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Drazí souvěrci,
pandemie docela hluboce zasáhla do našich životů. Dlouhodobá nemožnost fyzické
účasti na liturgických obřadech v kostele
mnoha praktikujícím věřícím bytostně chyběla. Přemýšlel jsem, co pozitivního si z této
situace můžeme odnést. Lidé si z tisíciletých
zkušeností odnesli moudrost, jak k takovým
bolestným záležitostem přistupovat. Už staří
Číňané ji promítli do jejich
označení pojmu krize. To
slovo vyjadřují dvěma znaky,
z nichž jeden znamená bolest a druhý šanci. Také staří
Římané ji vyjadřovali úslovím: per aspera ad astra
(skrze obtíže ke hvězdám)
a i dnešní doba má pro ni
úsloví: co tě nezabije, to tě
posílí.
Svoji úvahu vezmu trochu ze široka. Zamýšlel jsem
se
nad
naší
vírou
a náboženstvím.
Rozlišuji
dvě hlavní roviny víry. Víru
něčemu, v něco. Tu vyjadřujeme například v našem
vyznání víry. Věříme například, že existuje jen jediný
Bůh. V tom jsme zajedno se všemi monoteistickými náboženstvími, tedy zejména s Židy
a muslimy. Podle rozdílných představ
o Bohu, o jeho činech a o tom, co kdo pokládá za Bohem zjevené pravdy, se utvářela

jednotlivá náboženství. Dokonce i pro pojmenování toho jediného Boha používáme
odlišné názvy. Z těch představ pak plyne
odlišná věrouka, o kterou se jednotlivá náboženství
opírají.
Ta
si
postupně
k prohlubování víry svých věřících utváří
kromě té nauky také různé obřady a vnější
projevy zbožnosti, na kterých žel někdy
dogmaticky ulpívají. Je hodně bolestné, kolik
nepochopitelné nenávisti, zloby a válek mezi
sebou pro toto ulpívání v celé
historii chovají tato vlastně
sourozenecká náboženství.
A pak odlišuji víru
v někoho, někomu, tedy
osobní
vztah
s někým,
v našem případě s absolutním
Bohem. I zde má pro naše
prožívání klíčový význam naše
představa o Něm. Pro člověka
je ovšem Bůh, jako absolutně
dokonalý duch, kterému nelze nic ubrat ani přidat, velmi
obtížně představitelný, a tak
si Jej lidé mají tendenci nějak
polidšťovat a připisovat mu
různé
lidské
vlastnosti
a emoce. Někdy se člověk
dokonce snaží Boha chránit či
zachraňovat
(v minulosti
i vojensky) před urážkami a zneuctíváním,
jako někoho slabého, koho lze zranit a kdo
potřebuje lidskou ochranu. Projevujeme
také snahu Boha různě oslavovat, někdy
lpíme i na dokonalosti a pompéznosti našich
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projevů zbožnosti, jako by si na to ten ješita
potrpěl. (Ale svého Syna nechal narodit se
v chlévě, a ne v přepychu paláce.) Uvědomovat si velikost Boha je důležité pro nás
lidi. Pro náš osobní vztah se Stvořitelem je
člověka naplno a za všech okolností. My
nemůžeme Hospodinu vlastně nic dát, můžeme jen vděčné přijímat jeho lásku
a nabídku důvěrného vztahu a snažit se naplňovat své životy zrcadlením té Jeho lásky.
A zde se právě dostávám ve své úvaze
k tomu, co nám nabídla ta pandemická situace s výrazným omezením až odříznutím
společného prožívání různých obřadů, jak
jsme na to byli zvyklí. Dalo nám to šanci soustředit se více na podstatu naší víry, oproštěnou od různých obřadů a vnějších projevů
zbožnosti, tedy na prohlubování důvěrného
osobního vztahu s Bohem. Ten se živí z naší

potřebné prožívat úctu a vděčnost za jeho
ničím neohraničenou a bezpodmínečnou
lásku, kterou vkládá do celého stvoření
a kterou miluje bez rozdílu každého
strany především důvěrným rozhovorem
s Ním, obyčejným sdílením našeho prožívání
(radosti, trápení, hledání, klopýtání atd.).
Ne, že by o tom všem On nevěděl (zná přece
každé hnutí naší mysli), ale tím sdílením si
my vytváříme a prohlubujeme z naší strany
potřebnou blízkost, intimní důvěrný vtah
k Němu. Díky tomu pak s plnou důvěrou
můžeme také bez obav svěřovat své životy
do Jeho režie, svobodně mu dovolit vstupovat do našich životů.
Věřím, že jste i vy té pandemické nabídky
využily a co nejvíce se soustředili na prohloubení jádra naší víry.

S úctou a láskou váš bratr jáhen Ladislav
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Květnové putování za Pannou Marií do Kokešova
Poutě k Panně Marii jsou odedávna součástí lidové zbožnosti. Poutí člověk může
vyjádřit Bohu vděčnost a zároveň prosit
o potřebné milosti pro potřeby své i potřeby
svých bližních. Letošní květen jsme putovávali každou sobotu na nedaleké poutní místo
Kokešov za Pannou Marií Sedmibolestnou.
Je to místo, kde za ní přichází mnoho lidí se
svými často neřešitelnými bolestmi a prosí
o povzbuzení, radu a posilu. Panna Maria
vyslechne každého a s láskou ho vede za
svým synem.

Vyráželi jsme vždy v 8 hodin od naší fary,
kde jsme vždy svěřili celou pouť do ochrany
Panny Marie. V 11 hodin jsme měli na místě
mše svatou, při které jsme si připomínali
Kristovu oběť a také blízkost a přímluvu naší
nebeské maminky.
Díky moc všem, kteří se do poutí zapojili,
myslím, že to bylo vždy moc krásné putování. Počasí nám ve většině přálo, ale pár kapek jsme taky chytli. Ale říká se, že pravá
pouť je vždy s nějakou tou obětí.

o. Jakub
Pro rozjímání - 7 bolestí Panny Marie:
1.
2.
3.
4.

Proroctví Simeona v chrámu
Útěk do Egypta
Ztráta dvanáctiletého Ježíše v chrámu
Setkání s Ježíšem na křížové cestě

5. Ježíšovo ukřižování a smrt
6. Ježíšovo snímání z kříže
7. Pohřeb Ježíše
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Příprava na biřmování
Byla dlouhá, intenzivní a přínosná. Naše
cesta za přijetím svátosti biřmování započala
v září 2019, kdy se skupina mladých lidí pod
vedením P. Václava Čunka a Anežky Sychrové začala scházet každý druhý čtvrtek
ve středisku u kostela sv. Václava. Abychom
se vzájemně poznali a trošičku sblížili, absolvovali jsme hned zpočátku víkend na faře
v Míčově, na který pak navazovala pravidelná setkání. Na nich jsme probírali důležitá
témata a získávali vědomosti, jež by měl mít
každý dospělý křesťan. V polovině roku nám

bohužel osobní setkávání znemožnila pandemie. Vašek s Anežkou se s tím naštěstí
úspěšně vypořádali, a tak jsme se začali
scházet každý týden online. V tomto módu
jsme pak dokončili celý zbytek přípravy.
V průběhu téměř dvouleté přípravy jsme
měli možnost se setkat i s několika zajímavými hosty, kteří nás obohatili o své životní
zkušenosti. V létě se konal dobrovolný výlet
na Velehrad, ten však „nebudeme rozebírat“.

Po celou dobu jsme se připravovali nejen na
přijetí darů Ducha svatého, ale také na závěrečný test, který jsme, i přes naše veliké
obavy, všichni zvládli úspěšně. Přípravu zakončila klíčová akce, a to čtyřdenní duchovní
obnova v pro mnohé z nás novém prostředí
na Vesmíru v Orlických horách. Pobyli jsme
zde částečně v tichu, pouze se svými myšlenkami a Bohem, což bylo jak nevšední, tak
obohacující. Vyvrcholením přípravy byla

v sobotu 22. května podvečer slavena mše
svatá v kostele svatého Bartoloměje, při
které nám otec biskup Josef Kajnek udělil
svátost biřmování. Slavnost se uskutečnila
k radosti nás všech bez větších epidemiologických omezení. Stejně jako jiné cesty,
i tato byla občas náročná a klikatá, někteří
sem tam bloudili, ale v cíli jsme všichni konstatovali, že stála za to. Všem spolucestujícím i průvodcům upřímné díky.
Magdaléna a Kateřina Ratkošovy
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První svaté přijímání 2021 – přijmutí lásky, která nás mění
V neděli 31. 5. 2021 vyvrcholila příprava
a radostné očekávání, kdy děti přijaly
poprvé v životě tělo
páně ukryté
v eucharistii ve slavnosti 1. sv. příjímání.
I když v covidové době, připravovat jsme
se začali od března 2021 na společných
setkáních, která, se odehrávala za dodržení
bezpečnostních opatření 1krát za 3 týdny
v sobotu v kostele sv. Bartoloměje.
Byla tam hodně zima, ale ani to nám
a dětem nezkazilo radost z toho se setkat
a dozvědět se něco o tom, jak nám Ježíš
pomáhá poradit si se svými zraněními
(střepy), nebo se svými špatnými
vlastnostmi (kameny), když je odevzdáme
Ježíši.
Uvědomit si, jak jsme bohatí, co všechno
máme a nejen v materiálním smyslu slova,
ale hlavně ve smyslu duchovním.
Pro děti bylo důležité se dozvědět
o svátosti smíření, že ji máme co nejčastěji
využívat a radovat se z tohoto daru
a možnosti vždy vstát, nevzdávat se a začít
znovu.
Anebo jak i z té nejošklivější housenky se
může vylíhnout ten nejkrásnější motýl. Tak
i my nemáme zoufat, protože i z té nejhorší
špatnosti, když ji odevzdáme Bohu, může On
vytěžit a vytvořit něco krásného.
Děti měly za úkol v rámci misijní sbírky
vlastními silami „sehnat“ penízky pro děti
v misiích.
Vybralo
se
krásných
a překvapivých 2 491,- Kč. Tleskám. :)
Část přípravy probíhala s dětmi společně
a část odděleně, kdy i my rodiče jsme si mezi
sebou mohli popovídat o výchově našich

ratolestí, nebo porozjímat nad úryvkem
z písma svatého.
Paní katechetky Irenka Zbrojová a Zuzka
Petrášová, které nás i děti provázely celou
přípravou, měly pro nás vždy připravený
program a interaktivní úkoly pro děti. Bylo
to velmi hezké, zábavné a poučné. Tímto jim
chci poděkovat za jejich práci, trpělivost
a ochotu.
V sobotu 30. 5., den před samotným
1. přijímáním, přijaly děti i rodiče svátost
smíření,
která
není
pro
všechny
jednoduchou záležitostí, ale všechny děti ji
nakonec zvládly krásně. Také jsme si prošli
s katechetkami a otcem Antonínem přípravu
na slavnost, aby vše proběhlo v neděli bez
problémů.
Samotná slavnost proběhla hladce a 10
dětí přijalo z rukou o. Antonína Tělo Páně
a mohly si užívat pocitu blízkosti Ježíše
v sobě a těšit se na každou další příležitost,
kdy jej budou moct opět přijmout.
Nakonec chci MOC poděkovat za vedení
děti i nás rodičů přípravou na 1. sv. přijímání
a za modlitby o. Antonínu Forbelskému,
o. Tomáši Kvasničkovi a o. Jakubovi
Brabencovi.
Tady pro vás posílám za nás rodiče
požehnání + .
O týden později, v neděli 6. 6. 2021, se
děti účastnily slavnosti Božího těla
a v procesí z kostela sv. Bartoloměje do
Klášterního kostela rozsypaly lupínky květů
pod nohy našeho milovaného Pána Ježíše.

Lenka Sykáčková
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První svaté přijímání 2021 – Salesiáni
V neděli 20. června se prožilo sedm dětí svou slavnost Prvního svatého přijímání. Díky Bohu za
ně a provázejme je na jejich cestě svou modlitbou.

Den rodin a dětí 2021
Co se stalo a co nechybělo?
Přípravy na naši pardubickou akci započaly již za pátečního rána. Hlavní pořadatelé
se sešli a společně se staršími dobrovolníky
v první půli dne navezli podium, skákací hrad
a potraviny. V druhé půli dne nastoupili již
otcové od rodin a pustili se do společné práce a výsledek? Již při západu slunce stálo na
našem hřišti podium, lavičky a první velké
stany. Druhý den se k nám přidali už i mladší
dobrovolníci a maminky s dětmi. Příprava
byla hotová, a začalo společné slavení mše
svaté v kostele sv. Václava u Salesiánů. Po
mši nastalo herní odpoledne na hřišti nejen
pro nejmenší. Od lukostřelby, po skákání
v pytlech, tvořivé okénko a házení míčků na
terč. Samozřejmě nechyběli ani sporty jako
fotbal. Největší oblibu však získal skákací
hrad, který měl stále plné řady svých zájem-

ců. V druhé půlce programu obsadily podium už první kapely a svým zpěvem a rytmem přidaly do atmosféry celé akce.
V závěru programu jsme přivítali i Chválovou
skupinu Timothy ze Slovenska. Během celé
akce byla nabídka palačinek, buchet, štrůdlů, a jiných dobrot. Ani na milovníky slaných pokrmů jsme nezapomněli a připravili
klobásky s chlebem a okurky. A pro závlahu
krku jsme točili limonády a pivo. Společně
jsme akci připravili a společně jsme ji i uklidili. Děkujeme všem, co se nebáli s námi být.
Salesiánský klub mládeže Pardubice připravuje nabídku aktivit pro mládež na příští
školní rok 2021/2022. Už teď se chystají novinky a animátoři na novou jízdu v novém
roce. Těšíme se na Vás i v oratoři. Více informací naleznete na našem webu –
www.sdb.pardubice.cz
Viktor Karaba
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Poděkování za společný čas v Pardubické farnosti
Milí a drazí bratři a sestry v Kristu,
moje působení tady u vás v Pardubicích
se pomalu chýlí ke konci. Chci vám všem
moc poděkovat, za tak krásné a rodinné
přijetí do vaší farnosti. Bohu díky jsem
s vámi mohl strávit dva
krásné roky. Ten první
trochu ještě v ústraní
jako bohoslovec a poté
od února i jako jáhen, a
ten druhý v krásné
kněžské službě. Byl to
krásný čas , kdy se kněz
může postupně učit být
knězem. Díky za vaši
trpělivost, pochopení,
milosrdenství, přívětivost, blízkost a mnoho
dalších krásných vlastností. Díky především za
vaše neviditelné skutky
lásky v podobě obětí a modliteb, které nesou Pánovy kněze a vyprošují jim Ducha
svatého pro jejich službu.
Chci moc poděkovat svým spolubratrům
na faře i salesiánům za krásné kněžské společenství. Každý člověk má touhu být přijatý, a já jsem se tak velmi cítil. Díky vám bratři za předání drahocenných postřehů a rad
pro moji službu. Bratrskou pomoc vnímám

jako nezbytnou v kněžské službě. Moc si ji
vážím.
Díky moc mládeži, se kterou jsem mohl
strávit mnoho času hraním, plánováním,
modlením, povídáním, ale především slavením svátostí. Mám vás moc rád a už teď
vzpomínám na všechny společné chvíle s velkou vděčností. Těším se, že spolu
prožijeme ještě společné
Spolčoléto na Míčově.
Díky všem rodinám, které mě přijaly k sobě domů a
mohli jsme sdílet vzájemně
radost a někdy i smutek.
Moc si rodin vážím, mám
velikou úctu rodičům, kteří
na sebe vzali poslání vychovávat děti. Stále víc vidím,
jak je důležitá modlitba pro
vedení druhých. Kněz nemůže dobře vést svěřené
duše a rodiče vést své ratolesti k Pánu bez
kontaktu s Pánem, bez živé modlitby.
Moc díky všem, kteří mi ve službě pomáhali. Moc prosím o modlitbu, abych vše
s přesunem do Havlíčkova Brodu zvládnul
a i tam přinášel Krista tam, kde Ho bude
potřeba.

Ze srdce vám žehná a děkuje o. Jakub
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Loučení – vítání…
Je pravidlem, že před prázdninami dochází v některých farnostech diecéze ke
změnám. Letos se to týká také naší farnosti:
 Od 1. 8. je P. Jakub BRABENEC ustanoven farním vikářem v Římskokatolické
farnosti – děkanství Havlíčkův Brod
a rovněž administrátorem excurrendo
Římskokatolické farnosti Šlapanov.
P. Jakubovi děkuji za dva roky, které
v naší farnosti působil. Za jeho všechny pastorační aktivity, zvláště za mládež, ministranty a také za obětavou službu během

„koronavirové pauzy“ při obnově interiéru
kostela sv. Jana Křtitele.
V novém působišti mu přeji a vyprošuji
Boží pomoc a Dary ducha svatého.


Od 1. 8. je ustanoven ke službě farního
vikáře u nás v Pardubicích P. Piotr
ANTKIEWICZ,
který
přichází
z Litomyšle.

Piotrovi přeji a vyprošuji, aby se v naší
farnosti brzy „rozkoukal“ a zapojil se plně
do pastoračních aktivit. Těším se na spolupráci.
P. Antonín

Charita nově otevřela paliativní ambulanci v Holicích
Oblastní charita Pardubice nově otevřela Ambulanci paliativní medicíny
v Holicích. Úlevu pacientům trpícím závažnými
chorobami
nabídne
v ordinaci i domácím prostředí.
Jak uvádí doc. MUDr.
Tomáš Kučera, Ph.D., vedoucí lékař nově zřízené
ambulance: „Služba je určena především pacientům s nevyléčitelným nádorovým nebo nenádorovým onemocněním, kteří
se ocitli v závěrečné fázi
života, a jejich rodinám.
Společně hledáme cesty,
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jak mírnit tělesné a psychické příznaky nevyléčitelného
onemocnění
s respektem
k potřebám a přáním nemocného tak, aby
mohl zůstat doma ve svém přirozeném prostředí. Paliativní péče je tedy mnohem více
o životě a jeho kvalitě než o smrti, nemá nic
společného s eutanázií, je o naději na co
nejdůstojnější odcházení. Pokud tedy jsou
vyčerpány možnosti vyléčení nemoci, neznamená to, že ‘již není co nabídnout‘.“
Ambulance paliativní medicíny v areálu
holické polikliniky je otevřena vždy ve středu
od 10 do 16 hodin. Pokud je zdravotní stav
pacienta natolik vážný a nedovoluje návštěvu přímo ve středisku, lékař a zdravotní
sestra
mohou
nemocného
vyšetřit
i v domácím prostředí nemocného. Služba je
plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
„K našim pacientům přistupujeme vždy
individuálně, pokud je to v našich časových
a logistických možnostech a pro imobilního
pacienta je naše návštěva jedinou alternativou, probíhá vyšetření v domácím prostředí“, uvádí zdravotní sestra Markéta Vašková.
A dodává: „Každý člověk je individualitou
nejen ve zdraví ale i v nemoci. Příznaky spojené s vážnými onemocněními (bolest, nevolnost, dušnost, psychické změny), jejich
intenzita, projevy, vývoj i případné komplikace jsou různé a pro kvalitu života nemoc-

ného je nezbytné správně, individuálně nastavit jejich léčbu. Fyzické strádání často
velice ovlivňuje psychiku, která pak zpětně
působí na zdravotní stav. Dobře nastavená
paliativní léčba je cestou, jak kruh přerušit
a mít čas na radostnější věci, na své blízké,
přátele...“
To dokazuje i případ paní Marie, za kterou ambulance dojížděla do vzdálenější
vesnice. Setkání předcházel telefonický
rozhovor s dcerou, z kterého bylo jasné, že
se o maminku chtějí starat doma sami, ale
daná oblast nebyla pokryta terénními službami, které by pečovali o onkologicky nemocné. Maminka trpěla úpornými bolestmi
břicha, neustávající nevolností, a nebyla
schopna převozu k ambulantnímu vyšetření. Po nastavení paliativní léčby se potíže
zmírnily, rodina se znovu dostala do větší
psychické pohody a paní Marie mohla opět
trávit společné dny s dětmi a vnoučaty.
Ambulance paliativní medicíny
areál Polikliniky, nám. T. G. Masaryka 29,
534 01 Holice
ordinace – středa, 10 – 16 hodin
terénní služba – po dohodě
objednání: Markéta Vašková, 775 296 830
vaskova@charitapardubice.cz

Pozvánka na třetí pouť tří charitních sester na Chlumek do Luže
Již potřetí Oblastní charita Pardubice,
Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové
Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší
a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné, trpící, umírající a drahé zesnulé do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na

Chlumku v Luži 2. října, která bude završena
mší svatou celebrovanou generálním vikářem
Diecéze královehradecké otcem Janem Pasekou. Pro zájemce bude také vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Připraveno je
společné posezení, varhanní koncert, před-
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náška o historii poutního místa a atrakce pro
děti.
Pouť konaná v rámci celorepublikového
Dne Charity je jednou z akcí, kterou Charity
upozorňují na potřebu informací o péči
o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké.
Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity, k tomu uvádí: „Osmdesát procent z nás si
„Letošní pouť se navíc bude konat na svá-

přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu
svých blízkých a díky charitní domácí hospicové péči jsme schopni poskytnout pacientům a
pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu
našich hospicových týmů. Vedle potřeby této
odborné péče si hluboce uvědomuji sílu modlitby za nemocné, umírající a jejich blízké.“

tek svatých Andělů strážných, kteří, věřím, i
nad naší prací drží ochrannou ruku. Je to zároveň název jednoho ze dvou středisek naší
domácí hospicové péče. V letošním roce jsme
právě v tomto středisku otevřeli další odbornou lékařskou službu – Ambulanci paliativní
péče,“ dodává Marie Hubálková.

lastní charita Pardubice může poskytovat díky
dárcům a sponzorům a také dalším akcím pro
veřejnost jako je benefiční výroba adventních
věnců či Charitní ples. Na podporu domácího
hospice je určena i část z darů Tříkrálové
sbírky.

Bezplatnou domácí hospicovou péči Ob-

Bližší informace na pardubice.charita.cz.

Volná kapacita v ambulantních odlehčovacích službách v Mikulovicích
Všichni, kdo se dlouhodobě starají
a odborně vzdělanému personálu Charity.
o své blízké, potřebují také prostor a čas
Nabízíme volnou kapacitu pro pečující
pro řešení vlastních problémů či na vlastní
a jejich blízké v ambulantním středisku
odpočinek. Odlehčovací služby jsou často
v Mikulovicích ve všední dny od 7 do 17.
jediným řešením, pro pečující rodiny
Zajišťujeme dopravu speciálně upravenýa jednotlivce, aby mohli své milované blízmi automobily do střediska i zpět do doké na potřebný čas svěřit do péče lidskému
movů klientů.
Kontakt: Jana Komárková
vedoucí střediska 730 529 527jkomarkova@charitapardubice.cz
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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 také na dispečink Oblastní
Charity Pardubice v ulici v Ráji ve všední
dny od 7 do 15 hodin či do kanceláře pardubické farnosti ve všední dny 9 do 11 a od
14 do 16 hodin.

Hledáme dobrovolníky




Pro holický Domácí hospic Andělů strážných hledáme výjimečné lidí, kteří by byli
ochotní trávit čas s pacienty. Ze zkušeností víme, že odpočinek pro pečující byť
na krátký čas je nesmírně důležitý.
Ve střediscích Odlehčovacích služeb Červánky
v Mikulovicích,
Třebosicích
a Pardubicích po kovidových omezeních
opět rádi přivítají dobrovolníky ochotné
zpříjemnit čas seniorům například hraním
společenských her, četbou, zpíváním,
hraním na hudební nástroj či „pouhým“
trávením společného času a povídáním.



Hledáme dobrovolníka zahradníka, který
by věnoval péči zahradě či zahradám našich středisek a zpříjemnit prostředí našim klientům, uvítáme iniciativu a realizaci vlastních nápadů. Nabízíme možnost založení vlastního či sdíleného zeleninového, květinového záhonu či využívání skleníku.
Kontakt: Miloš Lášek
730 572 959
mlasek@charitapardubice.cz
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Příměstský tábor a další akce střediska Služeb pro rodiny s dětmi potřebují
podporu
Sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro
pěstouny připravují po dlouhé kovidové
uzávěře několik akcí pro děti, které by se
jinak k zajímavým prázdninovým zážitkům
nedostaly. Na začátku června plánují například společné setkání s dětmi a rodiči
v parku Na Špici spojené s opékáním buřtů, pro samotné děti dále výlet do
Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou, respitní
(odlehčovací) pobyt pro pěstounské děti

v Krkonoších a jednodenní výlet do Ratibořic. Na konci srpna v rámci Klubu dětí připravují již pátý běh příměstského tábora
tentokrát na téma řeckých bájí a pověstí.
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, prosím, uveďte
příměstský tábor, děkujeme.
Jan Lohynský

Být sama sebou – kurz pro dívky
V brněnském Centru naděje a pomoci se
věnujeme životním situacím, které se týkají
těhotenství, mateřství a rodičovství. Významnou část naší práce představuje
úspěšná pomoc párům, kterým se nedaří
otěhotnět, a hledají přirozené cesty, bez
technik umělého oplodnění. O osvětu
v oblasti zodpovědného rodičovství se snažíme nejen mezi dospělými.
Vnímáme jako důležité také dospívajícím
předávat pravdivé informace o lidské plodnosti, povzbuzení k sebeúctě a vytváření
dobrých vztahů.
Kromě individuálních konzultací nabízíme též rozmanité kurzy. Osvědčený, oblíbený kurz mezi mladými dívkami ve věku 12–
18 let je týdenní prázdninový kurz Být sama
sebou, letos v létě jej v našich prostorách
plánujeme v termínu 19. 7. – 23. 7. 2021.
V kurzu se s dívkami zaměřujeme především na témata, která bývají někdy pro rodiče v komunikaci s dospívajícími náročná,

jako je zodpovědný přístup k sexualitě.
V průběhu týdne se formou testů, kvízů
a her věnujeme otázkám rozvoje osobnosti,
vztahů, nechybí však ani trochu odlehčující
a nadšeně očekávané téma módy a kosmetiky. V rámci kurzu může dospívající dívka
zjistit, v čem je dobrá, za co se může pochválit, a co naopak by bylo dobré na sobě
změnit k lepšímu. Naším přáním a motivací
kurzu také je, aby dívky získaly podněty,
které jim pomohou např.
v komunikaci s rodiči a vrstevníky, právě
ve složitém období dospívání.
Pokud by Vás kurz zaujal, ať už pro Vaši
dcerku nebo vnučku, můžete se podívat na
naše stránky www.cenap.cz a zjistit o kurzu
více.
Také, pokud by Vás zajímala jakákoli jiná
problematika, které se věnujeme, a se kterou bychom Vám nebo Vašim blízkým mohli
pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Jsme
tu i pro Vás!
Ludmila Lázničková
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Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti
Pro církev má od jejích počátků veliký
význam pouť, tedy putování na místa, kde
se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem
poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária,
ale jeden druh pouti překonává hranice
konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na
Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to eucharistický kongres.
Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde
o náboženské setkání, které je příležitostí ve společenství prožít
a oslavit skutečnost, že Eucharistie
je největším darem, který nám Pán
odkázal. Kromě eucharistických
kongresů v jednotlivých diecézích
či zemích – v České republice byl
naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán do
Budapešti v termínu od 5. do 12.

září letošního roku a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné
mši svaté v neděli 12. září.
Rádi bychom Vás proto do Budapešti co
nejsrdečněji pozvali – každého osobně
i celá farní či jiná společenství.
Aby byl eucharistický kongres skutečně
světový, musí začínat už na úrovni jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se
s námi ve stejných chvílích spojují
křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých
společných aktivit. Zdůrazněme
již letošní oslavy Těla a Krve Páně
(„Božího Těla“), pořádejme adorace, místní poutě i vzdělávací
akce, modleme se společně za to,
aby mezinárodní eucharistický
kongres byl bohatým duchovním
přínosem pro nás i pro svět.
Vaši čeští a moravští biskupové

Cestovní kancelář AVETOUR s. r. o. ve spolupráci s Českomoravskou Fatimou Koclířov pořádají jednodenní poutní cestu do Budapešti s účastí na bohoslužbě Mezinárodního eucharistického kongresu, které bude předsedat Svatý otec František (bližší info www.cm-fatima.cz)
Termín: 12. 09. 2021

cena: 1 300 Kč

Z farní kroniky
1942
Nacističtí Němci oslavovali 15. března každého roku zřízení protektorátu a nařizovali
vyvěšení říšských vlajek i na našich kostelích. Tomu nařízení nevyhověl arciděkan
Msgre. V. Šetina a byl za to pokutován obnosem 3.000,- K.

Letošního roku průvod Božího Těla se nekonal, vzhledem k mimořádným poměrům.
V neděli 27. září vykonal arciděkan Msgre.
Vincenc Šetina v.z. J. E. nejdůstojnějšího
pana biskupa Královehradeckého Dr. Mořice
Píchy, svěcení kaple zbudované ke cti sv.
Václava, při salesiánském ústavě na Skři-
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vánku, za veliké účasti věřících. Po svěcení
poděkoval světitel všem dobrodincům
a sloužil první mši svatou. Zakoupil pro kapli
harmonium, s pedály a dvěma manuály,
k doprovodu církevního zpěvu. Ku slavnosti
došel blahopřejný telegram od Nejdůst.
pana biskupa z Chrasti. Slavnost zanechala
v přítomných hluboký dojem. Z rozhodnutí
Nejdůst. pana biskupa bude při této kapli
zřízena samostatná duchovní správa.
Dne 17.listopadu přijel do Pardubic J.E.
Dr.Mořic Pýcha, biskup Královéhradecký,
aby zde provedl inspekci nově vystavěného
domu Salesiánského ústavu a kaple sv. Václava. O výstavbě i všech dosud vykonaných
pracech vyslovil správě ústavu a místní duchovní správě své vrchnopastýřské uznání

a ustanovil na měsíc květen 1943 mimořádné biřmování dětí.
Nákladem města a památkového úřadu
v Praze, byla pořízena oprava Mariánského
sloupu a přilehlých soch, českých
sv.patronů. Práci provedl sochař Baše
z Pardubic. Pozlacení bylo provedeno nákladem duchovní správy a z darů dobrodinců.
-----------------------------------------------Toto je poslední úryvek z farní kroniky, který
přinášíme ve farním zpravodaji. V kronice
následuje rok 1944, který je popsán spíš
dějinně, potom již je zmíněno pouze pár
roků a to velmi krátce.

 Pane, děkujeme Ti za naše předky, kteří ve svých životech byli nositeli živé víry, za
všechny, kteří se zasloužili o stavbu, zvelebování a udržování pardubických kostelů
a kaplí.
 Děkujeme Ti za všechny, kteří se starali a pečovali o potřebné.
 Děkujeme Ti za ty, kteří neochvějně a statečně víru bránili v dobách nelehkých a nenechali se zlomit.
 Děkujeme Ti Pane za všechny kněze, kteří v Pardubicích obětavě sloužili a přinášeli lidu svěřenému Boží slovo. Amen.
Pavla Pecnová

Poděkování za finanční dary
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří především převodem na účet farnosti podpořili naši
farnost v čase, kdy se nekonaly bohoslužby.
P. Antonín

Odebírání Novinek z farního webu.
Po úpravě webových stránek farnosti je v pravém sloupci dole informace o možnosti zasílání
Novinek z webu, které jsou rozesílány na registrované e-mailové adresy vždy v pátek ve 12:00
hod
P. Antonín
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Jak se změnily hodnoty života
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pýchu
lakomství
závist
hněv
smilstvo
nestřídmost
lenost.

Postupem
času se jejich
obsah proměnil do
dnešní podoby:

»
»
»
»
»
»
»

z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
z lakomství zákon ekonomiky;
nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
závist v boj o spravedlnost;
hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
smilstvo v prevenci proti neurózám;
lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci
odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li
k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
hulvátství, které se změnilo ve svobodu
projevu
okrádání definované jako svobodný trh
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu
vlastního názoru potomstva

neúctu k tradici proměněnou ve vítězství
zdravého rozumu
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků

Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že:
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce
tolerance se proměnila v ustupování zlu
korektnost v povinný názorový koridor.

(Max Kašparů)

PRÁZDNINOVÉ ZMĚNY
Po dobu prázdnin:
nebudou bohoslužby pro děti v klášterním kostele
(první mše svatá bude v neděli 29. srpna v 10:00 hod. + žehnání školních potřeb)
po dobu měsíce: červenec, srpen a září nebudou polední mše svaté v kostele sv. Jana
Křtitele
(první mše svatá bude v pátek 1. října v 12:00 hod.)
po dobu měsíce červenec a srpen budou slaveny kromě pravidelného programu tyto
mše sv.:
 ve středu v 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje
 ve čtvrtek v 18:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele
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GRATULUJEME!
Svátek - 25. 7. P. Jakub Brabenec
Narozeniny - 27. 7. P. Tomáš Kvasnička oslaví své 55. narozenin

Kostel sv. Jana Křtitele - inzerát
Hledáme farníky, kteří jsou ochotni přidat se ke skupině, která uklízí kostel sv. Jana Křtitele.
Najde se zároveň farník, který bude ochoten pomáhat s květinovou výzdobou tohoto kostela?
Případní zájemci, hlaste se prosím u pana Václava Metelky či v farní kanceláři.

Děkujeme

Oznámení úmrtí


S vírou ve vzkříšení oznamujeme, že v úterý 23. března 2021 byl povolán náhle
do nebeského domova pan František ŠVANDRLÍK. Mše sv. za spásu jeho duše
bude slavena v sobotu 3. července v 11:00 hod. (v kostele sv. Václava
v Rosicích nad Labem.)



Mše sv. za spásu duší manželů Františka a Anny ŠIMÁČKOVÝCH bude slavena
v pátek 2. července v 18:00 hod. (v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.)

Kalendář plánovaných akcí
Drazí farníci, vždy vkládáme do zpravodaje i kalendář farních akcí na nadcházející období, ale
vzhledem k velké nejistotě plánování jednotlivých akcí nebudeme uvádět pevný kalendář, ale
vše bude s předstihem ohlášeno v ohláškách a na farních stránkách farnosti.
Děkujeme za shovívavost.
o. Jakub

