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O co jde – mohu něco ztratit?

abychom situaci a vztahy nevzdávali, ale ukázali
jsme ochotu k dialogu i odpouštění.

Moji drazí farníci,
prožíváme konec měsíce srpna, který je všeo‐
becně ve znamení konce prázdnin a dovo‐
lených.
» Ti z nás, kteří oba prázdninové měsíce byli
na cestách a různých akcích nebo zajišťovali
dopravu dětí na jejich pobyty, s vděčností
vzpomínají na společně prožité chvíle s rodi‐
nou a známými a možná se už těší na
poklidnější způsob života, který je více ve
znamená řádu.
» Ti z nás, kteří oba prázdninové měsíce z ja‐
kýchkoli důvodů zůstali doma, změnu jako
takovou neprožívají a možná více na ně
doléhá stereotyp či šeď všedních dnů.
Přesto je pro nás pro všechny příležitost vidět
nový čas z pohledu, který nám nabízí biblické
texty dnešní - 22. neděle v mezidobí: „Neboť co
prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí
svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za
svou duši?“ (Mt 16,26)
To, co jsme „získali“ během dvou měsíců, jsou
zpravidla zážitky z cestování nebo setkávání.
Věřím, že to byl i čas, kdy jsme na sebe měli více
času a mohli i někdy prohovořit věci, na které
nebylo z různých důvodů před prázdninami čas.
Čas, kdy jsme se mohli navzájem ujistit o kráse
a pevnosti našich vztahů. Samozřejmě s vě‐
domím evangelia o pšenici a koukolu, kdy není
vše podle našich představ a přesto jsme zváni,

Občas se nám stane, že ztratíme nějakou věc,
kontakt na druhého, trpělivost, nervy… Přesto
i v tomto novém čase jsme zváni, abychom „pe‐
čovali“ o naši duši, abychom ji „neztratili“.
Možná se nám v této situaci vybaví modlitba,
kterou nás v našem mládí učili naši rodiče nebo
prarodiče. V této modlitbě prosíme Anděla
strážného o „pomoc“ při opatrování naší ne‐
smrtelné duše. Možná ji takto nevnímáme,
přesto se zde ale setkáváme v čase s věčností, ke
které jsme na základě křtu byli přizváni. A zde
je možné nalézt ty jistoty, které nám napo‐
mohou zvládat a přijímat okolnosti života. Ať je
to pro někoho šeď a stereotyp života, nekonečný
kolotoč, nejistota doby, nemoc, neodpuštění
nebo tragické scénáře doby.
Je zde příležitost se znovu „nadechnout“ a „spo‐
čítat“ ve víře všechny dary, které mi Pán nabízí
do nového období. Jeho „nebojte se“ je stále ak‐
tuální a zároveň určitým měřítkem pevnosti
aživosti naší víry.
Je zde příležitost, abych „neztrácel“ čas slovy
a skutky, které jsou z pohledu věčnosti pouze
ztrátou a cestou do slepé uličky, ale usilovněji s
odvahou v čase „hledal“ to, co je podstatné pro
život nejen tento pozemský, ale i ten, ke kterému
jsme všichni zváni.
Začátkem měsíce srpna jsem děkoval za 15 let,
které jsem díky Bohu mohl prožít společně
s vámi v naší farnosti a prosil, abychom i dále
pokračování na další straně

společně kráčeli. Závěrem přikládám modlitbu
sv. Patrika, které může vyjádřit i naše touhy.

Kriste, buď, kde sedám,
Kriste, buď, kde vstávám.
Kriste, buď v srdci každého myslícího na mne,

S díky P. Antonín
Kriste, buď v ústech každého mluvicího o mně,
Kriste, buď v každém oku vidoucím mne,
Kriste, buď v každém uchu slyšícím mne.
(Podle "Hymnu sv. Patrika",

Kriste, buď se mnou,
Kriste, buď přede mnou,
Kriste, buď za mnou,
Kriste, buď ve mně.
Kriste, buď, kde lehám,

redakčně upraveno

Obsah
Poutní pobožnost u kaple sv. Anny.
Pozvání na pouť do Kokešova. . . .
Dny evropského dědictví
Pardubice sobota 12. září 2020 . . .
Hledá se Ester . . . . . . . . . . . .
S vaší pomocí dětem
do nového školního roku . . . . . .
Výlet mládeže na chalupu
do Říček v Orl. Horách . . . . . . .
Dobrovolnictví na Charitě,
doučování dětí . . . . . . . . . . . .
Altán pro seniory. . . . . . . . . . .
Služby pro rodiny s dětmi
na zámku i na farmě . . . . . . . . .
Pouť lidí dobré vůle za nemocné
a trpící na Chlumek v Luži . . . . .

. . .2
. . .3
. . .4
. . .4
. . .6
. . .6
. . .8
. . .8
. . .8

Setkání blízkých . . . . . . . . . . .
Hledáme dobrovolníka zahradníka
Projekt O2 Chytrá škola v NOE . .
Průběh oprav kostela
sv. Jana Křtitele . . . . . . . . . . . .
Začátky programů
po prázdninách – 2020 . . . . . . .
Tábor střediska Šestka 2020. . . . .
Výuka náboženství
ve školním roce 2020/2021 . . . . .
Z farní kroniky . . . . . . . . . . . .
Informace pro všechny
kdo přispívají na televizi NOE . . .
Malý příspěvěk
z farního zpravodaje Poutník . . . .
Pravidelné akce . . . . . . . . . . . .
Kalendář akcí na měsíc září–říjen .

. . .9
. . 10
. . 10
. . 10
. . 12
. . 12
. . 13
. . 14
. . 14
. . 15
. . 15
. . 16

. . .9

Poutní pobožnost
u kaple sv. Anny.
Pobožnost se konala za krásného slunečného
počasí v den svátku sv. Jáchyma a sv. Anny dne
26. července 2020 od 17.oo hod. před kaplí sv.
Anny. Okrasné keře a stromy před zábradlím
nejen zkrášlují prostor, ale dnes již svým vzrůs‐

tem vytvářejí zvukovou bariéru od blízké želez‐
niční tratě.
Pobožnost vedl pan arciděkan P. Antonín a po
přivítání poutníků, pozdravení rodiny pana Ing.
Jiřího Hájka (majitele kaple) a po liturgickém
úvodu pobožnosti, v promluvě připomněl neza‐
stupitelnou roli svatých Jáchyma a Anny – Ježí‐
šových prarodičů – při jeho výchově. A pro sou‐

připravovala rodina bez něj (franc.hole). Úplně
na závěr Martin Beran děkoval panu arci‐
děkanovi za to, že slavení svatoanenské po‐
božnosti se v naší farnosti stalo tradicí, což bylo
odměněno potleskem.
Poté jsme přijali pozvání k pohoštění a těšili se
z pěkné poutní pohody.
Bohudíky!
J. Čihulová

časné babičky je sv. Anna stále vzorem a posilou
pro dobrý vztah k vnoučatům. I když jedna
pranostika praví „Svatá Anna, chladna zrána“,
nesmíme dopustit, aby naše srdce byla chladná,
ale naopak, aby naše vzájemné vztahy byly pro‐
teplené vlídností a laskavostí.
Poté jsme se pomodlili Litanie ke svaté Anně
a celou pobožnost provázel náš zpěv tradiční
písně „Já jsem si vyvolil za ochranu …“. Na zá‐
věr děkoval pan arciděkan poutníkům, sv. Petru
za pěkně počasí, všem, kteří se zasloužili o dob‐
rý průběh pouti a zejména panu Hájkovi za
umožnění konání této pobožnosti. Pobožnost
pak ukončil závěrečným požehnáním.
Pan ing. Hájek (tentokrát „vyzbrojen“ dvěma
francouzskými holemi) také poděkoval a řekl o
radosti, kterou má z opravy kaple zvláště, když
je místem místem setkávání věřících. Současně
přítomné pozval k pohoštění, které tentokrát

Pozvání na pouť do Kokešova
Srdečně zveme dne 13. září v 15:00 hod.
všechny farníky na tradiční poutní mši svatou
v kapli Kokešově.
Hlavním celebrantem bude náš novokněz
P. Jakub Brabenec.
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Dny evropského dědictví Pardubice
sobota 12. září 2020
Jako každý rok i letos se naše farnost účastní této akce.
V sobotu 12. září budou přístupné kostely s možností
komentovaných prohlídek.
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel Zvěstování panny Marie
Katakomby
Zvonice u kostela sv. Bartoloměje

12:00–17:00 h.
13:50–17:00 h.
14:00–17:00 h.
14:00–17:00 h.

Více informací o jednotlivých programech najdete na nástěnkách a na internetových stánkách naší
farnosti.
Prosíme ty z vás, kteří mohou pomoci při zajištění kostelů během jejich otevření veřejnosti, aby se
zapsali do tabulky na stolku pod kůrem nebo na faře. Předem děkujeme za vaši ochotu.

Hledá se Ester
Spolčoléto – Míčov 2020
Rok utekl jako voda a mohli jsme s Pardubickou
mládeží opět prožít další, celkově již sedmé
prázdninové setkání SPOLČOLÉTO , které se
konalo opět na salesiánské faře na Míčově
(farnost Ronov nad Doubravou). Tento rok nás
týdnem provázel biblický příběh o královně Es‐
ter. Z příběhu, který moc doporučuju k přečtení
a rozjímání, jsme si vybrali některá témata, nad
kterými jsme se mohli přes týden zamýšlet. Byli
to témata: ujmout se druhého; neposlouchat
svět; Mardocheova odvaha; Ester překonává
strach; Ester se přimlouvá za svůj lid a Hospo‐
din se stará o svůj lid.
Mohli jsme prožít mnoho hezkých společných
chvil. Kromě prvního dne jsme každý den slavili
mši svatou, hráli jsme různé hry, které mnohdy
nesly i tematickou návaznost na příběh KRÁ‐
LOVNY ESTER.

Ze závěrečného hodnocení vyšlo, že nejlepší byl
hnedka druhý den. Celé dopoledne jsme hráli
strategickou hru o nalezení ESTER. Hráči mu‐
seli získávat energii (resp. žetony), aby mohli
postupovat v tajuplné mapě dále a nalezli
správnou cestu k Ester. Nebylo to jednoduché,
ale podařilo se to. Druhá hra byla o zhášení
ohňů, kdy každý z týmů měl za úkol si v určitém
čase připravit ohniště a poté, za krátký čas, co
nejvíce rozpálit oheň, který si potom týmy
navzájem hasily . Vítězný tým je ten, který udr‐
ží svůj oheň nejdéle. Hra byla velmi divoká, ale
nikomu se nic nestalo. Téměř nikdo nezůstal
suchý.
Celé SPOLČOLÉTO vždy vrcholí na galavečeru.
Každý oblékne do společenského oděvu
a společně hodujeme u slavnostní večeře a zá‐
bavného programu. Tentokrát, kvůli časovému
presu na táboře, nebyly nacvičovány zábavné
scénky, ale odhlasovalo se nakonec promítání
filmu. Po zhlédnutí osvědčené komedie BA‐
ŽANTI JDOU DO BOJE, jsme měli v kostele
závěrečnou modlitbu a sdílení, při kterém jsme
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si vzájemně říkali nejhezčí zážitky z celého
týdne a podepisovali si společnou památeční fo‐
tografii. Po dvouhodinové chvilce ztišení
v kostele pokračoval volný večer v místním
obecním sále. Hráli jsme deskové hry, i disko‐
téka byla v plném proudu.

Moc děkujeme za všechnu hmotnou i ne‐
hmotnou podporu ze stran farnosti, salesiánů
i rodičů. Už teď se těším na příští SPOLČOLÉ‐
TO.
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Výlet mládeže na chalupu do
Říček v Orl. Horách
(13. 7. – 16. 7. 2020)
V den příjezdu pár lidí šlo hrát fotbal. Ostatní
chystali večeři. A na večer jsme jeli na fotbalgolf,
na který nás Kuba pozval. Byla hodně velká zá‐
bava a hodně jsme si to užili.
Druhý den jsme všichni šli do Neratova. Byla to
velice nádherná procházka. V Neratově jsme si

dali něco dobrého a pak jsme došli do kostela.
Potom jsme se vrátili do Říček.
Předposlední den jsme jeli do Bartošovic se pro‐
jít. Byla to nádherná procházka.
Poslední den jsme si sbalili věci, pomohli jsme
Kubovi venku shrabávat trávu. Po práci jsme
měli oběd a po obědě jsme vyrazili do Pardubic.
Myslím, že jsme si to moc užili. Moc děkuji Ku‐
bovi za všechno.
Anička Bednářová

S vaší pomocí dětem do nového
školního roku
Oblastní charita ze srdce děkuje těm, kteří při‐
spěli do tradiční sbírky školních potřeb pro děti

ze sociálně znevýhodněného prostředí novými
či staršími zachovalými školními pomůckami.
Do probíhající kontinuální sbírky nadále může‐
te přispět materiálně i finančně. Pro děti klientů
Sociálně aktivizačních služeb a Služeb pro
pěstouny uvítáme zejména: aktovky pro kluky
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a batohy pro starší děti, penály prázdné i vyba‐
vené, 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 des‐

ky na sešity a další. Pro ostatní speciální po‐
můcky budeme rádi za finanční příspěvek na
sbírkovém účtu 2800235245/2010, do po‐
pokračování na další straně
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známky sbírka školních potřeb. Nové i použité,
zachovalé školní pomůcky můžete osobně při‐
nést na dispečink Oblastní Charity Pardubice
v ulici v Ráji ve všední den od 7 do 15 hodin.

Dobrovolnictví na Charitě,
doučování dětí
S novým školním rokem, navíc po období, kdy
zvláště děti ze sociálně znevýhodněného prostře‐
dí v době koronakrize měly často potíže se školní
přípravou, naléhavě hledáme dobrovolníky
ochotné věnovat svůj čas konkrétnímu dítěti
a pomoci se školní přípravou, s vysvětlením
učiva, se zlepšením prospěchu a zvýšením jeho
šance na pozdější lepší profesní uplatnění v živo‐
tě. Doučování probíhá zpravidla jednou až dva‐
krát týdně většinou v domácnosti dětí či po
domluvě ve střediscích Charity. Kontaktujte, pro‐
sím, koordinátora dobrovolníků Miloše Láška
(730 572 959, mlasek@charitapardubice.cz) či
nabídněte svou pomoc přes formulář na pardubi‐
ce.charita.cz v menu Dobrovolnického centra.

Altán pro seniory
Díky podpoře ČSOB Pojišťovny a jejich za‐
městnanců jsme mohli opět zvýšit komfort pro

klienty tentokráte pardubického pobytového
střediska Odlehčovacích služeb Červánky.
Zvláště v horkých letních dnech nejen senioři
ocení možnost trávit čas na zahradě střediska
ve stínu nově postaveného altánu. Děkujeme
také dobrovolníkům, kteří svůj čas Charitě vě‐
nují opakovaně za přípravné práce – vykopání
a vybetonování základů, obrubníků, položení
dlažby. Děkujeme pardubické ČSOB Pojiš‐
ťovně, která nejen altán pro seniory pořídila,
ale poskytla v rámci dne firemního
dobrovolnictví partu svých pracovitých a ši‐
kovných zaměstnanců, kteří během bezmála
dvanácti hodin poctivé práce přístřešek
kompletně postavili.
Odlehčovací služby Červánky jsou určeny pro
ty, kteří se starají o své blízké v domácím
prostředí a potřebují si „odlehčit“ od náročné
péče a svěřit na čas svého blízkého do vlídné
a profesionální péče charitních ošetřovatelek.

Služby pro rodiny s dětmi
na zámku i na farmě
Sociální pracovnice Služeb pro rodiny s dětmi
srdečně zvou malé i velké 8. září na Hravé od‐
poledne na farmě Apolenka a 13. září na Den
(pro) pěstounství tentokráte v historickém du‐

Charita / 9

chu na Zámek v Moravské Třebové. Na obě akce
tradičně připravily zábavu pro děti a zájemcům
rády poskytnou informace o své práci a podpoře
klientů Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
s dětmi a Služeb pro pěstouny.

Pouť lidí dobré vůle za nemocné
a trpící na Chlumek v Luži
Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chru‐
dim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče sr‐
dečně zvou na pěší a cyklistickou pouť za‐
vršenou mší svatou v chrámu Panny Marie Po‐
mocné na Chlumku v Luži, která se uskuteční
v sobotu 26. září. Pro zájemce bude opět vypra‐
ven autobus z Pardubic a Chrudimi. Bližší infor‐
mace na pardubice.charita.cz.

Setkání blízkých
Na Mikulovické faře se 18. července uskutečnilo
první setkání lidí, o jejichž blízké pečovala par‐
dubická Domácí hospicová péče. Jak řekla
staniční sestra Veronika Pilcová: „Nešlo
o smutnou událost, ale o milé setkání lidí, se

kterými jsme si prošli intenzivní a náročnou
částí jejich životů. Někteří z nich si procesem
starání se o umírající blízkou osobu procházeli
vůbec poprvé ve svém životě. Bylo tedy pro mne
i mé kolegyně důležité, aby si uvědomili, že
v tom nikdy nejsou sami. Přály jsme si, aby si své
zkušenosti z této těžké životní situace předali
mezi sebou a zpětně mohli vyjádřit svůj strach,
obavy, ale podělit se i o radostné chvíle se svými
blízkými. Byl to čas pro ně - pro rodinu. Bylo
pro nás důležité, aby věděli, že se rozhodli
správně – nikdo z nás nechce umírat sám za za‐
vřenými dveřmi. Svým rozhodnutím dopřáli
svým milovaným pocit blízkosti, rodiny, souná‐
ležitosti a podpory na sto procent a bylo potře‐
ba, aby to oni sami věděli…“
Domácí hospicovou péči Oblastní charita Par‐
dubice poskytuje na základě předpisu lékaře
prostřednictvím svých dvou středisek v Pardu‐
bicích a Holicích 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Pro více informací navštivte pardubice.chari‐
ta.cz, domacihospicandelustraznych.cz či oslov‐
te přímo staniční sestru Veroniku Pilcovou (734
435 166, vpilcova@charitapardubice.cz).
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Hledáme dobrovolníka
zahradníka
V charitní rodině rádi přivítáme dobrovolníka,
který by měl chuť věnovat čas a péči zahradě či
zahradám našich středisek
a zpříjemnit
prostředí našim klientům, uvítáme vlastní inici‐
ativu a realizaci vlastních nápadů. Nabízíme
i možnost založení vlastního či sdíleného ze‐
leninového, květinového záhonu či využívání
skleníku. Miloš Lášek (730 572 959, mlasek‐
@charitapardubice.cz)

YouTube kanál. Budou pro ně připraveny také
kurzy mediální gramotnosti, aby měli pro svou
tvorbu základní znalosti a dovednosti. Jako voli‐
telný předmět bude probíhat informatika s od‐
borníkem. Jedná se o hodiny, kdy společně
s učitelem chystá hodinu odborník z praxe. Žáci
se pak učí pokročilé dovednosti v informatice,
například tvoří webstránky. Součástí projektu
jsou preventivní programy pro žáky ohledně
bezpečného chování na internetu. Těšíme se, že
projekt přinese žákům užitečné dovednosti
a podpoří jejich tvořivost.
Za školu NOE Markéta Chmelová

Projekt O₂ Chytrá škola v NOE
Škola NOE již podruhé uspěla v grantovém
programu O2 Chytrá škola. Ve školním roce
2020-21 tak budou pokračovat aktivity medi‐
ální gramotnosti a bezpečného chování na in‐
ternetu.
Díky grantovému programu budou žáci vydávat
školní časopis Maják a tvořit videa na školní

Průběh oprav kostela
sv. Jana Křtitele
Období zavření kostelů během „koro“ času bylo
inspirací pro pana biskupa Josefa Kajnka. Využil
této situace k přípravě kostela sv. Jana Křtitele
v Pardubicích na malování.
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Společně s Jakubem Brabencem odstěhovali
mobiliář a provedli potřebné přípravy na
malování a stavební úpravy. Pak následovalo
otlučení dožilých omítek ve styku s podlahou,
provedení nových omítek včetně osazení
soklových pásků v lodi i sakristii. Byla vymě‐
něna svítidla za úspornější ledková a v sakristii
byl zapojen nový průtokový ohřívač na vodu.

Nyní je kostel připraven na malování, které by
mělo začít 7. září.
Druhá polovina září by měla být využita na
úklid a postupné nastěhování mobiliáře zpět
do kostela.
(Ing. Helena Kosová)
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Začátky programů po prázdninách – 2020
1. SVÁTOST SMÍŘENÍ – děti a rodiče sobota

29. srpna v 17:00 hod.

kostel sv.
Bartoloměje

1. MŠE PRO DĚTI – žehnání škol.
potřeb

neděle

30. srpna v 10:00 hod.

klášterní kostel

1. ADORACE

úterý

1.MŠE SVATÁ V NEMOCNICI
1. MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA
1. HODINY NÁBOŽENSTVÍ
1. SETKÁNÍ ŽADATELŮ O KŘEST
1. SETKÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
KANCELÁŘ na arciděkanství

kostel sv. Jana
Křtitele (výmalba)
středa
02. září v 14:30 hod.
kaple Oáza
pátek
13. září v 16:00 hod.
fara ?? (JB, VM)
fara / Salesiánský
od pondělí 14. září (dle programu)
klub
středa
25. září v 19:00 hod.
fara
čtvrtek
24. září v 16:45 hod.
fara
od úterý
pondělí – pátek:
1. září
08:00–12:30 13:30–16:00

Tábor střediska Šestka 2020
Druhou polovinu července letošního roku
strávilo 64 dětí skautského střediska Šestka
v malebné krajině Železných hor nedaleko obce
Šiškovice. Po několika letech jsme vyměnili in‐
diánská týpí za tradiční letní obydlí českých
skautů – podsadové stany. Krásné letní dny
prožívali světlušky, vlčata, skautky a skauti nejen
trénováním tábornické praxe, opakováním šifer,
orientace v přírodě a dalšími pro junáky tak
vlastními aktivitami. Za zmínku stojí plnění
bobříků, kdy některá vlčata ulovila pro jejich
věk maximální počet, tedy deset, bobříků. I děv‐
čata plnila různé skautské výzvy, např. Noční
bdění, Ranní vstávání anebo Tři orlí pera.
Dostalo se i na pěší a cyklistické výpravy do
vzdálenějšího okolí a vyzkoušeli jsme si i skálo‐
lezení na Škrovádu. Důležitou součástí každého
tábora je jeho celotáborová hra. Letos byla in‐
spirována filmem Jak vycvičit draka. Na každý
den měl tým Veverek přichystanou nápaditou
a akční hru, kterou musely týmy Snoplivců,
Raťafaťanů, Rybinohů, Škyťáků a Astridovců
plnit a hlavně pokusit se v silné konkurenci zví‐

zatím nebudou

tězit. Absolutním vyvrcholením hry bylo zabít
nebezpečného velkého draka, kterého před‐
stavovali vedoucí. Zde se prokázala schopnost
našich svěřenců přemýšlet, plánovat a nakonec
i spolupracovat na společném cíli, což se jim
skvěle zdařilo. Obrovskou výhodou tábořiště
byla nádrž napájená místním potokem, kterou
jsme všichni díky slunečnému počasí každo‐
denně užívali ke koupání, plaveckému sportu
anebo bojovým aktivitám.
Dlouho trvající nejistota, jestli bude možné le‐
tos tábor vůbec uskutečnit, se nakonec rozply‐
nula a všichni jsme mohli prožít dva krásné týd‐
ny v nádherném prostředí mezi svými kamará‐
dy. Díky úsilí a práci mnoha z nás celý tábor do‐
padl skvěle a všichni jsme se domů vrátili
zdraví, spokojení a samozřejmě správně špinaví.
Každému z vedoucích, oběma zdravotnicím,
všem třem kuchařům a hlavně našim tá‐
borníkům děkuji za tábor, na který se nezapo‐
míná!
Tomáš Dušek – Ježek
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Výuka náboženství

ve školním roce 2020/2021
Předškoláci:

Čtvrtek
1x za 14 dní

16:45 - 17:30

A. Lukavská

farní sál od 24. 9. 2020

Školáci
A.

1. třída

Pátek

13:30–14:15

M. Traxlerová

Salesiáni

B.

1. – 4. třída

Čtvrtek

15:15–16:30

I. Zbrojová

fara – učebna

C.

1. – 6. třída

Středa

15:00–16:00

A. Forbelský

Mikulovice – škola

D.

2. – 4..třída

Úterý

16:00–16:45

Z. Nápravníková

farní sál

E.

2. třída

Pátek

13:30–14:15

V. Glogar

Salesiáni

F.

3. třída

Pátek

14:15–15:00

V. Glogar (příprava 1 SVP)

Salesiáni

G.

3. – 6. třída

Čtvrtek

14:15–15:30

I. Zbrojová

fara – učebna

H.

4. – 5. třída

Pátek

14:15–15:00

M. Traxlerová

Salesiáni

I.

6. – 8. třída

Úterý

17:00–17:45

J. Brabenec

fara – učebna

J.

6. třída

Pátek

14:15–15:00

?

Salesiáni

K.

7. – 9. třída

Pátek

14:15–15:00

J. Woclawek

Salesiáni

L.

9. třída

Středa

16:30–17:15

J. Brabenec

fara – knihovna

Fara: Kostelní 92, Pardubice 530 02, e-mail: farpar@volny.cz
Salesiáni: Zborovského náměstí 2018, Pardubice 530 02, e-mail: sasm@pardubice.sdb.cz
Příprava dětí k 1. svatému přijímání (1SVP):
1. na faře bude probíhat zvlášť, mimo uvedený rozpis hodin, formou speciální katecheze v období
leden – květen 2021. Podrobnosti budou uvedeny ve Zpravodaji farnosti v prosinci 2020. Rodiny,
které projeví zájem o přípravu na této přihlášce, dostanou informace osobně, e-mailem nebo poš‐
tou.
2. u salesiánu v pátek od 14:15 – 15:00, kterou vede P. Vojtěch Glogar .
Vlastní výuka začíná v týdnu od 14. září 2020.
Přihláška je na internetových stránkách www.farnost-pardubice.cz,
též v kostele na stolku pod kůrem.

Sobota 19. září 2020
CELODENNÍ PROGRAM!
Doprovodný program v neděli a pátek večer

POUTNÍ MŠE TETÍNSKÝ TRH
BUDE VYSTAVENO PALLADIUM ZEMĚ ČESKÉ
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Informace pro všechny kdo
přispívají na televizi NOE
Žádáme všechny, kterým je pravidelně zasílána
pošta z Nadačního fondu Telepace, aby využili
možnosti zasílání pošty na své e-mailové adresy.
V současné době je pošta z Nadačního fondu
hromadně zasílána do kanceláře farnosti a ná‐
sledně ji dobrovolníci roznášejí na uvedené ad‐

Z farní kroniky
Rok 1931
31. května 1931 byla otevřena zde na prostran‐
ství vedle děkanství pod zámkem výstava, kte‐
rou zahájil sám president republiky T. G. Ma‐
sryk. V rámci této výstavy byly konány četné
sjezdy a mezi nimi byl konán i sjezd českoslo‐
venské strany lidové a slet čsl. Orla. Předseda
čsl. str. lidové, poslanec kanovník Bohumil
Stašek, konal v sobotu 15.8.1931 o 9.hodině do‐
poledne v děkanském kostele kázání a sloužil
zde mši sv. Téhož dne byl sjezd zemského zastu‐
pitelstva čsl. str. lidové u Zlaté Štiky, za přítom‐
nosti 300 delegátů, zastupujících všechny české
okresy v Čechách. Mimoto byli zde četní po‐
slanci a senátoři strany s ministrem ing. Janem
Dostálem v čele.
V neděli 16.8. byl konán velkolepý průvod ka‐
tolického lidu a Orelstva od nádraží na
Perštýnské náměstí, kde v 9h za četné asistence
duchovenstva sloužil mši sv. nejdůstojnější pán
biskup královéhradecký dr. Karel Kašpar. Po
mši sv. měl krátkou promluvu nejdůst. pan bis‐
kup a po něm z balkónu městské radnice koná‐
ny byly slavnostní řeči mnohých poslanců: mi‐
nistra ing. Dostálka, prof. Antonína Adama aj.
Tyto projevy zakončeny byly státní hymnou za
doprovodu hudby. Nadšení a radostné odhod‐
lání k práci pro vítězství katolické myšlenky ve

resy. Tento způsob je velmi časově náročný a ne
vždy je možno všechny obálky doručit.
Proto zašlete na adresu Nadační fond Telepace,
Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava žádost o za‐
sílání informací na Váš e-mail.
(Pavla Bednářová)

státě čsl. bylo velké. Každý vzpomínal, že před
6ti lety bylo při orelském sletě na tomtéž ná‐
městí na katolíky pliváno a nikdo jich nechtěl
na ně pustiti. Dnes bylo náměstí Pernštýnovo
v pravém slova smyslu katolíky zaplaveno. Od‐
poledne seřaděn byl u Bubeníkových sadů
a v přilehlých ulicích orelský průvod s 10.000
účastníky, v čele s Orelskou jízdou a státní
vlajkou. Čestná stráž položila u památníku
padlých hrdinů nádherný věnec a celý orelský
průvod před pomníkem defiloval. Na stadio‐
ně konali Orlové veřejné cvičení, jemuž byl
přítomen i velitel zdejší posádky plukovník
Pachta. K Orlům připojili se i vojíni zdejšího
železničního pluku a provedli úspěšně cvičení
s puškami, ranní půlhodinku a jiné hry. V té
chvíli dostavil se na stadion i zemský velitel
generál Bílý. Pozdě večer byl velkolepý tento
slet ukončen a autobusy a parní stroje odvezly
účastníky do jejich domovů.
Novosvěcenec P. František Beneš z Pardubiček
konal 5.července ve zdejším děkanském kostele
slavnou primici, při níž kázal vsdp. kons. rada a
profesor theologie z Hradce Králové dr. Josef
Burýšek .
Výstavu navštívil 16. srpna i sám nejd. pan bis‐
kup královehradecký dr. Karel Kašpar, jenž
z vděčnosti vzal na vědomí i expozice čsl. Orla
ve výstavě umístěné!
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Rok 1932
Nový katolický kostel na Skřivánku
v Pardubicích
Milovaní osadníci.
Naše město dobylo si svým utěšeným
rozkvětem vynikajícího místa na čes‐
kém východě. Avšak přes tento skvělý
vzrůst má ještě žalostnou mezeru - ne‐
dostatek katolického kostela na rychle
rostoucí nové čtvrti Skřivánku.
O všechny potřeby našeho obyvatel‐
stva bylo dosud náležitě pečováno, to‐
liko o náboženské potřeby katolického
obyvatelstva není postaráno tak, jak by
mělo býti.

Malý příspěvěk z farního
zpravodaje Poutník
Díky za každé nové ráno:
Za oknem už rozbřesk zvoní, měsíc hvězdy odvádí,
šedivá se v purpur mění, tak se rodí svítání.
Východ rudě zahoří, slunce zvolna vstává,
mlžný závoj odloží, tak se rodí rána.
Ptačí zpěv a modré nebe, rosa září na větvích,
vítr tichou píseň zpívá, z ulice zní dětský smích.
Díky za každé nové ráno, které vidím přicházet,
velký dík už jenom za to, že se mohu probouzet

Máme zde čtyry katolické kostely, jsou to
úctyhodné památky po našich předcích, jsou to
vzácné pomníky dějů minulých; avšak tyto sva‐
tyně nepostačujícího dnešním potřebám věřící‐
ho lidu Pardubic a osad církevně s nimi slou‐
čených. Potřeba nového katolického kostela na
našem předměstí všeobecně se uznává a snad
není daleko doba, kdy ku stavbě kostela sku‐
tečně dojde. Jest ovšem potřebí, abyste, mi‐
lovaní osadníci, se stali členy Jednoty pro posta‐

Pavlína Rosslerová

vení nového katolického chrámu Páně v Pardu‐
bicích a dle své možnosti přispěli, aby naše sna‐
ha v krátké době se stala skutkem. Za to Vás
snažně prosí Váš duchovní správce
Vincenc Šetina, děkan
V Pardubicích, na Hod Boží Svatodušní,
15.května 1932

Pravidelné akce
Setkání u kávy (od 6. 10.)

fara

po mši v 09:00

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

po večerní mši sv.

Úterý

Adorace (po večerní mši svaté)

začne až po otevření kostela sv. Jana Křtitele

Středa

Mše svatá v kapli v nemocnici

Vstupní budova – 1. patro 14:30

Neděle
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Kalendář akcí
na měsíc září–říjen
Poutní slavnost v Pardubičkách
kostel sv. Jiljí
17:00
Ne 30.08. 1. mše pro děti - žehnání školních potřeb klášterní kostel
10:00
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00–16:00
Čt 03.09.
Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
Pá 04.09. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00–18:00
4. setkání 1SVP
farní sál
15:30
Ne 06.09.
Posvícení – Dražkovice
kaple Andělů strážných
10:30
St 09.09. Seniorklub
farní sál
14:30
Čt 10.09. Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
So 12.09. Dny evropského dědictví
kostel sv. Bartoloměje
Poutní slavnost
Kokešov
15:00
Ne 13.09. Sbírka: pro křesťany ve Sv. Zemi
Posvícení Ostřešany
kaple Panny Marie
10:30
Čt 17.09. Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
So 19.09. 15. Pouť rodin
Ne 20.09. Setkání dobrovolníků SKM
Salesiánský klub
14:00
Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Čt 24.09.
Mše sv. v LDN
Rybitví
13:30
Slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa
Poutní slavnost
kostel sv. Václava - sales. 8:30
Po 28.09.
Poutní slavnost
Spojil - kaple
15:15
Modlitba za národ
kostel sv. Bartoloměje
17:30
St 30.09. Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00–16:00
Čt 01.10. 1. polední mše svatá
místo bude upřesněno
12:00
Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
Pá 02.10. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00–18:00
Farní pouť - Žďár nad Sázavou
Bazilika PM/Zelená Hora 7:30
So 03.10.
Hradubické derby - mládež
Salesiánský klub
Čt 08.10. Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
So 10.10 příprava 1. sv. přijímání + sv. smíření
kostel sv. Bartoloměje
17:00–19:00
Slavnost – 1. svaté příjímání
kostel sv. Bartoloměje
10:30
Ne 11.10.
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Seniorklub
farní sál
14:30
St 14.10.
Mše sv. v LDN
Rybitví
13:30
Čt 15.10. Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Misijní neděle
Ne 18.10.
Sbírka - Papežská misijní díla
Čt 22.10. Mše sv. v Domově pro seniory
U Kostelíčka
15:00
Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
08:00–16:00
Čt 29.10.
Mše sv. v Domově pro seniory
Blahoutova ul.
15:30
Pá 30.09. Zpovědní den
kostel sv. Bartoloměje
17:00–18:00
Ne 01.11. Slavnost Všech svatých

