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„Bože, ty jsi světlo
a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní,
Dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů.
Ale ať v nás září světlo tvé pravdy.“
(Vstupní modlitba z neděle 13. neděle
v mezidobí – 30. června 2019)
Sestry a bratři, drazí farníci,
prožíváme konec první poloviny roku a před
některými z nás jsou prázdniny, dovolená nebo
ale i čas, který se podobá tomu předchozímu...
Možná je i příležitost si říci, jakou jsem měl
představu o tomto novém roce 1. ledna, jak to
vidím nyní. Nemusí to být čas výčitek z nesplnění přání, ale čas, kdy si můžeme uvědomit, co
jsme vše dostali v tomto půl roce.
Z pohledu liturgického roku jsme prožili:
»» postní dobu, kdy jsme si uvědomili cenu kříže i to, že Kristus z velké lásky jej sám přijal,
aby nás ujistil, že je schopen a připraven pomáhat s těmi našimi
»» Slavnost Zmrtvýchvstání, která nám nabízí
tu největší naději na vítězství dobra…
»» Slavnost Nanebevstoupení, kdy Kristus slibuje nejen apoštolům, že jde k Otci, aby jim
připravil místo, a že se vrátí…
»» Slavnost Seslání Ducha svatého, kdy jsme
povzbuzeni, abychom svátost biřmování přijatou v čase „otvírali ve víře, že Duch Boží je
stále aktuální a nabízí se nám do všech situací,
„abychom věci správně chápali a posuzovali“
»» Slavnost Nejsvětější Trojice, kdy můžeme
poodhalit vnitřní život trojjediného Boha

a zároveň učinit pozvání Jeho úžasné lásky
do našich rodin a společenství…
»» Slavnost Těla a Krve Páně, kdy znovu se snažíme přijmout tento způsob Kristovy přítomnosti, která nás posiluje, abychom byli
schopni přijímat druhé…
»» Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kdy
znovu můžeme žasnout nad Kristem, jehož
srdce je plné dobroty a lásky…
Všechny tyto dary jsou nám nabízeny a my
máme svobodu, abychom z nich čerpali.
Ve vstupní modlitbě z dnešní neděle slyšíme
o postoji, který k nám má stále Bůh:
»» přijal nás za vlastní: jsme královské děti –
Boží děti
»» posiluje nás, aby v nás nenašla místo temnota bludů
»» vybavuje nás skrze svátosti, aby v nás zářilo
světlo jeho pravdy
Čas, který je před námi, je příležitostí v poklidu se
zastavit a domyslet tyto skutečnosti našeho života:
»» dovolit si udělat čas jak pro druhé, tak pro
sebe, tak jistě pro Boha a v přírodě „jen“ naslouchat a nespěchat…
»» rekreace – (lat. re creacio) – návrat ke stvoření – i to nám nabízí cestu k Tvůrci
»» prázdniny – možná přemýšlení, jakou „prázdnotu“ v mém životě mohu naplnit a „kým“
K požehnanému prožití času a radost, že jsou
nám nabízeny všechny dary, abychom byli „bohatí Bohem“ žehná
P. Antonín
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Farní pouť do Broumova a okolí
V sobotu 27. dubna se již tradičně vypravil plný
autobus pardubických farníků na jarní pouť.
Hlavním cílem naší cesty byl Broumovský klášter sv. Benedikta. Otec Antonín Forbelský nás
seznámil s celodenním programem, pomodlili
jsme se růženec a celé naše putování svěřili pod
ochranu Panny Marie. Pak už jsme si jen užívali
pohodovou jízdu s krásným výhledem do krajiny, která se z roviny pomalu měnila v krajinu
nádherně zvlněnou až kopcovitou.
Před klášterem na nás již čekal řádový bratr laik
Gereon, který nás prováděl klášterem. Jeho zajímavé a veselé vyprávění i o těžkých dobách kláštera nás zaujalo a poučilo. Klášter byl založen
ve 14. století. Budovy počátkem 18. století přestavěl v barokním slohu Kryštof Dientzenhofer
a jeho syn Kylián Ignác. Od r.1995 je zapsán
v seznamu národních kulturních památek ČR.
Klášter je otevřen celoročně. Loni jej navštívilo
70 tisíc návštěvníků, kterým jsou nabídnuty jak

tradiční prohlídky, tak prohlídky speciální. Také
posezení v kavárně Café Dientzenhofer nebo
prohlídka klášterní zahrady přispívají k pohodě
a relaxaci. Od května r. 2015 klášter nabízí také
ubytování v Domě hostů.
My jsme si prohlédli cenné exponáty např.
v konventu kopii Turínského plátna z r.1651 /
jediná ve střední Evropě/. Plátno daroval turínský arcibiskup Julius Caesar Babera pozdějšímu
pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandovi
Sobkovi z Bílenberka a ten jej daroval klášteru, kde v mládí studoval. Zdi konventu zdobí Brandlovy obrazy a intarzované skříně.
Navštívili jsme také krásnou knihovnu, která
čítá 17 tisíc zachráněných svazků. Ke klášteru
patří i původně gotický chrám sv. Vojtěcha. Ten
byl zbudován na místě tvrze již v první polovině 13. století. A v průběhu let byl přestavován.
Benediktýnská klášterní škola byla velmi slavná
již před husitskými válkami. Mezi jejími dalšími
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významnými absolventy byl i první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, dějepisec Bohuslav
Balbím, spisovatel Alois Jirásek /rodák z blízkého Hronova/ nebo ministr financí první české
vlády Alois Rašín.
Z Broumova jsme odjeli na okraj nedalekých
Broumovských stěn, kde jsme v romantické dřevěné chatě Hvězda výborně poobědvali. Přímo
fantastická obsluha, jídlo na jedničku a dobré
pití. Terasa chaty nám poskytla překrásný výhled směrem na Broumovsko a hraniční pásmo
Javořích hor. Chata Hvězda se nachází poblíž
poutního místa Hvězda. Na vrchu s původním
názvem Polická hora, v místě kde stával kříž
s pozlacenou hvězdou, stojí kaple na půdorysu
hvězdy. Kamenná barokní kaple byla postavena
roku 1733 dle návrhu K.I.Dientzenhofera. Kaple
je zasvěcena Panně Marii Sněžné. Zde jsme měli
krátkou pobožnost vedenou P. Filipem s litaniemi k Panně Marii.

Dalším našim cílem byl farní kostel Nanebevzetí
Panny Marie, původně klášterní římskokatolický kostel postavený ve 13. století v Polici nad
Metují. V té době bylo v Polici nad Metují probošství spadající pod Břevnovský klášter. Kostel
stojí na severozápadním rohu bývalého kláštera,
který je chráněn jako kulturní památka ČR. Pan
kostelník měl pro nás již kostel otevřený a vše
připravené ke mši svaté. A tak jsme s radostí byli
účastni mše v nádherných prostorách starého
poličského kostela.
Po poslední krátké zastávce na kávu a výborné
pečené dobroty jsme jeli zpět domů. Velký dík
všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci vydařené pouti a dá-li Pán, tak za půl roku na shledanou na další pouti.
Marie Holická

Pouť na Slavnost Nejsvětější Trojice
Tak jako v loňském roce, tak i letos jsme se
na Slavnost Nejsvětější Trojice v neděli 16. června sešli před farou s cílem vykonat pouť ke kapli
Nejsvětější Trojice, která se nachází v části
Pardubice – Svítkov, zvané Přerovsko. Sešly jsme
se jenom dvě, ale řekly jsme si, že to nevzdáme
a vypravily jsme se podél břehu Labe k cílovému
místu. U kaple se nakonec v předpokládaném
čase sešla skupinka lidí, dokonce i místních.

Zazpívali jsme písně, pomodlili se, přečetli pár
slov o historii této kapličky a nakonec nás pan
Gottwald seznámil s posledními informacemi
ze zasedání městské správy, ze které vyplynulo,
že byli nalezeni majitelé kaple, se kterými se jedná o odkoupení a následné úpravě. Podrobnosti
o dalším dění kolem kapličky můžete sledovat
na webu Klubu přátel Pardubicka (www.kkpardubicka.cz).

Stav kaple se v loňském roce dostal do jednání
správy města a bylo rozhodnuto o jejím zbourání. V uplynulém roce byl z bezpečnostních důvodů vystavěn kolem kaple plot. Současná kaple
byla postavena v polovině 19. stol. v neogotickém stylu a největší rozkvět prožívala na přelomu 19. a 20. století, kdy se zde každoročně
na Slavnost Nejsvětější Trojice konaly bohatě
navštěvované poutě.

Jako minulý rok bylo setkání ukončeno občerstvením (agapé), které připravila Yvonka
BEGEROVÁ .
Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne.
Zuzana Petrášová
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Noc kostelů u sv. Jana
V rámci letošního ročníku „Noci kostelů“, který se
konal v pátek 24. května, jsme se rozhodli zapojit
se do zpřístupnění kostela sv. Jana, jelikož tento
relativně malý kostel v samém centru Pardubic
zatím nebyl v rámci této akce zpřístupněn.
Oslovili jsme několik lidí, aby byl program
v tomto kostele pestrý. Na počátku večera
mohli návštěvníci sledovat koncert dětí ze
ZUŠ Havlíčkova pod vedením paní učitelky
Ivy Dostálové, které svými hudebními vystoupeními doprovázené panem Jiřím Kožnarem
oživily příjemný páteční podvečer v kostele.
Následovalo krátké seznámení o tom, podle
jakých atributů lze rozeznat, jaká postava se nachází na různých obrazech a sochách v kostele
– toto byl úvod ke kvízu, který mohli absolvovat
návštěvníci v průběhu celého večera. Večer dále
pokračoval recitálem křesťanských písní v podání dvou kytaristů Václava Buriana a Jaroslava
Tichého, které rozezněly kostel a povzbudily
duše přítomných návštěvníků.
Výklad k historii tohoto kostela, který až
do konce 19. století sloužil jako kostel hřbitovní, zazněl po 20. hodině. Po krátkém varhaním
výstupu Lucie Sokolové, kterou svým zpěvem
doprovodila její sestra Veronika, se návštěvníci

dozvěděli něco o písních z Taizé, písních, které vznikly a stále vznikají v malé francouzské
vesničce, aby v rámci meditativních modliteb
komunity bratrů oslavovaly Boha. Několik nadšených zpěváků se následně pokusilo „nakazit“
těmito písněmi ostatní návštěvníky kostela.
Posledním bodem programu byla přednáška o putování ke sv. Jakubovi do španělského
Santiaga de Compostela. Tato pouť se v posledních desetiletích stává velmi populární, a to
nejen pro věřící, ale též pro širokou veřejnost.
Návštěvnost tohoto posvátného místa roste každým rokem a v loňském roce navštívilo toto
místo již vice než 300 tisíc poutníků.
V průběhu večera navštívilo kostel sv. Jana okolo 130 návštěvníků. Doufáme, že je program
zaujal a možná v příštím roce přijdou znovu
a přivedou s sebou i své známé.
Děkujeme všem výše uvedeným vystupujícím
za to, že svůj volný čas a své schopnosti a svůj
um věnovali této akci. Pokud to bude možné,
rádi bychom zpřístupnili tento kostelík při stejné příležitosti i v příštím roce.
Za organizátory Jiří & Zuzana Petrášovi
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Den rodin a den dětí
V pátek 7. června se v odpoledních a večerních
hodinách uskutečnil Den rodin a den dětí. Letos
byl zajímavý v tom, že jeho organizaci zajišťovali
společnými silami lidé od salesiánů, lidé od fary
i lidé ze školy NOE. Program byl velmi bohatý a na své si mohl přijít každý. Pro děti byla
nachystána velká hra se stanovišti, dále doprovodný program jako skákací hrad, lukostřelba,
tvoření nebo tanec. Starší účastníci mohli poslechnout zajímavá povídání o salesiánských
misích od Pavla Slezáka, který mluvil o Angole
nebo povídání o Papežských misijních dílech
od Leoše a Broňi Halbrštátových, kteří mluvili
o zkušenostech z misií po celém světě. Když se
den začínal schylovat k večeru, pomodlili jsme
se společně v kostele. Následně jsme pro kluky
a holky uspořádali velkolepý florbalový turnaj.
Mládež se bavila zápasem ve frisbee a poté

pokračovala setkáním Spolča. Po celou dobu
akce nechyběla hudba, čepované pivo, grilované
klobásy, zmrzlina a další dobroty.
Přestože na akci bylo více než 160 lidí, většina
z nich byly děti ze školy NOE; příliš mnoho dospělých na akci cestu bohužel nenašlo. Do budoucna proto budeme dál hledat cesty, jak akci
proměnit, aby se na ní mohlo setkat co možná
nejvíce rodin z naší farnosti. Jsme přesvědčeni, že taková setkávání a vztahy mají velkou
hodnotu.
Za přípravný tým
Filip Dušek
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První svaté přijímání 2019
Významným dnem pro pardubickou farnost
byla neděle 26. května 2019, kdy v tento den
přijalo v kostele sv. Bartoloměje svátost prvního
svatého přijímání devět dětí z Pardubic a okolí.
Vyvrcholila tak půlroční příprava, které se celkem jedenáct děti společně s rodiči účastnilo
pod vedením katechetek a kněží farnosti. Dvě
z dětí slavily tuto slavnost při mši sv. u salesiánů.
Při výuce v rámci víkendových setkání děti
poznávaly osobnost Ježíše Krista a jeho vztah
k lidem. Objevovaly, co všechno pro nás udělal a stále dělá. Postupně se také učily, jak mají
na tento vztah lásky odpovídat. Poznávaly jeho
přikázání a učily se, jak je mají zachovávat.
Pochopily některá tajemství víry, která jsou
nezbytná ke spáse. Naučily se rozpoznat, co je
dobré, a co zlé, co je hřích a pečovat o své svědomí. I rodiče na setkáních obohatili „zážitkovým“
zprostředkováním informací o dalším rozvoji
vztahu jejich dětí ke Kristu.

Den před vlastní slavností, v sobotu 25. 5. 2019,
prožily děti svátost smíření. V neděli pak zářil
vyzdobený kostel sv. Bartoloměje hned od rána.
Samotnou mši svatou celebroval P. Antonín
Forbelský, a také promluvil k dětem a nádherně
jim interpretoval důležitost přijetí Ježíše do jejich srdcí. Hudební doprovod se zpěvem tradičně obstarala kromě scholy i skupina hudebníků
z řad rodičů prvopřijímajících dětí. Po slavnostní mši sv. bylo ve farním sále malé pohoštění.
O Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 23. 6. děti
společně šly v průvodu a opět slavnostním způsobem prožívaly blízkost Krista v Eucharistii.
Děkujeme všem zúčastněným i organizátorům
a jejich pomocníkům.
Zuzana Petrášová
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Svojsíkovy závody
V pátek 14.6. se skautky sešly na vlakovém nádraží, protože nás o víkendu čekaly Svojsíkovy
závody- krajské kolo. Téma byl Boyard.
Nedočkavě jsme vyskákaly z vlaku v České
Třebové, kde se měl závod uskutečnit. Večer se
seznamovaly družiny mezi sebou. Byla to legrace. Vždy dvě družiny měly spolu plnit úkol.
Například vyměnit si tkaničky, postavit co nejvyšší lidskou pyramidu atd. Do noci jsme poslouchaly kytaru. Po kopci se hudba neuvěřitelně rozléhala a krásná souhvězdí tomu dodávala
pravou skautskou atmosféru.
Ráno byl budíček již v šest a hned po snídani se
odstartovala první část závodu, ve které zkoušely naše znalosti s mapou, přírodou, zdravovědou, práci s ohněm a logické myšlení. Například
jsme musely vyrobit louči, ale nesměly použít
nic jiného než věci z přírody nebo lanovkou
převést tři bojovníky a tři tygry na druhý břeh,
ale na žádné z pevnin nesmí být více tygrů, než
bojovníků a lanovku vždy musí někdo řídit.
Pěkně se nám snažili zamotat mozky, ale my to
naštěstí vyřešily.
Večer bylo téma Přežití. Prý v tom bude i večeře.
Říkaly jsme si, co to asi bude. Čekaly jsme, že
nás pošlou lovit divoký prase s lukem, ale naštěstí se jednalo úplně o něco jiného. Dostaly

jsme mapku, podle které se chodilo na různá
stanoviště, která se podobala Boyardu a celý
večer jsme se překonávaly a zapojovaly své
mozkové buňky. Večeře naštěstí byla v jedné
školní jídelně. Žádný kanec tam nebyl. Po celou
dobu závodu jsme měly na sobě havajské věnce v různých barvách a celkově se o nás vědělo,
že rády skáčeme do keře, a proto nás nazývali
Holky z křovin.
Další den se bojovalo o Boyardský poklad.
Musím říct, že to měli fakt dost propracovaný.
Když jsme správně smíchaly indicie, pustily nás
pod bránou pro zlato. Měly jsme na odnesení
jen 50 vteřin, a to jste měli vidět, jak jsme lítaly.
Poslední program tohoto víkendu byl nástup
s vyhlášením výsledků. Všichni stáli v zástupech a každý se stejným přáním. Být první. My
(Veverky) jsme věděly, že nebudeme první, protože jedna skupina se chlubila s výsledky. A tak
jsme tam stály. A čekaly. Ale přece jenom vám
to nedá a myslíte na to, jaký by to bylo, kdybyste
byly prv… momentíček. Oni řekli, že první jsou
Veverky!!! Svalily jsme se na zem a radostí brečely. Byla to neuvěřitelná věc!
NERUŠ

Mládež na sportovním klání v Praze – SKAM
V pátek 21. června vyrazila parta mladých z naší
farnosti na tzv. SKAM. Jedná se primárně o sportovní akci, která vrcholí mší svatou a společenským programem. SKAM jako takový organizují mladí z Dolních Počernic. My Pardubičtí
jsme již třetí rok jeli do Prahy na celý víkend.
Páteční den jsme prožili zajímavou hru po cestě z Kyjí do Počernic. Na trase na nás čekali

nejroztodivnější úkoly spojené se stopováním
„medvěda“, rozhledna s krásným výhledem,
pěkná příroda a na závěr „medvěd“ (=George),
kterého jsme ulovili. Sobotní den byl nabitý sportem. Podařilo se nám získat třetí místo ve florbalu
pokračování na další straně
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a také ve volejbale. Petr Kučera zaběhl nejrychleji
kilometrový běh a náš tým na štafetový běh též
získal zlato. Po společném programu popsaném
výše následovalo společné sdílení Pardubických
a volný večer. V neděli jsme zahájili den modlitbou a snídaní. Poté jsme si sbalili věci a zúčastnili
se mše svaté slavené Jardou Mikešem.

Již nyní spřádáme plány pro získání zlata v příštím
roce. Máte-li chuť a je vám mezi 13 a 26 lety, přidejte
se k nám!
Filip Dušek

Prázdninová pozvání pro mládež
V rámci naší farnosti pro mládež letos 6.-11.8.
pořádáme velký tábor na Míčově s názvem
Spolčo léto. Je určen pro mládež od 13 do 19 let.
Jeho kapacita je již obsazena; eventuelně můžeme přijmout náhradníky. Více info u Jiřího
(George) Woclawka.

turnusech skupiny mladých křesťanů vedených
bohoslovci (tj. budoucími kněžími), nenásilnou formou přicházejí do kontaktu s místními
obyvateli a slovem i životem jim zvěstují Krista.
Akce je určena pro mladé od 16 do 35 let. Více
info na: https://antiochia.cz

Další obdobnou nabídkou je tábor Vendryně,
který je určen pro mládež od 15 do 26 let.
Uskuteční se 22. až 29. 8. Vede ho Jiří Woclawek
a účastnit se budou i Filip Dušek a Vašek Čunek.
Více na: https://vendryne.webnode.cz

Pro mladé, kteří chtějí sloužit ve společenství mládeže nebo ve farnosti, bude 13.-18.8. v Chotěboři
připraveno Celostátní setkání animátorů. Více
o setkání naleznete zde: https://csa2019.signaly.cz

Pro ty, kteří mají odvahu zkusit, o čem jsou misie, je zde nabídka Antiochia. Po dobu celých
prázdnin na místě, kde velmi málo lidí praktikuje svou víru, se střídají po čtrnáctidenních

V neposlední řadě je dobré připomenout, že
po celé prázdniny je možné navštívit naše
Diecézním centrum života mládeže – Vesmír
a prožít zde zajímavý čas. Více zde: http://vesmir.
signaly.cz
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Charitní malotřídka
Od září loňského roku ve středisku Služeb pro
rodiny s dětmi úspěšně funguje nová dobrovolnická aktivita – Charitní malotřídka. Josef
Dvořák zde spolu s dalšími dobrovolníky
pomáhá dětem klientů s přípravou do školy.
Pod jeho vedením se zde schází dvakrát až
třikrát týdně skupina osmi dětí a za pomoci
dospělých se snaží lépe zvládnout školní učivo a získat tak lepší startovní pozici do života.
Abychom dětem pomohli nejen ke zlepšení
školního prospěchu, ale i v dalším rozvoji
a rozhledu, snažíme se získat prostředky, aby

i tyto děti mohly smysluplně trávit volný čas
a rádi bychom jim umožnili chodit například do skautského oddílu nebo navštěvovat
zájmové kroužky. Pokud nás chcete v této
snaze podpořit, můžete tak učinit prostřednictvím finančního daru na sbírkové konto
pro rodiny s dětmi v nouzi 2800235245/2010,
do poznámky pro příjemce uveďte kroužky
pro děti.
Jan Lohynský

Den dětí
V úterý 4. června se ve středisku Služeb pro rodiny s dětmi uskutečnil Zvířátkový den neboli Den
dětí pro klienty Sociálně aktivizačních služeb a Služeb pro pěstouny. Pracovnice střediska připravily
pro děti den plný zábavy, soutěží, dílniček a legrace.
Jan Lohynský
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Klub dětí, příměstský tábor
a prázdninové výlety
Již třetím rokem nabízí Kateřina Pospíšilová
dětem klientů Služeb pro rodiny s dětmi také
milé společenství v Klubu dětí, který se nejen
ve středisku v Češkově ulici pravidelně schází
každé pondělí. „Cílem klubu je vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, do kterého se děti
mohou vracet, a zprostředkovat jim zážitky,
ke kterým by se jinak nedostaly. Důležitým
cílem je ukázat dětem dobré vlastnosti: soucit s druhými, toleranci, trpělivost, schopnost
rozdělit se, umění pomoci, přátelství.“, uvedla
Kateřina Pospíšilová. Klub dětí během roku

umožnil dětem zažít dobrodružství a legraci
při víkendových pobytech, které jsou pro ně
přichystány i o prázdninách, stejně jako již
třetí příměstský tábor. Abychom dětem ze sociálně slabých rodin tyto aktivity mohli dopřát
bezplatně, budeme rádi za příspěvek na zajištění stravy na táboře a zajištění dopravy na výlety
na sbírkovém účtu 2800235245/2010, do poznámky pro příjemce uveďte příměstský tábor.
Jan Lohynský
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Návštěvy v pardubické Charitě
O kvalitní práci našich sester, pečovatelek, sociálních a dalších pracovníků svědčí i množství návštěv,
které jsme v poslední době mohli v pardubické Charitě přivítat. Z velké charitní rodiny k nám přijeli
z Respitní péče Jindra Farní charity Litomyšl, z Oblastních charit z Českých Budějovic a z Liberce,
v ulici V Ráji jsme přivítali i početnou návštěvu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Jan Lohynský
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Dobrovolníci v Charitě
V poslední době nám opět pomohli firemní
dobrovolníci s úpravou zahrad v Odlehčovacích
službách v ulici v Ráji a při výrobě ptačích budek,
z jejichž prodeje je podporován Domácí hospic
Andělů strážných. Práce Charity by se neobešla
bez dalších individuálních dobrovolníků, kteří
doučují děti klientů Služeb pro rodiny s dětmi,
šijí kostýmy, pomáhají při Tříkrálové sbírce

a dalších jednorázových akcích či zpříjemňují
čas klientům jako společníci seniorů. Pro poslední jmenovanou aktivitu rádi přivítáme další
dobré lidi, kteří mají čas a chuť věnovat svůj čas
seniorům v našich odlehčovacích zařízeních
v Pardubicích, Mikulovicích a Třebosicích.
Kontakt: Miloš Lášek, mail: dobrovolnik@charitapardubice.cz, tel.: 730 572 959
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Běh za pěstouny
aneb hledáme rodiče

Veletrh sociálních služeb

V rámci Sportovního parku Pardubice pracovnice Služeb pro pěstouny připravují sportovně
propagační akci s názvem Běh za pěstouny aneb
hledáme rodiče. Ve středu 14. srpna v Parku
Na Špici rádi přivítáme všechny, kterým není
lhostejný osud dětí, které na svou náhradní rodinu čekají v ústavních zařízeních. Výtěžek akce
bude použit na volnočasové aktivity pro děti
klientů Služeb pro rodiny s dětmi, příměstský
tábor, respitní pobyty, Den dětí a další. Akce
se bude konat zároveň s Veletrhem sociálních
služeb a naším cílem je oslovit potenciální pěstouny a umožnit tak více dětem žít v normálním
rodinném prostředí.
Jan Lohynský

Sbírka školních potřeb
Pro školou povinné děti klientů Služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice tradičně
pořádá materiální a finanční Sbírku školních
potřeb. Děkujeme všem, kteří v minulosti pomohli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
se školní výbavou. Dle sociálních pracovnic
Služeb pro rodiny s dětmi uvítáme zejména:
aktovky pro kluky a batohy pro starší děti, penály prázdné i vybavené, tempery, palety, sady
štětců, gumovací pera, suché a olejové pastely,
pastelky, kružítka, nůžky, mazací tabulky, gumovací fólie, sady pravítek, desky na písmenka
a číslice, tvrdé desky na sešity a další. Pro ostatní
speciální pomůcky uvítáme finanční příspěvek
na sbírkovém účtu 2800235245/2010, do poznámky sbírka školních potřeb. Nové i použité,
zachovalé školní pomůcky můžete osobně přinést na dispečink Oblastní Charity Pardubice
v ulici v Ráji ve všední den od 7 do 15 hodin či
na faru v Pardubicích.
Jan Lohynský

Pracovnice Charitní pečovatelské služby
a Služeb pro rodiny s dětmi rády přivítají děti i širokou veřejnost ve středu 14. srpna na Veletrhu
sociálních služeb v Parku Na Špici, kde budou
představovat širokou paletu charitních služeb.
Pro děti jsou připraveny aktivity a soutěže, pro
dospělé informace o naší práci.
Jan Lohynský

Inzerát – hledání podnájmu
Jmenuji se MARTIN PIRNAGA a je mi 53 let.
Jsem dlouhodobě pracující Slovák ve VCHZ
Synthésia Pardubice a hledám zařízený podnájem za rozumnou cenu v dosahu MHD. Pracuji
tu již 10 let a hledám dlouhodobý podnájem.
Telefon: 773 553 525

Prázdninové změny
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 bohoslužby v nemocnici v kapli
(Oáza)
»» nebudou úterní adorace v kostele sv. Jana
Křtitele (první adorace bude v úterý 3. září)
»» změněna času otevření kanceláře na faře :
pondělí - pátek 09:00 - 11:00, 14:00 - 16:00
»» po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana
Křtitele (první mše svatá bude v pondělí 1.
října v 12:00 hod.)
»» Farní kavárna během měsíce července a srpna nebude (první farní kavárna bude v neděli 1. září)
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Výuka náboženství 2019/20
V novém školním roce 2019/20 začne
opět výuka náboženství. Více informací je
na internetových stánkách naší farnosti,
www.farnost-pardubice.cz, kde bude od
1. srpna možnost i elektronické přihlášky.
Klasické přihlášky včetně informací budou v průběhu měsíce srpna k dispozici na
stolku v kostele nebo na faře.

Národní pouť
ke 30. výročí kanonizace
sv. Anežky České
(1989–2019)

Řím
11.–13. 11. 2019
Generální audience s papežem Františkem
Národní mše svatá českých a moravských biskupů a kněží v bazilice sv.
Petra ve Vatikánu a v dalších římských
bazilikách

P r a ha
16. 11. 2019

Hlavní bohoslužba v katedrále sv. Víta,
Václava a Vojtěcha za účasti papežského
legáta, biskupů, kněží a hostů z našich
diecézí i zahraničí
Podrobné informace – program
– přihlášky
www.bihk.cz

Čtyři manželky…
Byl jeden indický král, který měl čtyři ženy.
Nejvíc miloval čtvrtou ženu. Oblékal ji do drahých šatů a staral se o ni, jak nejlépe uměl. Vždy
dostávala to nejlepší. Svojí třetí ženu též velice
miloval a vždy se s ní chlubil před jinými krály,
i když se bál, že ho jednoho dne opustí a upřednostní někoho jiného. Rád měl i svojí druhou
ženu. Jí se mohl s čímkoli svěřit, protože vždy
k němu byla milá, pozorná a trpělivá. Vždy
když měl problémy, svěřil se jí. A ona mu byla
oporou v těžkých chvílích. První královna byla
věrnou ženou a významně přispěla k zvelebení
královského bohatství. Král ji však neměl rád,
málokdy si jí všiml, přestože ona mu projevovala vroucí a oddanou lásku.
Jednoho dne král onemocněl. Byla to nevyléčitelná nemoc. Král pochopil, že na zemi mu nezůstává mnoho času. Přemýšlel o svém životě,
a protože nechtěl na onom světě být sám, rozhodl se, že si sebou vezme svoje ženy. „Mám čtyři
ženy“, přemýšlel, „když zemřu určitě nebudu
sám.“ Ale potřeboval, aby jeho ženy s jeho plánem souhlasily. Zavolal svou čtvrtou ženu a řekl
ji: „Tebe jsem miloval nejvíc ze všech. Oblékal
jsem tě do nejkrásnějších šatů a staral se o tebe
celý život. Nyní odcházím. Chceš jít se mnou?“
Žena odfrkla: „Nikdy! To jsi se zbláznil?!“
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Otočila se na podpatku a bez rozloučení odešla.
Její odpověď jako ostrý nůž zaryla krále do srdce. Ale ještě měl naději. Pozval svoji třetí ženu
a řekl jí: „Miloval jsem tě celý život. Nyní umírám. Chceš jít se mnou?“ Ale i ona ho odbyla
slovy: „Nechci! Život je příliš krásný. Až zemřeš,
znovu se vdám.“ Královo srdce se zachvělo, ale
všechno ještě nebylo ztraceno – vždyť měl ještě druhou ženu, která vždy byla při něm, když
potřeboval pomoc a útěchu. Řekl jí: „Když jsem
potřeboval pomoc, se vším jsem se obracel
na tebe a ty jsi v těžkých chvílích vždy stála při
mně. Nyní umírám. Půjdeš aspoň ty se mnou?“
Ale ani ona nevyplnila jeho přání: „Lituji“, řekla, „ale tentokrát ti nemohu pomoci. Jediné, co
pro tebe mou udělat je, že tě pochovám do hrobu.“ Král zbledl bolestí, kterou v něm vyvolalo
zklamání. Dřív než se však stačil nadechnout,
uslyšel hlas: „Já tě budu následovat všude, kam
půjdeš.“ Král z posledních sil zdvihl hlavu a sotva poznal svou první ženu. Byla velmi chudá,

v roztrhaných hadrech, protože se o ni nestaral.
Král s lítostí a pláčem řekl: „Měl jsem se o tebe
více starat a chránit tě, protože ty jediná jsi mi
dala šanci.“
Každý z nás má v životě čtyři manželky. Čtvrtá
manželka je naše tělo, které nás opustí, když
zemřeme, i když jsme se o něj tolik starali
a zkrášlovali ho. Třetí žena je vše co vlastníme,
naše společenské postavení a materiální hodnoty. Když zemřeme, vše zůstane jiným. Druhá
žena je naše rodina a přátelé. Ať byli s námi
jakkoli dlouho, mohou pro nás učinit jen to, že
nás vyprovodí na věčnost a z dálky nám budou
pomáhat svými modlitbami. První žena je naše
duše, která je často zanedbávána pro posedlost
bohatstvím, výhodami a slávou tohoto světa.
Jedině duše nám bude dělat společnost, kamkoli
půjdeme. Na naší starostlivosti o ní závisí to, zda
půjdeme do věčné radosti v nebi nebo věčného
utrpení v pekle.

Kalendář akcí
Akce na měsíc červenec–srpen
Ne 30. 6. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Čt

4. 7.

Pá 5. 7.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

kostel sv. Bartoloměje

9:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00 - 18:00

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

po ranní mši sv.

So

6. 7.

So

13. 7. Jáhenské svěcení

katedrála Svatého Ducha - HK 09:30

Po 15. 7. Přijímání intencí na měsíc srpen

fara

od 09:00

Čt

18. 7. Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

So

20. 7. Diecézní pouť rodin a nemocných Jablonné v Podještědí

Ne 21. 7. Poutní pobožnost

kaple sv. Anny

11:00
17:00

Ne 28. 7. Modlitba za národ

kostel sv. Bartoloměje

18:30

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

Čt

1. 8.

Pá

2. 8.

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

So

3. 8.

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

po ranní mši sv.

Út 6. 8.

Svátek Proměnění Páně
Začíná Spolčo Léto (do 11.8.)

Út 13. 8. Začíná Celostát. setk. animátorů
Slavnost Nanebevzetí P. Marie
Čt 15. 8. Přijímání intencí na měsíc září
Mše sv. v Domově seniorů
St

Míčov-Sušice
Chotěboř
klášterní kostel

18:00

fara

od 09:00

Blahoutova ul.

15:30

21. 8. Uzávěrka Zpravodaje farnosti

So 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje – patrona farnosti
St

28. 8. Modlitba za národ

kostel sv. Jana Křtitele

čas?

Čt

29. 8. Mše sv. v Domově seniorů

Blahoutova ul.

15:30

So

31. 8. Svátost smíření pro děti a rodiče

kostel sv. Bartoloměje

17:00

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Ne 1. 9.

Po 2. 9.

Poutní slavnost v Pardubičkách

kostel sv. Jiljí

17:00

1. mše pro děti - žehn. škol. potřeb potřeb

klášterní kostel

10:00

Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje

08:00–16:00

Mše sv. v Domově důchodců

DD u kostelíčka

15:00

kostel sv. Bartoloměje

17:00–18:00

Začátek školního roku

Čt

5. 9.

Pá

6. 9.

Zpovědní den

So

7. 9.

14. Pouť pardubických rodin

St

11. 9. Seniorklub

farní sál

So

14. 9. Dny evropského dědictví

pardubické kostely

Ne 15. 9.

Poutní slavnost
Sbírka: církevní školství v diecézi

10:00

Kokešov

14:30
15:00

