnění právě při této již tradiční akci, která neodmyslitelně paří k začátku nového roku. Stát se tříkrálovým koledníkem je snadné. Neexistuje věková hranice, koledovat může každý – děti, dospělí i senioři. Stačí kus odvahy a ochota pomáhat. Přihlásit se
může jednotlivec, ale i skupinka přátel či celá rodina.

MODLITEBNÍ DOBROVOLNÍCI

svěřil do charitní péče. Dej jim pocítit svou blízkost,
útěchu i pomoc a tam, kde jejich síly nestačí, prokaž
svou nekonečnou dobrotu a lásku.
Pane Ježíši Kriste,

Tys sytil hladové a uzdravoval nemocné a také nás
vybízíš k pomoci bližnímu a k milosrdné lásce. Proto
se s důvěrou obracíme k Tobě, abys dal všem pracovníkům Charity potřebnou sílu, moudrost, trpělivost i dostatek prostředků k uskutečňování tohoto
nelehkého poslání, a prosíme, abys vyslyšel jejich
modlitby.
Bože Duchu Svatý,
buď posilou všem trpícím a dej, ať poznají, že jsi je
vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými, a svými oběťmi dokážou být podporou pro
druhé. Sešli svoje požehnání na celou Charitu,
na všechny, kterým utrpení světa i bližního není
lhostejné, i na ty, kteří před ním zavírají oči v domnění, že se jich netýká.
Amen.

Je mnoho lidí, kteří by rádi pomáhali, ale věk, zdra11

C H A R I TA
Diecézní katolická charita
Hradec Králové
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení místa
„ředitel/ředitelka Farní charity Chrudim“
Požadavky:
VŠ/SŠ vzdělání, manažerské a organizační schopnosti, bezúhonnost.
Strukturovaný životopis
s uvedením dosažené kvalifikace, zkušeností, dovedností a motivace k práci v charitní organizaci, dále doporučení duchovního správce
zašlete nejpozději do 31. 8. 2013
na adresu:
Diecézní charita Hradec Králové
Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové
Obálku označte nápisem „VÝBĚROVÉ ŘIZENÍ“.

PŘEDNÁŠKA
PŘEDNÁŠKA DOC. T. PETRÁČKA O II. VATIKÁNSKÉM KONCILU
Na pondělním večeru u sv. Jana 27.5. 2013 byl
naším hostem kněz a církevní historik P. Doc.
PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. (*1972). Tématem večera byl II. vatikánský koncil zahájený
před 50 lety.
Doc. Petráček označil koncil za přelomovou událost v životě církve. V úvodu připomněl sdílený názor, že církev je v krizi a to skoro stále. Např. 13.
století považované za ideální období, bylo plné
požadavků na reformy církevního života a různých
kacířství. Historici vědí, že církev vždy nedosahovala ideálů. V dějinách církve lze popsat 6 zásadních paradigmatických proměn a Druhé vaticanum
k nim nesporně patří. Stručně tyto proměny připomeneme: 1. přechod raného křesťanství ze židovství do helénského prostředí, 2. křesťanství jako
státní náboženství po roce 370, 3. raný středověk
a obrácení pohanských národů, 4. reformace a
protireformace v 16. století – ztráta otevřenosti,
svobodné diskuse na středověkých universitách,
jednotlivé skupiny křesťanů (katolíci, protestanté...)
se vzájemně vymezují a negují, vznik katechismů –
redukce zvěstování víry na jednoduché formulky, v
renesancise objevuje i ateismus, 5. církev 19. století s mentalitou "obležené pevnosti" budující vlastní od světa oddělenou strukturu, strach ze všeho
12

nového, popření historie, 6. Druhé vaticanum: zásluhy papeže Jana XXIII., původně vzdělaného
historika Tridentského koncilu (!).
Smysl II. vatikánského koncilu: vyrovnat se s
moderním světem, dohnat vývoj společnosti v Evropě a celém světě. Reagovat na situaci 60. let 20.
století charakterizované především těmito prvky:
a) masová konzumní společnost; b) atomizace,
individualizace společnosti – každý sám pro sebe;
c) kulturní revoluce 60. let usilující o osvobození
člověka od svazujících struktur.
Podařilo se toho dosáhnout? Druhý vatikánský
koncil to dokázal, byť za cenu komponovaného
charakteru koncilních dokumentů, které jsou tak
složitě a kompromisně vystavěny, aby vyhověly
nejen otevřenější koncilní většině, ale i zbylým
dvěma stovkám koncilních otců, kteří nechtěli nic
měnit. Důvodem byla snaha zabránit opakování
dějin Prvního vatikánského koncilu, kde se třetina
koncilních otců cítila převálcována radikální koncilní menšinou a raději odjela při klíčovém hlasování
mimo Řím. Díky této schopnosti syntézy či kompromisu prakticky všechny koncilní dokumenty mají podpisy všech účastníků koncilu, včetně těch,
kdo ho později odmítli.
Zaznamenal Jan Kohl

PRO VOLNÉ CHVÍLE
Vodorovně:
A. SPZ STARÁ ĽUBOVŇA, OBVAZ
B. NÁZEV HLÁSKY K, MAĎ.BÁSNÍK
(ENDRE), ŘÍMSKY 101
C. UČINIT ÚSTUPKY
D. SMYČKY, TAJENKA 1
E. TAJENKA 2
F. LÉTA PÁNĚ (LAT.), VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ (ZKR. Z ANGL.), PŘEDLOŽKA
G. DOMÁCKÉ ŽENSKÉ JMÉNO, ZÁHADA
Svisle:
1. MPZ SLOVENSKA, SYN JUDŮV
2. TAJENKA 3, ŘÍMSKY 501
3. UPRAVIT SOUZVUK HUD. NÁSTRJE
4. PŘEDLOŽKA, NAUKA
5. DĚLAT POKROKY
6. KÓD LET.SPOL.AIR CANADA, ŽENSKÉ
JMÉNO (16.4.)
7. ŽENSKÉ JMÉNO (19.9.), CITOSLOVCE
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ABLE, APIS,
AVION, AZUELA,
DENS, KÓDY,
KŘOVÍ, LAŠSKO, MION,
MOTO, NAGY,
NÁKEL, OČAŘI,
PONA, PULO,
RECTUM,
ŘVÁČ, SÁBA,
SNÁŘE, SOBOL,
SOČI, SOLIVE,
SONDY, STŘŽ,
VTOK, ZVYK,

KALENDÁŘ
PRÁZDNINY 2013 - ZMĚNY PROGRAMŮ
PO DOBU PRÁZDNIN:

 nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele.





(první mše svatá bude v neděli 1. září v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb)
nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana Křtitele.
změna úředních hodin v kanceláři na Arciděkanství:
Pondělí - pátek 09:00 - 11:00
14:00 - 16:00
není mše sv. ve středu v 15:00 v nemocnici
po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele.
(první mše svatá bude v úterý 1. října v 12:00 hod.)
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KALENDÁŘ
AKCE
St 26.06. Třídění známek pro misie

Oblastní charita - V Ráji

15:00 hod.

Čt 27.06. Domov seniorů

Blahoutova ul.

15:00 hod.

Pá 28.06. Poslední polední mše svatá

kostel sv. Jana

12:00 hod.

So 29.06 Slavnost sv. Petra a Pavla
St 03.07. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

Čt 04.07. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00 - 16:00

DD u kostelíčka

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje

9:00 hod.
17:00 - 18:00

So 06.07. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

Čt 11.07. Domov seniorů
Po 15.07. Přijímání intencí na měsíc srpen

Blahoutova ul.
fara

15:00 hod.
od 09:00 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Blahoutova ul.

15:00 hod.

Ne 28.07. Poutní pobožnost
St 31.07. Zpovědní den

kaple sv. Anny
kostel sv. Bartoloměje

17:00 hod.
17:00 - 18:00

Čt 01.08. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00 - 16:00

DD u kostelíčka
kostel sv. Jana

15:00 hod.
17:00 - 18:00

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

So 03.08. Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

Čt 08.08. Domov seniorů

Blahoutova ul.

15:00 hod.

Čt 15.08. Slavnost Nanebevzetí P. Marie
Přijímání intencí na měsíc září

klášterní kostel
fara

18:00 hod.
od 09:00 hod.

Mše sv. v Domově důchodců
Pá 16.08. Uzávěrka Zpravodaje farnosti

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Mše sv. v Domově důchodců
Pá 05.07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Zpovědní den

Čt 18.07. Mše sv. v Domově důchodců
Čt 25.07. Domov seniorů

Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
Pá 02.08. Zpovědní den

So 17.08. Hlavní diecézní pouť
Čt 22.08. Domov seniorů

Malé Svatoňovice
Blahoutova ul.

15:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje

09:00 hod.

Čt 29.08. Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00 hod.

So 31.08. 8. Pouť rodin (farní)
Ne 01.09. 1. mše pro děti - žehnání škol. potřeb potřeb

Hemže (Choceň)
klášterní kostel

10:00 hod.
10:00 hod.

Poutní slavnost v Pardubičkách

kostel sv. Jiljí

17:00 hod.

So 24.08. Svátek sv. Bartoloměje
Ne 25.08. Poutní slavnost
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti

Ne 08.09. Dny evropského dědictví

12:00 - 17:00

Ne 15.09. Poutní slavnost

Kokešov

Ne 22.09. Svatobartolomějské poutní setkání

farní dvůr

16:00 hod.

Vydává: Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, Kostelní 92, 530 02 Pardubice.
Kontakt: tel.: 466 769 260, P. Antonín Forbelský: 731 598 842,
e-mail: farpar@volny.cz, web: http://www.farnost-pardubice.cz
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