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Milí farníci, opět na mě připadl úkol napsat úvodník do tohoto našeho
zpravodaje. A jako obvykle jsem si ho nechal až na poslední chvíli a nyní
v časové tísni se mi nedaří něco kloudného vymyslet. A proto Vám
nabízím myšlenku Bruno Ferrera z jeho útlé knížky Paprsek slunce pro
duši, a přeji Vám, aby do Vašich srdcí přinesla nejen větší světlo, ale
prohřála je i teplem lásky.
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“Jedné noci jsem měl krásný sen. Viděl jsem v něm dlouhou cestu
vedoucí ze země kamsi do vzduchu, kde se ztrácela v oblacích. Vedla až
do nebe. Ale nebyla pohodlná, naopak byla samá překážka. Byly na ní
poházené rezavé hřebíky, ostré a pichlavé kameny, skleněné střepy.Lidé
po té cestě chodili bosi. Hřeby se jim zabodávaly do nohou, mnozí je měli
celé od krve. Ale nevzdávali se. Chtěli dojít do nebe. Každý krok znamenal
utrpení, a tak šli pomalu a s bolestí, Pak jsem uviděl Ježíše. Předcházel je.
Také šel bos. Šel pomalu, ale rozhodně. Ani jednou se nezranil.
Ježíš stoupal výš a výš. Došel do nebe a posadil se na velký zlatý
trůn. Díval se dolů na ty, kdo se snažili stoupat za ním. Povzbuzoval je
pohledem i gesty. Stoupající osoby předcházela také Maria.
Maria šla ještě rychleji než Ježíš. Víte proč? Kladla nohy do jeho
stop. Záhy dostihla svého Syna, který ji usadil na veliké křeslo po pravici.
I Maria začala povzbuzovat ty, kdo stoupali k nebi, a radila jim, aby
kladli nohy do Ježíšových stop stejně jako ona.
Ti nejmoudřejší to učinili a rychlým krokem se blížili k nebi. Ostatní
naříkali nad svými ranami, často se zastavovali, někdy se i vzdávali a
přemoženi klesali podél cesty.
Jednoho rána přivedl profesor kardiologie své studenty do anatomické
laboratoře. Ukazoval jim různé orgány. Mezi nimi bylo i jedno neobvykle
velké srdce. Profesor položil studentům otázku, zda vědí, kdo asi měl
takové srdce. Mínil tím chorobu, na kterou ona osoba zemřela.
“Myslím, že to vím,” odpověděl jeden student s vážnou tváří. “ To bylo
srdce nějaké matky.”

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
Dne 25. dubna 2001 poprvé zasedala nová Pastorační rada, která byla minulý měsíc zvolena podle
statutu královéhradecké diecéze. Zde je obsah tohoto zasedání:
1. Slib nových členů pastorační rady (dále jen PR).
2. Nová PR zvolila místopředsedu (P. Šisler) a sekretáře (V. Novotná).
3. Vzhledem k tomu, že PR má 21 členů byl zvolen Pastorační výbor (dále jen PV), jehož členové
jsou ze statutu předseda, místopředseda, sekretář a dva volení členové. Po diskusi byli zvoleni
K. Kylar a L. Traxler.
4. Bylo dohodnuto, že zápisy jak z PR, tak z PV budou zveřejňovány ve Zpravodaji jako zpráva
z jednání PR, zápisy pro členy budou k dispozici v kanceláři. Dále bylo dohodnuto, že
na zasedání PV mají přístup všichni členové PR.
5. Termíny jednání PR byly předběžně dohodnuty v závislosti na vydání Zpravodaje
takto: 14.5. 20 hod.
PV (příprava na jednání PR)
23.5. 19 hod.
PR,
dále informativně 20.6. (PR), 22.8. (PV), 26.9. (PR) 24.10. (PV), 21.11. (PR)
6. Byly dohodnuty okruhy činnosti jednotlivých členů PR takto:
Liturgie, přednášky, vzdělávání
Ministranti, údržba budov
Charita
Pomoc ve zvláštních situacích
Politika, zájmy katolíků na veřejnosti
Hudba
Vyučování náboženství
Misie
Spolupráce s ekumenou
Společenství ve farnosti, Seniorklub
Zpravodaj

J. Franc
V. Metelka
K. Tajovský
V. Červinka
J. Bednář
J. Kuchválek
P. J. Pilz
M. Zimmermannová
P. Šisler
Matyášovi
V. Novotná

Vzhledem k tomu, že nelze vyčerpat všechny možnosti, je úkolem všech členů, aby do
příštího jednání si promysleli jednak náplň uvedených činností, jednak další možnosti práce pro
farnost.
7. K.Kylar podal informaci o výběru “Hodiny pro chudé”:
Hodina pro chudé
Adopce srdce
Misie

5 118,50 Kč
6 223,70 Kč
7 129,20 Kč

V uvedených částkách není zatím zahrnut výběr u saleziánů.

Poznámka ke slibu pastorační rady farnosti
Ve středu 25. dubna skládali členové nově ustanovené pastorační rady farnosti (dříve "farní rady") slib
předsedovi této rady, kterým je podle stanov vždy duchovní správce farnosti. Tento dosud nezvyklý akt
se uskutečnil během večerní mše svaté a nebyl samoúčelný. Je vyžadován stanovami pastorační rady
farnosti, které vydalo Biskupství královéhradecké závazně pro celou diecézi. Diecézní biskup tím
vyjadřuje zájem vedení diecéze, aby spolupráce mezi duchovními a mezi ostatními členy farnosti laiky, dobře fungovala. Aby se společně pravidelně setkávali a řešili úkoly, na kterých má každý z nás
svoji spoluzodpovědnost.
Při volbách šesti členů rady odevzdalo svůj hlas více než 700 voličů. To je odhadem více než 70%
dospělých lidí, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby v pardubických kostelích. Myslím si, že výsledek
svědčí o tom, že si spoluzodpovědnost za poslání církve v našem městě uvědomujeme. Děkuji tím za
vyjádřenou důvěru ve volbách k těm, kdo byli zvoleni. Ti jsou zástupci všech, kteří chtějí s našimi
duchovními spolupracovat.
Marie Zimmermannová
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
V neděli 20. května 2001 v 9.00 hod. v kostele
sv. Bartoloměje přijme z rukou pomocného biskupa
Josefa Kajneka 60 našich sester a bratří

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Abychom si uvědomili význam této události,
připomeňme si slova již zvěčnělého papeže Pavla VI
z jeho Apoštolské konstituce o svátosti biřmování:
„Účast na božské přirozenosti, jíž se lidem dostává
Kristovou milostí, podobá se takřka počátku přirozeného
života, jeho vzrůstu a vyživování. Vždyť věřící,
znovuzrozeni křtem, jsou posilováni svátostí biřmování a
v eucharistii jsou pak vyživováni pokrmem života
věčného. A tak těmito svátostmi, uvádějícími do
křesťanského života, stále více dostávají účast na
pokladech života Božího a rostou k dokonalosti lásky. Je
vskutku dobře napsáno: „tělo se obmývá, aby se duše
očistila; tělo je pomazáváno, aby duše byla posvěcena;
tělo je označováno, aby duše byla vyzbrojena; tělo je
vzkládáním rukou zastíněno, aby i duše byla duchovně
osvícena; tělo je živeno tělem a krví Kristovou, aby i
duše byla Bohem nasycena.“
Nově pokřtění dostávají ve křtu odpuštění hříchů, jsou
přijati za syny Boží a vtiskuje se jim Kristovo nezrušitelné
znamení. Tímto nezrušitelným znamením jsou
přidružováni k církvi a poprvé dostávají účast na
kněžství svého Spasitele (srv. 1Petr 2,5.9)
Znovuzrozeni křtem, přijímají ve svátosti biřmování
nevýslovný dar, samotného Ducha svatého, který je
“obohacuje zvláštní silou”. Označeni pečetí této svátosti
“jsou dokonaleji připoutávání k církvi” a jsou mnohem
více zavázáni slovy i skutky šířit a bránit víru jako
opravdoví Kristovi svědkové.
Konečně biřmování tak souvisí s eucharistií, že věřící,
označeni svátostným křtem a biřmováním, jsou účastí
na eucharistii plně vštípeni v Kristovo tělo.”
/Papež Pavel VI/

Vyprošujme společně všem našim biřmovancům, aby se
tak otevřeli působení Ducha svatého v této svátosti, aby
na sobě v co možná největší míře poznali a zakusili její
plody a stali se tak nejen učenlivými služebníky ale i
živými svědky Ježíše Krista po vzoru jeho prvních
učedníků.
-jb-3-

HODINA PRO CHUDÉ
Již tradičně bylo možné po celý
první velikonoční týden přispět v
našich kostelích do krabic se třemi
otvory v rámci sbírky "Hodina pro
chudé". Vybírá se vždy na tři účely.
Pro dvě "do našich srdcí"
adoptované rwandské děti jste
darovali celkem 6.723,70 Kč, pro
chudé z misijních stanic, kam
pravidelně posíláme
prostřednictvím Oblastní charity
pomoc, se vybralo 7.583,20 Kč a
na třetí účel - do fondu solidarity
pro potřebné z naší farnosti bylo
darováno 5.324,50 Kč.
Školné a výživné pro dvě
rwandské děti činí každoročně 14
400 Kč. K částce vybrané při této
sbírce bude přidáno ještě cca 4000
Kč, které byly vybrány na tento
účel již při farním adventním dnu a
3000 Kč od dárce, který peníze
poskytl již dříve. V současné době
čekáme na odpověď z Rwandy, ve
které by všechny tři děti, kterým
přispívá naše farnost na školné a
výživné, měly podat o sobě
aktuální zprávu. Pokud se
rozhodnete pro jejich další
podporu, můžete své příspěvky
průběžně předávat na faru panu
Kylarovi. Prosíme také o modlitbu
za tyto děti a celý jejich těžce
zkoušený národ. Věřme, že v
očích Božích má toto přátelství
velikou cenu.
- mz -

KALENDÁŘ
Po
St
Čt

7.5. Přednáška není (!)
9.5. Seniorklub
10.5. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Po 14.5. Petr Stejskal - přednáška
Schůze výboru PR
Čt 17.5. Společenství dospělých
So 19.5. Diecézní pouť Charity
Ne 20.5. Svátost biřmování
Sbírka pro potřeby diecéze
Po 21.5. Přednáška
St 23.5. Zahájení „Dnů chleba“ (D. Duka)
Schůze Pastorační rady
Čt 24.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv.

So
St
Čt

26.5.
30.5.
31.5.

Pá

1.6.

So

2.6.

Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Diecézní setkání dětí (v Hradci Králové)
Příležitost ke svátosti smíření
Zpovědní den
Poslední májová pobožnost
Společenství dospělých
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
kostel sv. Jana
fara
fara
Chlumek u Luže
sv. Bartoloměje
všechny kostely
kostel sv. Jana
IDEON
fara
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
DD u kostelíčka
fara
Nové Adalbertinum
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
Zvěst. P. Marie (!)
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

14.30 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
18:00 hod.
20:00 hod.
20:00 hod.
9:00 hod.
18:00 hod.
10:00 hod.
19:00 hod.
6:30 hod.
18:00 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
9:30 hod.
16 - 18 hod.
8 - 17 hod.
18:00 hod.
20:00 hod.
16 - 18 hod.
po mši svaté
po ranní mši
sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 25. května 2001. Příští číslo vyjde 3. června 2001.
V měsíci květnu slavíme hned dvě jubilea v jedné rodině, kterou
zná celá farnost. Oba Václavové Metelkové mají narozeniny, nejprve
mladší – 23. května – a po něm jeho otec – 26.května. Oběma děkujeme
za dlouholetou obětavou práci, přejeme hojnost Božího požehnání a
slibujeme, že v jejich práci budeme pokračovat stejně obětavě jako oni.
Pán ať jim odplatí.
Vděční farníci.

Poděkování
Chtěla bych se touto cestou podělit o radost z přijetí svátosti křtu a biřmování o vigilii Bílé soboty, dne
14.4.2001.
Děkuji, že již konečně při modlitbě – Otče náš- nemusím být v rozpacích, neboť jsi mě, Otče, přijal mezi
své děti.
Děkuji P. Vladimíru Slámečkovi a především panu arciděkanovi Jaromíru Bartošovi za jeho hluboce
lidský a zároveň odborný přístup a vedení. Samozřejmě děkuji za nevyčerpatelnou trpělivost při
objasňování mých nekonečných dotazů v průběhu katechumenátu.
Ze srdce děkuji všem bratřím a sestrám v naší farnosti, kteří mi blahopřáli a dali mi tak prožít pocity
srdečného a upřímného přijetí.
V Pardubicích, dne 27.4.2001
PhDr. Drahoslava Švarcová
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