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Letnice
Ježíšův duch způsobil v apoštolech velikou změnu.
Dostávají odvahu a sílu a jsou schopni hlásat, že
Ježíš žije a že je v něm záchrana světa. To byl začátek kázání, které se šíří po tehdejším světě. Když
chtěli evangelisté tuto letniční událost, toto neviditelné vanutí, které apoštolové zakusili, vyprávět dál,
použili k tomu obrazů ze Starého zákona. Na hoře
Sinaj – hukot, bouře, ohnivé plameny, všechno se
chvěje. Hospodin dává najevo svou vůli, která se
obrací na všechny lidi. A v Jeruzalémě – hukot
jako od silného větru, zachvívá se celý dům, kde
přebývali.
Podle sinajské tradice, hlas Božího zákona, který
zazníval, se rozdělil na sedmdesát hlasů, podle sedmdesáti jazyků, které zahrnuly celý tehdejší svět,
aby je slyšely všechny národy. A tyto jazyky byly
i v Jeruzalémě, jako ohnivé nad každým z účastníků. Ale to jsou náznaky něčeho nepředstavitelného! Je to událost velkého dosahu – zaznělo Slovo
ke všem národům!
Židé o Letnicích slavili smlouvu uzavřenou
na hoře Sinaj – od toho dne je Hospodin jejich
Bohem a oni Jeho lidem. Tam v Jeruzalémě nastává a začíná platit smlouva nová a věčná a Duch
svatý vytvoří nový lid, k němuž smějí patřit všechny národy.
V Písmě se potom mluví ještě několikrát o dalších
možno říci Letnicích: v Cesarei, v Efezu, v Korintě.
A to podstatné, oč přitom jde, zůstává stále otevřeno. Ježíš slíbil Ducha a stále ho posílá. Duch svatý
žije ve světě a v církvi stále, On je duší církve. Jinak
by byla mrtvá. On je dárcem života. Co je v ní slabé
a nevěrohodné, to je z naší lidské slabosti a co je

v ní pravé a silné, to je od Něho. Kde působí tento
Duch, tam je církev. On je nad církví a ona se mu
stále dává do služby, aby byla místem, kde On stále
působí. On ji udržuje v pravdě, volá k pokání, obnovuje ji a tvoří v ní věci nové.
Církev vzniká a žije spolupůsobením Ducha svatého a naší odpovědné svobody. Rozpoznávat a tvůrčím způsobem odpovídat na to, co žádá přítomná
chvíle – to je spolupůsobení s milostí Ducha svatého. Stejně tak i každý z nás je nositelem tohoto
Ducha a záleží na něm, jak tohoto Ducha nechá
v sobě i navenek působit. I sv. Pavel vyzývá, abychom nezhášeli plamen Ducha svatého.
A já teď využívám této možnosti, abych vám všem
poděkoval za spolupráci a všemožnou pomoc a popřál vám zážitek působení Ducha svatého ve vašem
osobním životě. Náš pan provinciál mě totiž pozval
od září tohoto roku do Prahy – Kobylis s tím, abych
posílil ekonomický úsek provincie. Místo mne přijdou během prázdnin do Pardubic další dva salesiáni, kteří by se zapojili jak do Centra DB (aktivita
s dětmi z dětských domovů), tak také do zdejší pastorace. A mně nezbývá než poděkovat Bohu i vám
za těch pěkných 15 let, které jsem měl možnost
s vámi v Pardubicích prožít, poprosit za prominutí
toho, komu jsem ublížil, či ho nedokázal pochopit
nebo na jeho problémy pro další věci zapomněl.
Za to se omlouvám, promiňte mi to! Jistě se neloučíme navždy a konec konců ani Praha není na konci
světa a tak se těším, že se určitě s některými z vás
během času uvidím. Ať vás Duch svatý všechny
osobně vede na vaší další životní cestě.
P. Josef Trochta
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Setkání Pastorační rady 20. dubna 2017
Historie – reflexe:

»» Zpravodaj – nová podoba. Ing. Kohl – návrh
na trochu větší písmo (minulé čitelnější)
»» Biblické hodiny – zatím probíhá – účast kolem 20–30 lidí
»» Kostel otevřen – je zhruba kolem 40- 50 lidí,
je zde doprovod Taizé, možnost i rozhovoru
s duchovním – nyní již i využito – měl by to
být předstupeň fary. Nyní se domlouvá Alfa –
mohlo by být na podzim 2017 (Sladkovského)
»» Velikonoční triduum – padl návrh – u sv.
Jana – v 18:00 a sv. Bartoloměj odpoledne
v 15:00 – tedy zda by se to nedalo prohodit –
tedy návrh 15:00 Bartoloměj, 16:00 Saleziáni
a 18:00 sv. Jan
»» Křížové cesty – asi standard v pořádku +
nově u Saleziánů – výlet s křížovou cestou
(letos Potštejn)

»» Setkání pro chlapy – reflexe – dobře hodnoceno spojení s aktivitami k poctě ke sv.
Josefovi (dřívější aktivity u Saleziánů) – snaha zachovat i v příštím roce.

Záležitosti do budoucnosti, úkoly:

»» Májové pobožnosti – předpoklad stejný
jako v loňském roce, jeden termín by byl
i v Klášterním kostele po 10:00 – termín
21. 5. 2017
»» 15. Den rodin – program v režimu loňského
roku (tedy odpolední – začátek 14:00). K doladění ještě plakátek – nutno zajistit do květnového Zpravodaje.
»» Návštěva Augsburg (16. – 18. 6. 2017)
– 25. výročí
ȩȩ mělo by přijet cca 40–45 lidí
ȩȩ překladatelé jsou zajištěni
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»»

»»

»»

»»
»»

ȩȩ společenský večer v sobotu – mimo jiné
občerstvení – 21. 5. dveřní sbírka – finanční příspěvek na občerstvení
ȩȩ 16. 6. – návštěva radnice (okolo poledne)
+ malý koncert před radnicí (toto návrh),
následně oběd + návštěva Mikulovice
ȩȩ 17. 6. – výlet – hrad Kost, následně 17. 6. –
cca od 18:00 společenský večer – bylo by
v jídelně ZŠ NOE (zde mimo jiné výzva
fotky z minulých setkání .., ).
ȩȩ 18. 6. – mše 9:00 – zároveň by to bylo
Boží tělo (Augsburg – zajistili by hudební doprovod) + následně drobné
občerstvení…
Noc kostelů – bude se ladit ještě program
u sv. Bartoloměje. Řeší se otázka zkrácení
programu a dále úvaha programu rozděleného na dvě části – „povídací + koncert“
a potom následně již „meditativní“ – například se zpěvy Taizé
Vikariátní výlet mládeže (Praha) – termín
17. 6. – toto napojeno na další soutěžní aktivity – Saleziáni (tedy sice termín koliduje
s návštěvou z Německa – nicméně není již
možné měnit…)
Setkání mládeže v Olomouci v srpnu 2017
– doporučeno přihlášení se do konce května, kdy je ještě zvýhodněná cena. Pro rodiny
s dětmi – 19.8. program od 10:00.
Pouť pardubických rodin – 9. 9. – cílem by
byla Libice
Příprava na biřmování – měla by být
2017/2018 s biřmováním v 2018.

Ostatní organizační záležitosti:

»» Úklidy Klášterního kostela – toto nefunguje, nutno řešit
»» Další setkání PR se uskuteční 21. září 2017
v 19 hodin na faře.
Zapsal: Zdeněk Nejezchleb

Ondřej Špinler
Narodil se v roce 1980 v Ústí nad Orlicí a pokřtěn byl v říjnu téhož roku v Pardubicích.
Své dětství prožil v Dolní Dobrouči, kde
navštěvoval základní školu, zde si zamiloval přírodu, která v jeho srdci zanechala
nesmazatelnou stopu. V této obci se seznamuje s různými sporty, zvláště s tenisem
a fotbalem. Také zde navštěvuje kroužek
mladých včelařů. Již od útlého dětství
slouží při oltáři jako ministrant. Následně
v roce 1995 zahajuje studium na Střední zemědělské škole v Lanškrouně, kde se mimo
jiné seznamuje s výpočetní technikou a začíná hrát počítačové hry. Po maturitě absolvuje roční vojenskou službu u jednotky
rychlého nasazení v Táboře. Po návratu začíná pracovat jako správce počítačové sítě
v regionální potravinářské firmě, kde 9,5
roku pracuje převážně v kanceláři. V roce
2009 je v sousední vesnici Dolní Čermná
biřmován a následujícího roku vstupuje
do kněžské formace, kterou zdárně po šesti letech ukončuje. V současnosti působí
v Pardubicích, kde zůstává i po kněžském
svěcení. Mezi Ondřejovy zájmy patří především duchovní život, umělecké filmy
a vážná hudbu, ale v současnosti převážně
doceňuje hodnotu ticha.
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Zpráva o výletu do Beskyd
V pátek 21. 4. 2017 se vydal pardubický 5.oddíl skautů na víkendovou výpravu do Beskyd
k pomníku Ivančena, který byl postaven
na počest pěti skautů, kteří byli popraveni
za účast v protinacistickém odboji. Mohylu
založili skauti z Moravské Ostravy v roce 1946
a je složena z kamenů ze všech koutů světa.

Cesta byla dlouhá 18km a užili jsme si i spoustu sněhu. V neděli jsme navštívili muzeum
Tatry v Kopřivnici, která slaví 120 let výroby.
Všem se nám výprava líbila.
MŠ

Farní pouť na Mariánskou Horu
Farní pouť se uskutečnila dne 29. dubna 2017
za slunečného počasí zájezdovým autobusem
a vedl ji pan arciděkan P. Antonín Forbelský.
Po vyřízení nutných záležitostí a info jsme se
pomodlili slavný růženec a prosili Pannu Marii
o ochranu při naší pouti.

Jako každé poutní místo má i Mariánská Hora
svůj původ v zázračné záchraně formana,
na kterého se převrhl vůz naložený mlýnskými
kameny. Díky jeho usilovné prosbě k Panně
Marii, zjevila se v podobě velké záře, která vůz
zdvihla a on mohl nezraněný pokračovat v jízdě.
Jako dík za záchranu slíbil, že bude každoročně
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putovat s poutníky do Mariazell a svůj slib splnil. Obrázek představující zázračnou událost
visí v poutím kostele. V r. 1857 byl na Mariánské
Hoře postaven pískovcový sloupek s obrazem
Panny Marie, který nyní stojí před hlavním oltářem. V r. 1864 byla postavena kaple, její presbytář
je umístěn uprostřed kostela. Na stěně kaple visí
tabulka s nápisem: Tento dům stavěl Hospodin
skrze zbožné srdce dobrodinců poutníků Maria
Zell. Kaple nestačila zvyšujícímu se počtu poutníků, a proto byl v r. 1875 postaven současný
kostel. Nachází se v pásmu evropského rozvodí,
a tak voda z levého okapu přes Orlici a Labe doteče do Severního moře a voda z pravého okapu
přes Moravu a Dunaj do Černého moře. Hlavní
pouť se zde koná neděli po 8. září.
V poutním kostele jsme měli mši svatou, kterou
sloužil pan arciděkan Antonín Forbelský spolu
s jáhnem Ondřejem Špinlerem, který na místo přijel autem. V přímluvách bylo m.j. bylo
vzpomenuto i na papeže Františka, který je t.č.
na apoštolské cestě v Egyptě. Díky.
Vedle poutního kostela je postaven dům pro
správce (nyní pastorační asistentka) a nedaleko
se nachází i kovová konstrukce rozhledny, ze
které musí být pěkný výhled na zalesněné kopce
a hluboká údolí.
V r. 1886 bylo nad kostelem postaveno do půlkruhu 14 kapliček křížové cesty (v r. 1995 opraveny) s českými a německými nápisy a obrazy
jednotlivých zastavení visí na zdi za dřevěnými
dvířky s petlicí. Křížovou cestu jsme absolvovali
po skupinkách a obdivovali lipovou alej s mohutnými stromy, která lemuje křížovou cestu.
Poté jsme dojeli na faru v Dolní Čermné, kde
nás přivítal místní pan farář P. Josef Roušar, v jehož působnosti je i Mariánská Hora.V příjemně
vytopené místnosti, kde se teplo šířilo z velkých
unikátních kachlových kamen, nám sympatický otec Josef vyprávěl o své pastoraci ze svých

farností. Mezitím nám Pavla a Václav Pecnovi
s pomocnicemi připravili pohoštění (párky,káva, čaj, zákusky). Po jídle jsme dojeli do farního
kostela, který je zasvěcen sv. Jiří. Je uprostřed
hřbitova, kde je ještě hřbitovní kaple sv.Barbory.
Uvnitř kostela nás otec Josef seznámil s historií
vzniku kostela: nejprve dřevěný kostelík, později kamenná věž a v r. 1686–91 postaven nový
kostel s barevnými vitrážemi a v r. 1857–68 přistavěn nový presbytář. Zvláštností je boční oltář
P. Marie Lurdské, jejíž socha byla přivezena přímo z Lurd. Poděkovali jsme otci Josefovi za vše
a odjeli do Dolní Dobrouče a čekala nás pěší
cesta na kopec k Horákově kapli. Čtyři poutníci a mezi nimi i já jsme ocenili, že nás jáhen
Ondřej vyvezl autem k Horákově kapli, ostatní
šli pěšky. Pod kaplí v závěru cesty je křížová cesta z kovových sloupků s vyobrazením jednotlivých zastavení. Kaple je kamenná a je zasvěcena
Panně Marii Pomocné. U kaple stojí sloup se sochou Panny Marie a vedle vytéká pramen vody.
Nad ním je odpočinkový altán a okolní prostor
vytváří lesní zákoutí s lavičkami. Poutní místo je
jistě hojně navštěvované podle čerstvých květin
u sloupu a u pramene.
I toto místo má svůj příběh vzniku: rolník
Bernard Dušek z Dolní Dobrouče asi ve 40
letech vážně onemocněl a nepomáhalo žádné
léčení. Chodil často do svého lesa k prameni
vody, nad kterým visel obrázek Panny Marie.
Tam učinil slib, že když se uzdraví, postaví tam
kapličku. Uzdravil se, ale postavil jen sloup
se sochou Panny Marie a onemocněl znovu.
A proto v r. 1866 stavbu kaple dokončil a dožil se
požehnaných 88 let. Jeho syn Jan učil ve školách
v Orlických horách a začalo se mu říkat „Horák“
a to pojmenování se přeneslo i na ostatní členy
rodiny a tím i na kapli. Tento příběh nám v kapli
přečetl jáhen Ondřej a poté jsme si s panem
arciděkanem Antonínem Forbelským zazpívali první májovou pobožnost. Po odpočinku
pokračování na další straně >
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a osvěžení vodou z pramene jsme se vydali
pěšky zpět k autobusu. Při cestě domů jsme se
zastavili u benzinky v Hrochově Týnci, kde se
konzumovalo zbylé jídlo a káva.
Vrátili jsme se plni nových dojmů a duchovních zážitků a moc děkujeme panu arciděkanovi Antonínu Forbelskému za uskutečnění
farní poutě a jeho obětavost, jáhnovi Ondřejovi
za účinnou pomoc a všem, kdo připravili a zajistili pohoštění pro nás poutníky.
Přesvědčili jsme se, jak účinná může být pomoc
Panny Marie těm, kdo se k ní s důvěrou obracejí
o pomoc, neboť: Panna Maria pomáhala, pomáhá a pomůže!, jak dosvědčuje nápis v Horákově
kapli. Bohudíky!
Poutnice Jana Čihulová.

ALKO
Alko se každoročně už od roku 1992 uskutečnilo na Kunětické hoře. Jeho jméno
vzniklo z ALobalové KOule. Alobalovou
kouli vyrábíme z hliníku, který sbíráme
po celý rok. Alko je většinou soutěž pro
rovery, skautky, světlušky a vlčata. Mají
tam připraveno spoustu stanovišť s hrami,
u kterých používáme Alobalovou kouli.
Na každém stanovišti si náš výkon zapíšou.
Na konci dne je vyhlášení soutěže po kategoriích. Vyhlašují se první tři místa, která
jsou dobře odměněna. Před vyhlášením se
dá zapojit i do soutěže, kdo nakreslí nejhezčí obrázek. Porota pak vybere nejhezčí
a výherce obdrží cenu. Já tam jezdím každý
rok, moc se mi tam líbí a je tam spousta
legrace.
Tento článek napsala: Neruš z Kolína

Udělat radost
Dne 5. 5. 2017 jsme navštívili Domov důchodců u Kostelíčka. Veselé písničky s doprovodem
kytary Petr Kučery a P. Filipa, rozdávaní dárku,
pohlazení, potěšení. To bylo cílem návštěvy různých oddělení domova důchodců. Děkuji všem,
kteří tohle setkání zorganizovali a také dětem
z náboženství, že se zúčastnily a našly si čas pro
lidi, kteří to nejvíce potřebují.
Zuzana P
Dnes 11. 5. 2017 jsme navštívili dům seniorů
GLADERA v Pardubicích. Rozdávali jsme velikonoční dekorace, které vytvořily děti, a sladkosti dědečkům a babičkám.
Taky jsme jim zazpívali za doprovodu „fenomenální“ kytary otce Filipa, což ocenili i potleskem.
Všichni byli rádi i dojatí, že jsme přišli, udělali si
na ně čas, chvilku popovídali. Jediný andílek co
se dostavil z řad dětí, Kubík, udělal radost všem
seniorům, moc děkuji jemu i jeho mamince
Zuzce. Zítra na další návštěvě na oddělení pro
dlouhodobě nemocné nashle.
Lenka
Ve středu 10. 5. bylo na faře setkání seniorklubu,
které bývá pravidelně jednou za měsíc. Na tomhle setkání Maminky oslavily i Den matek.
Děti z náboženství se také zúčastnily a mohly
maminkám zpestřit čas písničkami, skladbami
na klavíry, flétně, houslích a hezkou básničkou.
Také paní učitelka Eva Weberová zahrála nějaké
lidové písničky a společně jsme si všichni zazpívali. Děkuji všem dětem, paní učitelce a rodině
Plačkové, také organizátorům pravidelného setkávání seniorů – panu Ing. Janu Kohlovi a paní
Olze K.
Zuzana P
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Křížová cesta
Na Velký pátek ráno svítilo sluníčko, „hurá nezmokneme“, radoval jsem se, když jsem se vydal
připravovat Křížovou cestu nás ve Spojile. Čekalo
mě rozvěšení 14 obrázků jednotlivých zastavení,
které namalovaly děti od 3 do 11 let jako součást
náboženství. Každý obrázek má jistou symboliku,
např. Veronika podává Ježíši roušku, Ježíš padá
podruhé, Ježíš potkává plačící ženy atd. Jednotlivá
zastavení jsem rovnoměrně rozmístil po sloupech
osvětlení, stromech a značkách vedoucích od našeho domu v ulici Na Strejčku až ke dveřím kapličky na náměstí, která symbolizovala Ježíšův hrob.
Zhruba od půl deváté se v ulici před naším domem začali scházet první poutníci, kteří dorazili na Křížovou cestu. Někdo přijel autem, někdo
na kole, jiní dorazili pěšky.
Chvíli po deváté hodině to vypuklo. Nejdříve si
děti připomněly správným poskládáním připravených obrázků události celého Svatého týdne.
Začínáme Květnou nedělí, kdy si připomínáme
příjezd Ježíše do Jeruzaléma (vítání zelenými
palmovými listy v našich končinách nahrazují
větvičky rozkvetlých kočiček), pokračujeme zázraky, uzdravováním, kázáním a jinými skutky,
které Ježíš v Jeruzalémě konal, čtvrteční Poslední
večeří Páně (včetně symbolického umývání nohou), smutnými Velkopátečními obřady zahrnující křížovou cestu přes sobotní vigilii až k radostné oslavě Ježíšova nedělního zmrtvýchvstání.

Po tomto krátkém připomenutí si děti rozebraly klapačky a řehtačky (zvony přeci odlétly
do Říma) a za zpěvu písně „Byl jsi tam…“ , a klapání a řehtání hudebních nástrojů jsme se vydali
po jednotlivých zastaveních Křížové cesty.
Novinkou, za kterou musíme děti pochválit, byla
jejich odvaha a šikovnost, s kterou se letos pustily
poprvé sami do čtení textů u jednotlivých zastavení. Pravda, příště to bude chtít něco na zesílení
jejich slabých hlásků, ale jejich rozzářená očička,
když dočetly, určitě stála za to, že jsme museli více
napínat svůj sluch, abychom vše slyšeli.
Na konci křížové cesty čekalo nejen pro malé
poutníky milé překvapení, připomněli jsme si
Jidáše krabicí napečených jidášků, které byly během chvíle rozebrány, není se čemu divit, vždyť
při počítání lidiček na jedné ze společný závěrečných fotek jsme došli k číslu 87.
Když jsem pak cestou zpět od kapličky sbíral obrázky jednotlivých zastavení, říkal jsem si: „sláva“, přestože vítr nedovolil, abychom se radovali
z tepla, sluníčko naopak nedovolilo, abychom
zmokli, takže mi zbývá jenom dodat: „Díky
Tobě Pane a za rok zase naviděnou.“
TK.
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Velkopáteční křížová cesta 2017
Pro letošní velkopáteční křížovou cestu jsme vybrali výstup na Andrlův Chlum u Ústí nad Orlicí.

opustil, aby se mohl připravit na velkopáteční
bohoslužbu, na kterou nás všechny pozval.

Původní křížová cesta byla vybudována v letech 1753 až 1755. Nové kapličky byly postaveny
v letech 1852 až 1853, obnoveny potom v roce
1994. Interiér většiny kaplí tvoří sgrafita autora
Zdeňka Brožka, poslední trojice kaplí obsahují díla uměleckého kováře Františka Bečku
(Kristus na kříži) a malíře Richarda Peška
(obraz snímání z kříže). Tyto kaple jsou běžně
veřejnosti uzavřeny, ale my jsme mohli díky zapůjčeným klíčům do těchto kaplí vstoupit.

Křížová cesta na Andrlův Chlum je poměrně náročná (převýšení je na 900 metrech cesty cca 120
metrů). Na jednotlivých zastaveních předčítali
účastníci zamyšlení, která ke křížové cestě formuloval sv. Otec František. Mezi zastaveními jsme
(pokud nám stačil dech) zpívali známou píseň. Asi
nejzajímavější zastavení byla u kaplí s výše uvedenými uměleckými díly (12. a 14. kaple), a to právě
díky možnosti vstoupit do těchto kaplí.

Vzhledem k předpokládanému nepříznivému
počasí jsme očekávali jen pár jedinců. Proto nás
organizátory příjemně překvapilo množství lidí,
kteří nakonec z Pardubic (a to vlakem i vlastními
vozidly) na místo dorazili. Celkem se nás u prvního zastavení sešlo ve 13 hodin kolem 50 osob.
Na úvod nás přivítal P. Vláďa Brokeš, kterého většina zná z jeho působení v Pardubicích,
a který je v současnosti správcem ústeckoorlické
farnosti. Po několika prvních zastaveních nás

Protože i svatý Petr se snažil, nakonec počasí
bylo docela příjemné a na cestu nám svítilo i slunce, což v předchozích dnech nebylo
obvyklé.
Po návratu na počátek cesty se větší část skupiny
přesunula do kostela Nanebevzetí P. Marie v Ústí
nad Orlicí, kde jsme se společně s ústeckoorlickými farníky zúčastnili velkopáteční bohoslužby.
Na jejím průběhu se podílely desítky místních
dobrovolníků (jak ministrantů, tak členů scholy).
Velmi zapůsobilo zejména zpracování pašijí.

ze života farnosti / 9
Po ukončení bohoslužby jsme ještě strávili několik
minut v rozhovoru s P. Vláďou Brokešem, kterému jsme poděkovali za přijeti a který nás pozval
i na další akce, které ve farnosti připravují, např.
otevření nové kaple zasvěcené sv. Janu Pavlovi II.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným za vytvoření společenství a příjemně společně prožité odpoledne tohoto svátečního dne.
Jiří & Zuzana Petrášovi

Relikvie fatimských pasáčků
v Jaroměři
V rámci jubilejního roku zjevení Panny Marie
ve Fatimě uloží ostatky blahoslavených pasáčků
Františka a Hyacinty do kostela sv. Mikuláše biskup Josef Kajnek.
V sobotu 13. května, v den památky Panny Marie
Fatimské, v jubilejním roce 100. výročí zjevení
Panny Marie ve Fatimě, bude v Jaroměři v 18.00
hodin v kostele sv. Mikuláše sloužit slavnostní
Mši svatou Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecké diecéze. Během Mše svaté
otec biskup uloží slavnostně ve zdejším farním
kostele relikvie blahoslavených pasáčků, kterým
se zjevila Matka Boží – Františka a Hyacinty.

25. výročí přátelství
s Augsburgem + farní
zahradní slavnost
Milí farníci!
Rádi bychom Vás pozvali na oslavy 25. výročí našeho přátelství s farností sv. Konráda
z Augsburgu. Tentokrát je přivítáme o víkendu 16.–18. 6. V pátek chystáme slavnostní přijetí na radnici a po obědě dechová kapela dopravního podniku Augsburg
zahraje před radnicí (okolo 13:30–14 h).
Během odpoledne naši přátelé navštíví
ještě zrekonstruované prostory charitního
denního stacionáře v Mikulovicích. V sobotu dopoledne je připraven výlet mimo
Pardubice.
POZOR!
Společné setkání v sobotu večer nebude
tentokrát na faře, ale u Salesiánů v jídelně ZŠ Noe od 18h (vchod ze dvora)
a bude spojeno s tradiční farní zahradní
slavností, kam Vás všechny srdečně
zveme.
Na podporu tohoto setkání můžete finančně přispět v rámci dveřní sbírky 21.5. po nedělních bohoslužbách u sv. Bartoloměje
a Zvěstování P. Marie. Děkujeme!
Pokud byste měli ještě nějaký příspěvek
do programu sobotního večera, prosím
ozvěte se na níže uvedené kontakty:
Anna Hofericová: anna.hofericova@
seznam.cz tel.: 777 905 450; Markéta
Rohlíková: jinochova.m@seznam.cz tel.
608 525 658; Zuzana Petrášová:
pastorace.pce@volny.cz tel: 723 147 966
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Zjevení Panny Marie ve Fatimě
Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce
1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii
Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté
Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě
docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října
1917 ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6
zjevení byl ukončen slunečním zázrakem. I když
dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné
chvíle a výslechy, díky ochraně Panny Marie
byly všechny komplikace a pomluvy překonány

a tato mariánská zjevení po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne
13. 10. 1930.
Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy
v Portugalsku vládl mimořádně silný protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během roku
po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.
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Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil
modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se
Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí,
v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“
Při druhém setkání je velmi povzbuzoval
k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.
Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu:
„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý,
hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné
Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista,
přítomného ve všech svatostáncích světa,
na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti,
kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy
jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného
Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých
hříšníků.“
www.cm-fatima.cz
V roce 1925 se zjevila Panna Maria Lucii
z Fatimy a žádala ji o smírnou pobožnost k jejímu Neposkvrněnému Srdci po pět za sebou
jdoucích prvních sobot v měsíci. Součástí této
pobožnosti má být svatá zpověď, sv. přijímání,
modlitba růžence a čtvrthodinové rozjímání
o růžencových tajemstvích. 15. srpna 1942 ukázal
Spasitel Neposkvrněné Srdce své Matky sestře
Konsolátě Betrone se slovy: Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět,
tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci?
Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých
prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec
všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám
vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce
mé neposkvrněné Matky.? Spasitel v tomto
zjevení žádal devět prvních sobot zasvěcených
Neposkvrněnému Srdci Mariinu, které je bytostně spojeno s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým.

Některá zaslíbení spojená s touto smírnou pobožností: • vyslyšení proseb, které jsou vznášeny
s důvěrou, ještě během novény • pomoc a podpora Neposkvrněné ve všech životních okolnostech • pokoj a porozumění v rodinách • ochrana
matek čekajících dítě, vyslyšení modliteb za dítě
• obrácení hříšníků, za něž je novéna konána
• větší horlivost, pokrok ve svatosti • povolání k duchovnímu stavu • věrnost v kněžském
a řeholním povolání • rada a pomoc pro rodiče
a představené v jejich starostech o svěřené duše
• zvláště pro děti je přislíbena ochrana před
těžkým hříchem Mnohé z těchto zaslíbení se
často tradují tak, jako by Srdce Ježíšovo či Srdce
Mariino bylo automatem na spásu, ctnostný život, úspěch ve všem a na život zbavený utrpení,
nejistot a úzkostí. Avšak ani vykonání těchto
pobožností nezbavuje člověka svobodné vůle,
kterou může samozřejmě použít ke zmaření
všech těchto darů. Daná přislíbení jsou nabídkou, kterou je nutno ve víře a naději přijmout.
hodslavice.farnost.cz
František Marto (11. 6. 1908–4. 4. 1919) a Hy
acinta Marto (11. 3. 1910–20. 2. 1920) se narodili
v Aljustrelu, vesnici ve farnosti Fatima.
Francisco vyhledával samotu v horách, kde
se často modlil růženec. Jacinta se obětovala
a modlila za obrácení hříšníků a za mír na světě
a za papeže. Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky v letech 1918 a 1920. Lucia
Santos vstoupila později do kláštera, kde žila až
do roku 2005.
Ve Fatimě 13. května 2000 papež Jan Pavel II.
připojil jejich jména Františka a Hyacinty mezi
blahoslavené.
Ve Fatimě 13. května 2017 papež František připojil jejich jména mezi svaté.
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Sederová večeře 2017
Na Květnou neděli jsme v odpoledních hodinách ve farním sále přivítali kolem 30 farníků
různého věku, abychom si společně připomenuli Ježíšovu poslední večeři. Touto slavnostní
večeří (označovanou jako Seder) oslavují židé
počátek svátku Pesach a připomínají si tak vyvedení Izraele z egyptského otroctví. My křesťané známe tuto večeři zejména při příležitosti
ustanovení eucharistie na Zelený čtvrtek.

na společném prožívání tohoto podvečera, ať už
čtením z Písma, či zpěvem písní.

Tato slavnost má pevně daný řád a obsahuje
mnoho symbolů, které nás přibližují k poznávání Božího tajemství a Jeho působení v židovském i křesťanském společenství. Celý průběh
slavnosti je zaměřen na připomínku velké události židovského národa, jakým bylo právě vysvobození z otroctví v Egyptě.

Díky všem za společně strávený podvečer.

Jedním z typických symbolů tohoto večera je sederový talíř obsahující různé pochutiny (vejce,
zeleninu, kost…) symbolicky odkazující na život Izraele v Egyptě při příchodu Mojžíše. Čtení
z bible znovu oživuje Boží působení prostřednictvím Mojžíše na dvoře egyptského faraona.
Celá slavnost trvala téměř 3 hodiny a každý účastník se nějakým způsobem podílel

Účastníci večeře odcházeli naplněni nejen jídlem, ale zejména zážitky, které mnohým jistě
pomohly více pochopit to, co se dělo ve večeřadle právě na Zelený čtvrtek, kdy Ježíš prožíval
společně se svými apoštoly poslední chvíle před
tím, než byl zrazen a než se za nás obětoval.

Jiří & Zuzana Petrášovi

Hosté Dnu dětí a dnu rodiny
10. 6. 2017 u salesiánů
Manželé Blažkovi a P. Stanislav Tomšíček navštěvují v rámci Papežského institutu Jana
Pavla II. studium manželství a rodiny. Mají
na starosti koordinaci diecézní pastorace manželů, věnují se přípravám snoubenců na manželství a doprovázení manželských párů.
Společně patří do duchovní rodiny Servi della
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Sofferenza, která je inspirována spiritualitou
otce Pia z Pietrelciny.
Táňa a Libor Blažkovi jsou manželé 21 let.
Přijedou k nám z Nového Města nad Metují,
mají tři děti. Táňa Blažková pracuje jako personalistka na Biskupství královéhradeckém. Přes
10 let působí také jako lektorka a poradce pro
komunikaci v rodinách, má zkušenosti se spoluprací s pěstounskými rodinami, s rodinami
pečujícími o těžce postiženého člena a s institucemi pečujícími o seniory. Libor Blažek je konstruktér a introvert. Je milující manžel a táta.
Na veřejnosti je spíše málomluvný, ale jeho
doplňující poznámky jsou přiléhavé a výstižné.
P. Stanislav Tomšíček je administrátorem
v Římskokatolické farnosti Zbraslavice, kaplanem pro mládež a advokátem církevního soudu.
Realizuje duchovní obnovy a přednášky nejen
v rámci vlastní spirituality, ale také pro manžele,
pro maminky, pro muže, pro mladé..., spolupracuje s Charitou, spolupodílí se na realizaci alfa
a beta kurzů v Kutné Hoře.

Manželé Blažkovi a P. Stanislav přijali pozvání
a budou přednášet na Dnu rodin a dnu děti v sobotu 10. června u salesiánů od 15 hod. Srdečně
Vás na tuto přednášku zveme!

Třetí ročník pouti za mír, uzdravení
a osvobození lidských srdcí obyvatel Pardubic
Kunětická hora – Němčice
3. června 2017, 16.00
Přispějme každý svou účastí a modlitbou
k ochraně města, aby naši blízcí, přátelé, rodiny, děti, my a další generace měli život plný
lásky, mír v sobě, vztahy mezi lidmi plné míru,
přijetí a lásky.
Pokud je mír a přijetí mezi lidmi, je mír
ve městě tím přispíváme k ochraně města
a jeho obyvatel. Díky tomu, že vše se vším
souvisí, přispíváme tím i k míru ve světě.

Sejdeme se u velkého parkoviště pod
Kunětickou horou v 15:45 hodin, kde začne
naše pouť. Společně se vydáme nahoru na vyhlídku na Kunětické hoře, kde biskup Josef
Kajnek požehná shora celému městu a jeho
obyvatelům.
Poté budou naše kroky směřovat postupně
ke kapli v Němčicích, kde bude slavena mše
svatá na tento úmysl zakončená individuálním požehnáním a společným agapé.

Římskokatolická farnost arciděkanství Pardubice
a Salesiánský klub Dona Boska Pardubice

VÁS ZVE NA

XV. SETKÁNÍ RODIN
A DĚTSKÝ DEN
... v salesiánském klubu v Pardubicích

SOBOTA | 10. června 2017
HOST| manželé Blažkovi
PROGRAM
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13:45 | Registrace dětí
14:00 | Mše svatá
15:00 | Přednáška OTEVŘENA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
„Jak vytvářet vztahy vzájemného přijímání se v rodině“
17:30 – 19:00 | Sportovní podvečer
15:00 | Program pro děti (sebou obuv do tělocvičny)

NÁKLADY
50,- Kč + podvečer občerstvení (špekáčky, pivo)
dle ceníku

KONTAKT
P. Antonín Forbelský | 731 598 842| forbelsky@centrum.cz
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Vikariátní čarodějnice
Z pátka na sobotu 28. až 29. dubna se konaly
na faře v Mikulovicích vikariátní čarodějnice.
Když jsme se tam odpoledne setkali v hojném
počtu, mohli jsme začít se seznamovacími
hrami. Potom jsme hráli scénky na zajímavá
témata. Když jsme se dostali do pohodové nálady, mohli jsme začít opékat buřty. Venku byl
ale silný déšť, a tak se těch odvážlivců našlo
méně. Po pár hodinách spánku nás vzbudili,
protože zlé čarodějnice dostaly fotky z našich
telefonů a rozhodly se je umístit na internet.

Museli jsme je všechny pochytat a získat heslo
k zabránění rozšíření našich fotek. Nakonec
jsme heslo získali a tak jsme mohli jít v klidu
dospat. Další den se konala Miss čarodějka,
kterou se stala Terka Dařbujánová, uklízeli
jsme faru a odjeli zpět domů. Čarodějnice
jsme si hodně užili a díky deštivému počasí
zažili i hodně dobrodružství.
Adéla Krátká

Zprávy ze Salesiánského klubu
Pozvánka na pouť do Luže

Rádi bychom vás pozvali na pouť k P.Marii
do Luže. Už tradiční pouť na mariánské poutní
místo se uskuteční v sobotu 27. 5.
Jako každoročně, bude vypraven autobus, odjezd ze Zborovského nám. je v 8 hod. Součástí
celo dopoledního programu kromě mše sv bude
i program pro rodiny s malými dětmi. Mládeži
od 10 let se nabízí program s přespáním už
od pátečního večera. Tak že rodičové s malými
dětmi i mládeži – sledujte nástěnky a web SKM.

Vše završíme v nedaleké restauraci salon
Clondike obědem, na který jsou všichni zváni,
tak že řízek s bramborem (nebo grilovaná krkovička?) je pro vás zdarma. Restaurace i její
venkovní areál máme reservován pouze pro nás.
I kvůli obědu vás proto prosíme o přihlášení se
komukoliv ze salesiánů.
Více informací najdete na webu: http://pardubice.sdb.cz, nebo nástěnkách
pokračování na další straně >
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Mládeži od 12 let
zbystřete pozornost.

V sobotu 17. 6. se koná v Praze Dolních
Počernicích sportovní turnaj křesťanských
společenství mládeže. Více info o turnaji na:
http://www.iskam.cz
Zveme proto mládež z Pardubic, ale i ostatních
farností v okolí na společnou výpravu do Prahy.
Čeká na nás páteční výprava za zajímavostmi

Prahy, sobotní sportovní turnaj, večerní koncert i grilování. Odjezd už v pátek 16. 6. v odpoledních hodinách. Návrat v sobotu pozdě
večer, nebo v neděli kolem poledne. Sledujte
weby: http://www.farnost-pardubice.cz, http://
pardubice.sdb.cz, Bližší info a přihlašování u:
František Vlach – mail: fanda.vlach@seznam.cz,
P. Filip Dušek – mail: Filipacdd@seznam.cz
Jiří Woclawek SDB

Zprávy ze školy NOE
Zápis do 1. ročníku

se uskutečnil 5. dubna 2017. K zápisu přišlo 31
dětí, z toho 20 bylo přijato. První třída je tedy
zcela naplněna.

Úspěch v matematické soutěži

které mohou uplatnit v přírodovědných
předmětech. Dále se účastnili workshopu
Desatero třídního učitele.

Den bezpečnosti

V soutěži Matematický klokan obsadili naši
dva žáci Matěj Komárek a Lukáš Bunček první místo v okresním kole.

Prvňáci se zúčastnili Dne bezpečnosti s integrovaných záchranným systémem. Na stanovištích s hasiči, policisty a zdravotníky plnili
zajímavé úkoly.

Učitelé se vzdělávají

Taneční soutěž

Naši učitelé se snaží profesně se rozvíjet.
Proto se účastní zajímavých seminářů. Prošli
v uplynulých měsících školením v badatelství,

Děvčata z tanečního kroužku vysoutěžily
první místo v taneční soutěži pořádané spolkem Kroužky Východní Čechy.
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Potravinová pomoc bude
díky pardubické Charitě dostupnější
Tisková zpráva ze dne
13. dubna 2017
Nezbývá vám dost peněz na potraviny? Ve vaší
těžké situaci vám může pomoci Oblastní charita Pardubice, která poskytuje potravinové
balíčky lidem v hmotné nouzi na Pardubicku.
Přidělení pomoci předchází sociální šetření, aby
potraviny dostávali jen ti, kteří je skutečně potřebují. Žadatelé mohou kdykoliv kontaktovat
Mgr. Marii Hubálkovou (hubalkova@charitapardubice.cz) a Mgr. Karolínu Šilarovou (ksilarova@charitapardubice.cz).
O potravinovou pomoc mohou požádat materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, neúplné
rodiny, osoby bez stálého zaměstnání a osoby
ve vážné sociální nouzi. „Poskytnutí potravinové
pomoci je bezplatné, ale není nárokové. Pokud
výdejní místo rozdá skladové zásoby, nové žadatele zahrne až do další objednávky. V případě
zneužití pomoci žadatelem, nebude již další poskytnuta,“ upřesňuje vedoucí střediska Sanace
rodin Karolína Šilarová. Před první návštěvou

výdejního místa obdrží žadatelé „Poukaz na potravinovou a materiální pomoc“.
Oblastní charita Pardubice je jedním ze
zakládajících členů Potravinové banky
PARDUBICE, z. s., která je součástí České federace potravinových bank. Jejím cílem je získávat zemědělské přebytky, přebytky produkce
potravinářského průmyslu nebo neprodejné,
ale poživatelné potraviny. Banka také přijímá
příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách
v supermarketech či ve školách. Současně zajišťuje jejich skladování a distribuci potřebným.
Jedním z hlavních cílů potravinových bank je
zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad.
Mgr. Vojtěch Homolka
vedoucí dobrovolnického centra, PR pracovník
Oblastní charita Pardubice
Češkova 1247, 530 02 Pardubice
tel: 775 296 842
e-mail: vhomolka@charitapardubice.cz
www.pardubice.charita.cz

15. květen – Mezinárodní den rodiny
Rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků
Na adresu rodiny bývá v církevním prostředí řečena řada vznešených slov a položena bývá řada
oprávněných, ale obtížných požadavků.
Rodina je místem, kde se děje církev, je jakousi
malou svatyní, rodina je zobrazením věrné lásky Hospodina ke svému lidu, je to místo, které
má být otevřené i druhým, je činitelem evangelizace... Mohli bychom toho říci ještě hodně

a všechno je to pravda. Právě tak je ale pravdou,
že rodina se skládá z lidí, tedy z hříšníků, kteří
sice mají jakožto křesťané účast na spáse, ale
také na hříšnosti lidí. Rodina je tedy prostředí,
které může být a mnohdy bývá krásné, které ale
nikdy není ideální.
Jak srovnat tyto věcí s pohledem na nazaretskou
rodinu? Snad nejlépe tak, že si znovu připomeneme, že její členové byli a jsou aktéry Božího
pokračování na další straně >

18 / různé
díla spásy, které se táhne lidskými dějinami.
Nejde o to, že bychom měli či směli snižovat
osobní kvality, tedy svatost členů nazaretské rodiny. Jde o to, abychom nezůstali jen u popisu
toho, jak Ježíš, Maria a Josef byli lidé Bohu blízcí a milí a nepřipojili k tomu jen konstatování,
že my takoví nejsme. To by bylo totiž opravdu
velmi málo. Písmo nevidí ani jednoho z členů
nazaretské rodiny ani jejich životní díla izolovaně. Vše patří do dějin spásy. Vše je částí – byť
nejvýznamnější – Božího plánu záchrany, který ani v Betlémě nezačal, ani v Nazaretě nebo
na Golgotě neskončil. Tento plán spásy pokračuje, a tak každá rodina dnes i kdykoliv jindy
je do něho pojata. Je místem, kde se má Boží
záchrana také uplatnit a místem, které má spásu
druhým lidem také zprostředkovat. Jinými slovy: my všichni lidé jsme pojati do Božího plánu,
každý v něm má šanci naplnit svůj dobrý a prospěšný úkol, jsme voláni k tomu, aby se takový
úkol naplňoval v celém životě každého ze členů
rodiny.
Pokud si toto členové rodin uvědomí, mohou
z toho pro ně vyplynout dvě věci. Jednak pocítí
odpovědnost za naplnění Božího úkolu ve svém
vlastním životě. Jako věřící lidé víme o tom, že
si nejsme odpovědni jen sobě navzájem, ale že
jsme také odpovědni Bohu. A dále může toto
vědomí nadlehčit někdy až tíživý pocit vzájemné zodpovědnosti, zejména pak tíživý pocit
zodpovědnosti, který mají mnohdy rodiče vůči
svým dospívajícím či dospělým dětem. Každý
člen rodiny patří do Božího plánu záchrany.
A jestliže v nějaké – třeba i dlouhé – fázi života se někdo vymkne, sejde z dobré cesty, není
to konec a není to znehodnocení celého úsilí
o dobrou výchovu.
Boží vůle zachránit člověka trvá. Semeno Boží
pravdy, které bylo do někoho zaseto, je semeno
dobré a může přinést svůj užitek. Je tedy třeba
se dívat dost daleko. Nevnímat jen okamžitou
kvalitu rodiny a jejich členů, ale vnímat Boží

plán, vnímat, že jsme spolu i každý jednotlivě
objektem Boží péče a aktéry Božího díla záchrany, které je namířeno ke všem lidem. Křesťanské
rodiny zdaleka nejsou a nemají být jen „ideální
vzorky správného života“.
Křesťanské rodiny jsou, podobně jako nazaretská rodina, složeny z lidí, s nimiž Bůh ve svém
plánu spásy počítá, kteří jsou pro něho společně
i každý jednotlivě důležití. Je třeba, aby o tomto
svém úkolu všichni věděli.
Z knihy Stůl slova
- rozboru nedělních biblických textů
Svátek svaté rodiny

Co možná nevíte o pletení
obvazů pro malomocné
Často se nás lidé ptají, od které doby se u nás
pletou obvazy pro malomocné, kdo k tomu dal
podnět, proč se používá výlučně příze Sněhurka
a dodržují se pravidla, zda je možné obvazy vyvářet, proč raději nevybíráme peníze na zhojení
ran malomocných než na její ošetřování, zdali
by nebylo vhodnější plést obvazy strojově, jak
často dostáváme zprávy z leprosárií a tak dále.
Tak tedy, když dovolíte, pokusím se na tyto
nejběžnější dotazy krátce odpovědět: Obvazy
se začaly u nás plést až po pádu komunizmu,
až byla obnovená Společnost sv. Vincence
z Pauly. Návrh na řešení této situace vznikl
z Mezinárodní generální rady v Paříži, jejímž
jsme řádným členem od. R. 1876.
»» Příze Sněhurka se používá proto, že nedráždí rány statickou elektřinou a je možné ji
vyvářet.
»» Rozměry obvazů jsou stanoveny na základě
přímého požadavku leprosárii a je nutné je
dodržovat. Jsou určeny pro dospělé i pro
děti. V současné době je zasíláme do Indie
a do Tanzánie.
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»» Jedná se o obvazy vrchní, které chrání jak
otevřené rány, tak i zhojenou pokožku. Ta
je tak dalece citlivá, že stačí jen nepatrný
náraz k tomu, aby se znovu otevřela. Tím je
zodpovězená též otázka, zdali by nebylo lépé
zasílat peníze na vyléčení ran, než na jejich
ošetření. Obvazy jsou nutné i v době zhojení
ran. Oba způsoby pomoci jsou důležité.
»» Proč se nepletou obvazy strojově? Protože se
po vyvaření vytahují a nepérují.
»» Kolikrát je možno obvazy vyvářet? Asi tak
dlouho, dokud plní svou službu.
»» Jak často dostáváme zprávy z leprosárií?
Vzhledem k náročné práci a nedostatku

pracovníků v leprosáriích jsme žádali, aby
nám potvrzení o příjmu našich zásilek bylo
zasíláno jen jednou za rok, nikoliv po každé
zásilce.
»» Jak často odesíláme zásilky obvazů? Záleží
to na tom, kdy a kolik obvazů nám dojde. Ovšem je nutné zdůraznit, že plynule
po celý rok. Příjem potvrzujeme pletařkám
pravidelně.
»» Je možné i přispět na materiál (Sněhurku)
na pletení těchto obvazů.
Lida Moriová

Kalendář – pravidelné akce
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Setkání u kávy

fara

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

Adorace (po večerní mši svaté)
Mše svatá v kapli v nemocnici
Ministrantská schůzka

kostel sv. Jana Křtitele
Vstupní budova – 1. p.
fara

po mši sv.
09:00
po večerní
mši sv.
18:30–19:15
14:30
16:00–17:30

Kalendář akcí na měsíc květen–červen
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Dveřní sbírka: návštěva z Ausburgu
(16.-18.6.)
St 24. 5. Třídění známek pro misie
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Čt 25. 5.
Mše s. v Domově seniorů
Děkovná bohoslužba – P. Ondřej Špinler
So 27. 5. Pouť do Luže – organizují salesiáni
Diecézní setkání ministrantů
Ne 28. 5. Modlitba za národ
Ne 21. 5.

fara
kostel sv. Bartoloměje
Dubina, Blahoutova ul.
kostel sv. Bartoloměje
Luže
Dobruška
kostel sv. Bartoloměje

15:00
18:00
15:30
14:00
08:00–14:30
9:30
18:30

Po
Út

29. 5.
30. 5.

St

31. 5.

Čt

1. 6.

Pá

2. 6.

So

3. 6.

Ne 4. 6.
Čt

8. 6.

Pá

9. 6.

So 10. 6.
Ne 11. 6.
Po 12. 6.
St

14. 6.

Čt

15. 6.

Pá

16. 6.

So

17. 6.

Ne 18. 6.
Po
St
Čt
Pá
So

19. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.

Ne 25. 6.
St
Čt

28. 5.
29. 6.

Setkání nad Biblí: J. Kohl – Dva synové
Poslední akce „Kostel otevřen“
Zpovědní den
Poslední májová pobožnost
Zpovědní den
Zpovědní den
Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
Cesta světla

kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana Křtitele
DD u kostelíčka
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

Svátost smíření „nejen“ pro děti 1SVP
Slavnost Seslání Duch svatého
Slavnost 1. Svatého přijímání
Sbírka: Pastorační aktivity
Mše s. v Domově seniorů
Noc kostelů
Noc kostelů
15. Den rodin a den dětí
Slavnost Nejsvětější Trojice
Setkání nad Biblí: J. Franc – Hřivny
Seniorklub
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Slavnost Těla a Krve Páně
Přijímání intencí na červenec
Mše sv. v Domově důchodců
Příjezd návštěvy z Ausburgu
Mládež vyjíždí na SKAM
Setkání s přáteli z Augsburgu
Slavnost Těla a Krve Páně (průvod)
Odjezd návštěvy z Ausburgu
Pondělní večery – ThDr. Jiří Doležal
Třídění známek pro misie
Mše s. v Domově seniorů
Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova
Slavnost narození Jana Křtitele
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sbírka na Charitu
Modlitba za národ
Slavnost sv. Petra a Pavla

kostel sv. Bartoloměje

18:00
19:30–21:00
17:00–18:00
17:30
08:00–16:00
17:00–18:00
15:00
17:00–18:00
17:15
po ranní
mši sv.
17:00–18:30

kostel sv. Bartoloměje

10:30

Dubina, Blahoutova ul.
kostel sv. Bartoloměje
klášterní kostel
Salesiánský klub mládeže

15:30
18:00–22:30
19:30–21:00
od 13:45

kostel sv. Jana Křtitele
farní sál

18:00
14:30

farní kancelář
DD u kostelíčka

od 08:00
15:00

Praha – Dolní Počernice
Salesiánský klub mládeže
kostel sv. Bartoloměje

18:00
09:00

kostel sv. Jana Křtitele
fara
Dubina, Blahoutova ul.

18:00
15:00
15:30

kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje

17:30
18:00

