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Jak jsem jel na pouť
V sobotu 26. září 2020 se konala na Chlumku
u Luže charitní pouť lidí dobré vůle. Byl to
v pořadí druhý ročník takové pouti ve svatovác‐
lavském čase a na mariánské poutní místo. Za‐
čátek poutní cesty Pardubice nebo Chrudim
a možnost pěší cesty nebo na kole, popřípadě
autobusem. V šest hodin ráno je žehnání pout‐
níkům před kostelem sv. Bartoloměje v Pardubi‐
cích, vycházím žehnat pěším poutníkům před
kostel, je zde jedna rodina s dětským spor‐
tovním kočárkem, drobně prší a teplota sedm
stupňů, na pohodu to nebude; po požehnání se
ještě objevují dva muži z charity, kteří jdou také
pěší pouť. Tito všichni do cíle úspěšně dorazili
přes dešťové průtrže a jinou nepohodu. V je‐
denáct hodin je žehnání cyklopoutnikům, kolik
jich asi bude… požehnal jsem tedy v 11 h sám
sobě a vydávám se na cestu, přece nebude celou
cestu pršet a vzdálenost do Luže je pro silniční‐
ho cyklistu pitoreskní. Běžným tempem by za
hodinu a půl nebylo co dělat, ale v dešti se jede,
kvůli stříkání vody na záda, pomaleji, stačí
rychlost patnáct, sedmnáct. Ve dvanáct hodin je
žehnání před kostelem v Chrudimi, za modlitby
Anděl Páně počkám do skončení zvonění a vy‐
rážím směr Tři Bubny. Za takových podmínek je
prostor i důvod k modlitbě i vzpomínání na
různé minulé pouti na Chlumek, na pouť má‐
jovou jednou z Chrudimi, kdy bylo velmi
chladno a větrno a jeli jsem na kolech pouze dva
a zpět jsem jel sám, jak jsme se sešli u Paletínské
kaple na růženec, na pouť vězeňské pastorace ze
Skutče přes Janovičky, na pouť rodin z Rané,

každý zažije několik poutí na toto milé, Božím
požehnáním a přímluvou Panny Marie ob‐
dařené místo. Mezitím intenzita deště slábne, až
téměř ustává, je vidět, že před nedávnem zde
byla snad průtrž, příkopy jsou plné vody, voda
vytváří louže na polích, i to je požehnání. Na
Dobrkově dojíždím vytrvalé pěší poutníky, za‐
slouží si obdiv. Ke chrámu dojíždím se značným
předstihem, mše svatá je za více než hodinu. Za‐
čínají se sjíždět pracovníci charity a další pout‐
níci, při vstupu do chrámu můžeme vyplnit
lísteček s úmyslem pouti. Mše svatá byla
z památky sv. Vincence z Pauly zakladatele
kongregace Dcer křesťanské lásky – vincentek
k zajištění péče o chudé a nemocné, ale jak po‐
znamenal Mons. Jan Paseka v homilii, po nikom
Bůh nechce, abychom byli přesně jako svatý
Vincent nebo svatý Václav, každý máme svou
životní cestu a své hledání Boží vůle a je nád‐
herné to celý svůj život objevovat. Původně jsem
chtěl psát o nejistotě, že v současnosti se neví, co
bude, jestli bude epidemiologická situace ještě
horší a budou-li moci být poutě a společné bo‐
hoslužby a co se může a nemůže a co když
onemocním a bude potom, ale to už tu kdysi
také bylo a Abrahám řekl, na hoře Hospodinově
se uvidí a dodnes se tomu místu tak říká a do‐
dnes to platit nepřestalo. Přeji vám všem a vy‐
prošuji krásný podzimní čas a požehnání od
toho, který dopředu uvidí.
P. Tomáš Kvasnička
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Příspěvky poutníků z poutě v Kokešově
Příspěvek I.
Stalo se krásnou tradicí slavit památku Panny
Marie Bolestné u kaple jí zasvěcené v Kokešově.
Bylo tak tomu i letos, kdy jsme se zde za krásné‐
ho slunečného počasí v neděli 13. září sešli.
Cesta byla individuální, lidé sem přicestovali
každý podle svých možností a schopností – au‐
tem, vlakem, na kole i pěšky.
Poslední přípravy a dolaďování probíhaly za
modlitby bolestného růžence. Mši svatou slavil
náš novokněz P. Jakub Brabenec a byla obětová‐
na za uzdravení nemocných. A ve stejné myš‐
lence se vlastně nesla celá mše svatá – obě čtení,
evangelium i promluva otce Jakuba. Protože
stejně tak jako my potřebujeme být v milosti na‐
šeho Pána znovu a znovu uzdravování v Jeho
nikdy nekončícím odpouštění, stejně tak
bychom se měli ze všech sil snažit s Boží pomocí
odpouštět i my – všem lidem kolem sebe i sami

sobě. Panna Marie je nám v tom velkým, nedo‐
stižným vzorem… Mše svatá byla provázena
společným zpěvem na oslavu Panny Marie za
doprovodu elektronických varhan.
Na závěr mše svaté otec Jakub požehnal nám
i našim blízkým, poté jsme si mohli přijít i pro
novokněžské požehnání. Bohu díky.
Po skončení mše svaté nás čekalo milé pře‐
kvapení ve formě agapé – paní Ivona Šislerová
nás pohostila výbornými koláčky.
Děkujeme Bohu za milosti tohoto požehnaného
odpoledne a věříme, že ze získaných darů bude‐
me schopni čerpat pro dobro všech našich blíz‐
kých, a tím i naše, dlouhý čas.
Yvona Begerová
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Příspěvek II.
Poutní slavnost se konala dne 13. září 2020
u kaple zasvěcené Panně Marii Bolestné, za
pěkného slunečného počasí. Pan Václav Pecen
s pomocníky zajistili ozvučení a zejména roz‐
místění židlí, jejichž vzájemné rozestupy nám
připomněly současnou coronavirovou epidemii.
Přede mší sv. jsme se modlili Bolestný svatý Rů‐
ženec na připomínku svátku Panny Marie Bo‐
lestné.
Mši svatou slavil novokněz P. Jakub Brabenec
s několika ministranty za účasti cca 80 poutní‐
ků. Ve své promluvě navázal na nedělní litur‐
gické texty, které hovoří o odpuštění. Odpustí‐
me-li křivdy svému bližnímu, také i nám budou
odpuštěny, hněvá-li se člověk na své bližní, ne‐
může očekávat uzdravení. A odpouštět bychom
měli třeba sedmasedmdesátkrát, čili stále. Bude‐

me-li prosit, bude nám odpuštěn i velký dluh
(velká vina), musíme ale i my odpouštět těm,
kdo nás prosí, abychom neztratili Boží milosr‐
denství.
V závěru mše sv. děkoval P. Jakub za možnost
slavit liturgii v takovém přírodním prostředí
a vyprošoval u Panny Marie zejména odvrácení
a ukončení epidemie. Poté jsme obdrželi svá‐
tostné požehnání.
Po skončení mše sv. uděloval P. Jakub
novokněžské požehnání těm, kteří jej dosud ne‐
obdrželi.
Děkujeme za krásnou poutní slavnost.
Bohudíky.
J. Čihulová
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15. Pouť rodin Pardubické farnosti
Pouť rodin patří mezi naše stálice mezi akcemi
v našem farním kalendáři. Bylo tomu tak i tuto
třetí zářijovou sobotu. Tento rok byla pouť spo‐
jena také s poutí Salesiánského klubu mládeže.
Pouť rodin začala mší svatou v kostele svatého
Jana Křtitele ve Svratce. Tento malebný kostel,
původně gotický a přestavěný v 18. století, nám
posloužil ke mši svaté, kterou společně sloužili
otec Antonín Forbelský a Vojtěch Glogar. Pu‐
tování začalo v nedalekém Svratouchu. První
zastávka byla naplánována na břehu rybníka
Chochola, kde to ale z důvodu probíhajících ry‐
bářských závodů nebylo možné. Proto jsme do‐
šli do nedalekého letního tábora, kde jsme
společně posvačili u nezapáleného táborového
ohně. Společně jsme naplánovali poutní cestu a
společné aktivity pro děti. Na poutní den také
připadala celostátní akce “ukliďme Česko”, kte‐
rou jsme využili a společně s dětmi jsme po

cestě do připravených odpadních pytlů sbírali
odpadky, které jsme našli během pouti na cestě
a přilehlém lese.
Cesta díky aktivitám ubíhala rychle i dětem,
které se zabavily sběrem odpadků, následně hub
a spoustou her, které pro ně připravili rodiče.
V této atmosféře jsme došli až na Lovecký záme‐
ček Karlštejn, kde probíhali cyklistické a bě‐
žecké orientační závody. Kdo měl chuť, mohl se
občerstvit v otevřené restauraci, zvlášť Plzeňské
pivo přišlo poutníkům k chuti. Dále jsme pokra‐
čovali malebnou krajinou zpět do Svratouchu,
kde společná pouť skončila. Pouť byla velmi vy‐
dařená, počasí nádherné. I přes malou účast vě‐
říme, že tato tradiční aktivita patří do naší
farnosti a bude se i nadále těšit účasti farníků.
Zdeněk Lukavský
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Vzpomínka na pana
Bedřicha Bečku
V pátek 25. 9. jsme se v kostele sv. Jiljí v Par‐
dubicích rozloučili při pohřební mši svaté
s naším farníkem panem Bedřichem Beč‐
kou. Jak uvedl v kázání P. Karel Moravec,
pan Bečka se v době před 30 roky aktivně
zapojoval při opravách našich kostelů a fary.
Také se pravidelně účastnil bohoslužeb
i různých farních akcí jako poutí, výletů
apod. Velmi rád a pravidelně byl na stře‐
dečních setkáních seniorů na faře. Byl vždy
usměvavý, skromný a kolem sebe rozdával
dobrou náladu.
Karel a Olina Kylarovi

Bohoslužba v kapli sv. Martina
a sv. Vavřince v Němčicích
Milí přátelé, 11. 11. 2020 v 18.00 hodin Vás zveme na
slavnostní bohoslužbu v kapli sv. Martina a sv. Vavři‐
nce v Němčicích pod Kunětickou horou.
Tato bohoslužba se koná k příležitosti posvěcení této
kaple, svátku sv. Martina a 6. výročí společenství
modlící se za mír.
Bohoslužba bude sloužena pomocným biskupem
Mons. Josefem Kajnekem, doprovázeným jáhny.
Srdečně zveme všechny duchovní a farníky k účasti na
této skromné slavnosti zakončené drobným po‐
hoštěním ve svatomartinském stylu...
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Cyklovýlet mládežnického spolča do Lázní Bohdaneč
Náš výlet se konal v sobotu 19.9. dopoledne.
S mládeží se většinou potkáváme jednou za
čtrnáct dní v sobotu večer ve farním sále, ale teď
nás napadlo trochu oživit naše setkávání
a domluvili jsme se, že vyrazíme na cyklovýlet
do Lázní Bohdaneč. Náš cíl měl 3 části: legraci,
modlitbu a cukrárnu.
Vyráželi jsme společně od fary. Trasa vedla ko‐
lem zámku, před zdymadlo a cyklostezku až
k Hrádku kde jsme odbočili na modrou turis‐
tickou značku a dojeli až k Lázním ke Kuttne‐
rově kapli, kde jsme se potkali s jedním mlá‐
dežníkem, který přijel na motorce, a společně

jsme se pomodlili za naše rodiny a farnost
u kapličky Panny Marie Lurdské. Poté jsme se
přesunuli k místní faře, kde jsme si zanechali
kola a šli jsme si dát na náměstí zaslouženou
zmrzlinu a pizzu. Po příjemném občerstvení
jsme se zastavili na chvilku ticha v místním
kostele sv. Máří Magdalény. Následně jsme se už
vrátili ke svým kolům a vyrazili zpět po cyk‐
lostezce směr Pardubice-Semtín a podél Labe
zpět k naší faře.
Cyklovýlet se moc podařil a počasí nám přálo.
P. Jakub
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Tři charitní sestry na společné pouti
„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Ma‐
touš 18,20
V sobotu 26. září u příležitosti celorepublikové‐
ho Dne Charity poutní chrám Panny Marie Po‐
mocné na Chlumku v Luži přivítal poutníky,
kteří přišli prosit nejen za své blízké, ale též pod‐
pořit práci Charit Pardubice, Chrudim a Nové
Hrady, které Pouť lidí dobré vůle za nemocné,
trpící, umírající a drahé zesnulé pořádaly. Pout‐
níci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím
lístků mohli odevzdat Boží milosti své indivi‐
duální prosby za zdraví svých blízkých či podě‐
kovat za péči charitních sester, pečovatelek, lé‐
kařů a sociálních pracovníků.
Přes nepřízeň počasí se na 32 kilometrů
dlouhou cestu vydali pěší a cyklističtí poutníci z
Pardubic i Chrudimi a pro ty, kteří by náročnou

cestu nezvládli, byl vypraven autobus. Mši sva‐
tou, kterou celebroval generální vikář Králove‐
hradecké diecéze Jan Paseka, varhanní koncert
Petra Špáty a přednášku Františka Jirásko o his‐
torii poutního místa mohli zájemci sledovat
rovněž v přímém přenosu na YouTube kanálu
Oblastní charity Pardubice.
Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie
Hubálková: „Oblastní charita má v péči přes dva
tisíce klientů a naše práce by se neobešla bez
duchovní podpory. Děkuji všem, kteří na nás
myslí a podporují nás. Čím dál víc si uvědomuji,
že jednotlivé osudy potřebují krom lidské
a profesionální péče našich sester a pečovatelek
právě pomoc modlitby.“
Počet zúčastněných poutníků i doprovodný
program byl poznamenán nejen nepřízní poča‐
pokračování na další straně
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sí, ale též aktuální epidemiologickou situací. Jak
řekl Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudi‐
m: „Rád bych, abychom i v tomto společenství
věnovali myšlenky a modlitbu našim chrudim‐
ským kolegyním, které aktuálně v první linii bez
přerušení péče pomáhají covid pozitivním kli‐
entům nebo se sami s nákazou potýkají.“
Pouť tří charitních sester podpořil svou účastí
i radní Pardubického kraje zodpovědný za soci‐
ální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který
vyjádřil velké uznání a poděkování všem charit‐
ním pracovníkům. Jak Pavel Šotola řekl: „Chari‐
ty za dobu svého trvání ušly obrovský kus cesty
i co se týče rozšíření nabízených služeb. Děkuji
i jménem samosprávy Pardubického kraje za
pomoc dětem, ohroženým rodinám, osobám na
okraji společnosti, za pomoc nemocným, senio‐

rům i za hospicovou péči o umírající a jejich
blízké.“
Ač byla pouť poznamenána nepřízní počasí, na‐
šli se tací, kteří šli celou cestu pěšky. „My jdeme
za nemocné a trpící, konkrétně za moje prarodi‐
če, kteří už na tom nejsou nejlépe. Pomáhám
jako dobrovolník Charity a vím, že je mnoho
lidí, za které je potřeba se modlit a opět jsme se
celá rodina vydali na tuto cestu“, svěřil se s dů‐
vodem k pěšímu putování do Luže i s dětmi
a kočárkem Josef Dvořák a jeho manželka
k tomu dodala: „Posiluje nás to jako rodinu
nejen psychicky, duchovně, ale i fyzicky a v Luži
se navíc můžeme pochválit, že jsme to dali.“
Jan Lohynský
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Pavel Zbroj získal cenu Duhového křídla
Jsme velice rádi, že se můžeme připojit ke gra‐
tulaci Pavlu Zbrojovi, který byl oceněn jako
dlouholetý obětavý charitní pracovník v soci‐
álních službách cenou Duhového křídla. Jeho 8.
ročník pořádala Národní rada osob se zdravot‐

ním postižením ČR a Pardubický kraj, jehož
radní Pavel Šotola cenu v kategorii Profesionál
našemu milému kolegovi předával.
Jan Lohynský

Volná kapacita v ambulantních
odlehčovacích službách v Mikulovicích
Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké,
kteří jsou odkázáni na jejich péči, potřebují také
prostor a čas pro řešení vlastních problémů či
vlastní odpočinek. Odlehčovací služby jsou
často jediným řešením, pro pečující rodiny a
jednotlivce, aby mohli své milované blízké na
potřebný čas svěřit do péče lidskému a odborně
vzdělanému personálu Charity. Nabízíme

volnou kapacitu pro pečující a jejich blízké
v ambulantním středisku v Mikulovicích ve
všední dny od 7 do 17. Zajišťujeme dopravu
speciálně upravenými automobily do střediska
i zpět do domovů klientů.
Jan Lohynský

10 / Škola NOE

Škola NOE uklízí Česko
Žáci šesté, sedmé a osmé třídy se zapojili do dobrovolnické akce @uklidmecesko. Vyrazili ukli‐
dit okolí školy a zamířili také do blízkého lesoparku na Dukle. Letošní ročník byl zaměřen na
cigaretové nedopalky a cestou jich našli opravdu hodně, téměř na každém kroku. Také našli
i některé kuriózní odhozené odpadky jako např. boty z hmyzím překvapením, baseballový mí‐
ček nebo třpytku. Na konci akce všechny těšilo, že mohli alespoň trochu uklidit naše okolí.
Za školu Noe Markéta Chmelová
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Svátost nemocných

Co nás čeká
21. listopadu pardubická Charita ráda při‐
jme pomoc dobrovolníků při organizaci
Sbírky potravin, kterou pořádá Česká fe‐
derace potravinových bank. Darované po‐
traviny a drogerie od zákazníků pardu‐
bických obchodů doplní sklad Potravi‐
nové pomoci Oblastní charity Pardubice,
odkud je pomoc vydávána na základě po‐
ukazu vystaveného sociálními pracovníky
státních i neziskových organizací po‐
třebným na Pardubicku. V době před ad‐
ventem nás čeká tradiční benefiční akce vyrábění adventních věnců pro Domácí
hospic, forma, místo a čas společného vy‐
rábění budou upřesněny na webových
stránkách Charity a totéž platí, pokud jde
o letošní program a formu Tříkrálové
sbírky. V sobotu 30. ledna 2021 se usku‐
teční již 8. charitní ples pro Domácí
hospic ve Skautském centru Vinice v Par‐
dubicích.

Naplánováno – aktuálně dle situace bude
upřesněno
V sobotu 7. listopadu v 09:00 hod. bude při mši
svaté v kostele sv. Bartoloměje udílena svátost
nemocných. Před mší svatou bude od 08:30
hod. příležitost ke svátosti smíření. Zájemci se
mohou přihlásit v sakristii v kostele sv. Bartolo‐
měje. Následně po této slavnosti bude malé po‐
hoštění v prostorách fary (můžete-li přispět ně‐
čím upečeným na společný stůl, předem děkuje‐
me).
Podmínky k přijetí svátosti nemocných jsou ty‐
to: pokřtěný katolík, vážně nemocný (i větší ob‐
tíže stáří jsou zde považovány za nemoc) a po
předchozím přijetí svátosti smíření. Těm
nemocným, kterým jejich nemoc nedovolí přijít
na toto společné udílení svátosti nemocných,
rádi udělíme svátost nemocných u nich doma
nebo v nemocnici, pokud o ni projeví zájem.
P. Antonín

Jan Lohynský

Hledáme dobrovolníka
zahradníka
Živý růženec
Chtěly bychom pozdravit a popřát hodně zdraví
a Božího požehnání v této nelehké době všem
členům Živého růžence a znovu bychom chtěly
informovat o možnosti využití internetu k po‐
slání informací o Živém růženci v našem spole‐
čenství. Pokud nechcete posílat informace kla‐
sicky poštou v obálce, prosíme o nahlášení jmé‐
na, čísla růže a vaší emailové adresy na email"
zivyruzenec@seznam.cz. Dosud se přihlásilo
jen 6 členů. Myslíme na Vás a O+B

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)
Jan Lohynský
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Mons. Antonín Duda –
vzpomínka na rosického
pastýře…
V sobotu 31. října si připomeneme již 6 let od
doby, kdy nečekaně Pán k sobě povolal Mons.
Antonína, rosického pastýře. V létě na jeho hro‐
bě v Pravoníně pod Blaníkem bylo doplněno
jeho jméno.
Pro připomínku tohoto dobrého pastýře si připo‐
meňme některá Antonínova „slova“ z jeho
slovníku:

Úprava vstupu kostela sv.
Bartoloměje
V pondělí 19. října začnou úpravy vstupu
do kostela sv. Bartoloměje. Z tohoto důvo‐
du bude z části omezen vstup do kostela,
věříme, že dle slibu provádějící firmy, bude
úprava skončena za dva týdny. Předem vám
děkuji za trpělivost při určitých omezeních.
P. Antonín

» Dá-li Pán Bůh – jako že dá…
…přál nám po mši:
„Přežijte všechno a všechny.“
» …často na konci kázání říkával:
„Tak se držme palce, ať to dobře vyboxujeme.“
» on byl svým životem připraven kdykoliv vy‐
razit v papučích do nebe,
mimochodem to je taky jeho hláška, jít v papu‐
čích do nebe
» Typické pro něj bylo také přátelské poplá‐
cání po rameni a často jako chválu říkal:
„Máš-li volnou jednu ruku, tak si udělej
malá.“
P. Antonín

Papež: Klevety
jsou horší než Covid!
Před polednem se na Svatopetrském náměstí
shromáždilo přibližně tisíc lidí, aby si vyslechli
pravidelnou promluvu Petrova nástupce před
mariánskou modlitbou Anděl Páně.
Papež František komentoval evangelium 23. ne‐
děle liturgického mezidobí (srov. Mt 18,15-20),
kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům jeden ze
skutků duchovního milosrdenství, totiž napo‐
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mínat ty, kdo hřeší. V samotném závěru papež
František řekl:
„Toto Ježíšovo učení je nám velikou pomocí.
Když například vidíme u bratra či sestry nějaké
pochybení, defekt, uklouznutí, obvykle to
nejprve říkáme druhým a drbeme. A klevety za‐
mykají srdce společenství, překážejí jednotě
církve. Velký mluvka, velký mluvka je ďábel,
který stále hledá, co špatného říci o druhých,
protože je lhář, který se snaží rozdělit církev, od‐
dálit bratry od sebe a nevytvářet společenství.
Prosím vás, bratři a sestry, snažme se neklevetit.
Klevetění je mor horší než Covid! Horší. Vy‐
nasnažme se neklevetit. Žádné drby.

proto o neodvolatelné odsouzení, nýbrž
o uznání, že naše lidské snahy mohou někdy se‐
lhat a že jedině, ocitne-li se bratr sám před Bo‐
hem, může stanout před svým svědomím a od‐
povědností za svoje skutky. Pokud to nejde, pak
mlčet a modlit se za chybujícího bratra či sestru,
ale nikdy neklevetit.
Panna Maria ať nám pomáhá činit z bratrského
napomenutí zdravý návyk, aby se v našich ko‐
munitách mohly vždy navazovat nové bratrské
vztahy, založené na vzájemném odpuštění a zej‐
ména na nepřemožitelné síle Božího milosrden‐
ství.“
6. září 2020 Svatopetrské náměstí

Ježíš přijímal s láskou celníky i pohany, což po‐
horšovalo tehdejší správně smýšlející. Nejde
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Z farní kroniky
Rok 1933
Na památku 1900. výročí ukřižování Páně vyhlásil
Sv. Otec jubilejní svatý rok a propůjčil všem, kteří
splní podmínky oslavy Milostivého léta plno‐
mocné odpustky. K oslavě této památky konána
byla z Československa pouť do Říma, které se zú‐
častnilo asi 20 osadníků z Pardubic. Pouť vedl
pražský arcibiskup J. E. Dr. Karel Kašpar a náš nej‐
důstojnější arcipastýř J. E. Msgre. Dr. Mořic Pícha.
Pouť byla konána ve dnech 19.–29. dubna.
Ošetřovatelky chudých nemocných Sestry Těši‐
telky vyhověly žádosti zdejší duchovní správy a
rozhodly se přijíti do Pardubic a zde si postaviti
řádový dům.
Rozhodnutím okresního výboru povolány byly
k ošetřování nemocných ve zdejší v. v. o.
nemocnici Sestry řádu sv. Františka z Opavy.
Nejprve jich nastoupilo do zdejší nemocnice 10,
do konce roku jich bylo 19.

tace. K řádnému přijetí sv. biřmování vykonána
byla náležitá příprava biřmovanců Triduem, jež
konal 24.–26. května staroboleslavský kanovník
vysocedůstojný pán Josef Málek.
O svatodušních svátcích položen a posvěcen byl
základní kámen kláštera Sester Těšitelek na
Skřivánku v blízkosti Masarykových kasáren.
Základní kámen posvětil děkan Šetina.
Na sv. Václava 28. září přijel nejdp. biskup krá‐
lovéhradecký Msgre. Dr. Mořic Pícha a za velké‐
ho účastenství osadníků slavnostně nově vy‐
stavěný klášter posvětil a odevzdal jej řádu
Sester Těšitelek v Rajhradě u Brna. Když farní
odbor Charity provedl vnitřní zařízení kláštera
a kaple, nastoupily Sestry Těšitelky dne 10. lis‐
topadu ve zdejším městě svou ošetřovatelskou
službu. První představenou zdejšího kláštera
byla jmenována s. Anežka, bývalá hraběnka
Coudenhoveová z Kunštátu na Moravě.
Pavla Pecnová

Na dny 27.–29. května ohlášeno bylo pro zdejší
osadu sv. biřmování a generální kanonická vizi‐

Plnomocné odpustky pro duše
v očistci je možné získat už před
1. listopadem

již od 25. října do 1. listopadu.

Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot.
N. 4/20/I) prodloužila na žádost ČBK své dovo‐
lení z 8. 8. 2012 (Prot. n. 79/12/I), na jehož zá‐
kladě věřící v České republice mohou obdržet
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v
týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné ze‐
mřelé.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků
pro duše v očistci jsou následující:
(1) daný den přijmout eucharistii
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za
zemřelé
(3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce
(4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpo‐
věď.

Pokud tedy věřící z vážných důvodů nemohou
navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8.
listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat

Toto dovolení se uděluje na následujících sedm
let, tedy do roku 2026.

+ Mons. Jan Graubner
předseda České biskupské konference
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Prosba Radia Proglas
Milí přátelé,
obracím se na vás dnes s mimořádnou pros‐
bou. Po 25 letech života Proglasu stěhujeme
brněnskou centrálu rádia z Barvičovy 85 na
Olomouckou 7. Samotné přestěhování je vždy
organizačně i finančně náročné. Ne nadarmo se
říká, že je lepší vyhořet, než se přestěhovat.
Chceme však této příležitosti využít k vybu‐
dování rádia, které by po všech stránkách vy‐
hovovalo současným standardům rozhlasové
práce. Až doposud jsme pracovali do jisté míry
v provizorních podmínkách. V nových prosto‐
rách vám chceme poskytnout postupně také
nové služby. Více se o tom dozvíte v textech, kte‐
ré vyšly o prázdninách v Katolickém týdeníku č.
34. Veškeré informace najdete na webu nase-ra‐
dio.cz, který je celý zasvěcen nově budovanému

rádiu. Výstavba prostor, technika, první rok
nájmu a spuštění nových služeb vyjde na 11 mi‐
liónů Kč. Na první pohled vypadá toto číslo
strašidelně. Proglas má však každý týden 70 000
posluchačů. Pokud by každý z nás, kdo Proglas
poslouchá, poslal jen 160 Kč navíc oproti svému
ročnímu příspěvku, ještě by zbylo. Proglas stojí
na vaší věrné štědrosti, a za to vám z celého srd‐
ce děkuji.
Nově budovaný Proglas můžete podpořit da‐
rem na speciální účet - 4200042406/5500, nebo
na portálu Darujme.cz.
S přáním všeho dobrého
Pavel Mikšů
šéfredaktor Radia Proglas

Pravidelné akce
Neděle

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

Úterý

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

začne až po otevření kostela sv. Jana Křtitele

Středa

po večerní mši sv.

Vstupní budova – 1. patro 14:30
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Kalendář akcí
na měsíc říjen–listopad

Čt

Vychází nové číslo Zpravodaje
15. 10. farnosti
Přijímání intencí na měsíc listopad fara

Pá

16. 10. Misijní modlitební most (růženec)

od 08:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje 18:45

Misijní neděle
Ne 18. 10. Dveřní sbírka – Papežská
misijní díla
Čt

29. 10. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00

Pá

30. 10. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

Ne 1. 11.

Slavnost Všech svatých

Po 2. 11.

Dušičková pobožnost

Pardubičky - hřbitov 16:30

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Bartoloměje 08:00

Svátost nemocných

kostel sv. Bartoloměje 09:00

So

7. 11.

Ne 8. 11.
St

Sbírka na Plošné pojištění 2.

11. 11. Uzávěrka Zpravodaje farnosti

Ne 15. 11. Dveřní sbírka – Biblické dílo
Po

16. 11. Přijímání intencí na měsíc prosinec fara

od 08:00 hod.

Út

17. 11. Státní svátek

zvony
v 17:11 hod.

Slavnost Ježíše Krista Krále
Ne 22. 11. Vychází nové číslo Zpravodaje
farnosti
So

28. 11. Farní adventní den

salesiánský klub
mládeže

14:00–17:00

Ne 29. 11. 1. Adventní neděle
Čt

03. 12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje 08:00–16:00

Pá

04. 12. Zpovědní den

kostel sv. Bartoloměje 17:00–18:00

