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Začíná čas prázdnin a dovolených. Člověk opouští své město i své
povinnosti – potřebuje prostě zmizet do přírody, na tábor, na
chalupu, kamkoli … Ano, potřebujeme načerpat. Cítíme to, toužíme
po tom. Proto si každý těch pár dnů (nebo i týdnů) volna považuje a
většinou se snaží dělat to, na co po celý rok neměl čas, nebo k tomu
nebyla příležitost: rekreujeme se u moře, pracujeme na zahrádce,
vyšlápneme si do hor, jezdíme se koupat.
V každém případě cítíme blahodárný účinek na náš
organismus. I duševně se cítíme lépe, člověk téměř omládne. Ale
myšlenka na návrat zpět, do toho šíleného kolotoče povinností, nám
zase bere odvahu. A právě proto je třeba přibrat si na pomoc v té
požehnané době odpočinku Boha. Nemám tím na mysli přímo nějaké
navštěvování poutních míst a vyprošování si příslušných milostí.
Spíš je třeba dát Bohu prostor, aby On nám mohl ukázat, kde naše
duše strádá a co s tím dělat.
Když odpočíváme jen lidsky, odpočneme si tělesně. Když však
do toho vezmeme Boha, má náš odpočinek duchovní rozměr, a tak
se napraví celý člověk, stvořený k Božímu obrazu. Taková re-kreace
má daleko hlubší účinky a opravdu v ní zakoušíme něco z nového
stvoření – Bůh rozvíjí svůj plán lásky pro náš život. Jeho síla nás
ponese. Jeho pastýřská hůl nás ochrání.
Neváhejme tedy otevřít svá srdce dobrému Bohu, který se
chce ujmout naší duše, vyhladovělé a uštvané. Nepochybujme o
tom, že právě v této době odpočinku a dovolených má pro nás Bůh
připravené důležité milosti, které jsme nebyli schopni ani vidět, ani
přijmout ve víru denních starostí.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Návštěva z Augsburgu po 10 letech
Ve dnech 24. až 26. května navštívili naši farnost naši přátelé z
Augsburgu. Přátelství mezi našimi farnostmi vzniklo před deseti
lety a při této návštěvě jsme oslavili toto výročí.
V pátek 24. 5. hned po příjezdu byli v 16 hod. přijati a srdečně
pozdraveni na radnici panem primátorem a potom na
Perštýnském náměstí vyhrávala jejich dechová kapela. Ubytováni
byli v hotelu Labe, kam je večer přišli do recepce pozdravit naši
pardubičtí farníci a pozvali si je k sobě domů na posezení a
popovídání.
V sobotu v 10.30 hod. se celý zájezd účastnil projížďky lodí po
řece Labe, kde prožili hodinovou plavbu, ke které jim při kávě
vyhrávala jejich dechová kapela. Potom jsme zájemcům ukázali
náš zrenovovaný zámek včetně rytířského sálu a prošli jsme se s
nimi na valech kolem zámku.
Ve 13 hod. celý zájezd srdečně přivítal na krajském úřadě v
zasedacím sále náš hejtman, pan Roman Línek, který měl z
jejich návštěvy velkou radost. Vysvětlil jim náš pardubický znak,
ve své pracovně jim ukázal překrásný prapor města Pardubice a
na mapě ukázal rozlehlost celého kraje. Potom opět vyhrávala na
Perštýnském náměstí dechová hudba jejich dopravního podniku.
V sobotu večer v 19 hod. byl v kongresovém sále hotelu Labe
slavnostní večírek k 10. výročí trvání přátelství mezi našimi
farnostmi. Program byl zpestřen scénkou, kterou perfektně
nacvičila naše mládež. Předvedli německy pohádku o perníkové
chaloupce v moderním provedení. Pro potěšení všech účastníků
byla pak vybrána 4 družstva, která dostala za úkol předvést z
daného materiálu (novinový papír, kolíčky, špejle, PET lahve
atd.) 4 modely pro módní přehlídku. Všechna družstva prokázala
značnou fantazii a modely se velmi vydařily.
Občerstvení v hotelu Labe bylo letos zajištěno formou švédských
stolů. Naše obětavé pardubické ženy napekly mnoho druhů
výborných koláčů a zákusků, které našim přátelům vždycky tolik
chutnají. Obložené mísy obstarali naši přátelé z Augsburgu.
V neděli 26. května jsme se všichni zúčastnili v 9 hodin
slavnostní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje, kterou sloužil náš
Otec biskup Josef Kajnek společně s Otcem Karl Mairem z
Augsburgu. Čtení a přímluvy byly dvojjazyčně.
Po mši sv. nastalo veliké loučení. Na faře bylo krásně
nachystáno pohoštění na rozloučenou, na kterém si všichni naši
přátelé moc pochutnali. Ujistili nás také, že se jim letošní pobyt v
Pardubicích krásně vydařil a moc se jim líbil a děkovali za
pozvání do rodin v pátek večer a vůbec za celé přátelské přijetí.
Potom už nasedli do autobusů a s radostným voláním "Auf
wiedersehen!" a "Na shledanou!" oba autobusy odjeli do
Augsburgu.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli
při zajišťování programu pro pobyt a občerstvení pro naše hosty.
'Zaplať Pán Bůh' za všechno!
Kája Jiroutová
manželé Matyášovi
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Slyšeli jste někdy o
domácí škole?
Existuje stále více rodičů, kteří
touží vychovávat a vzdělávat
své děti i po šestém roce
věku, protože vidí různá úskalí
v současném školském
systému. Zatím existují v naší
zemi dvě základní školy,
v Liberci a v Praze, kam
mohou rodiče se svými dětmi
pravidelné docházet na
konzultace a zkoušky. Rodiče
dětí, které se individuelně
věnují vzdělávání svých
potomků si pochvalují
výsledky, které dosahují u
svých dětí díky osobnímu
přístupu ve výuce. Podle
článku 18 Úmluvy o právech
dítěte náš stát uznává
zodpovědnost rodičů za
výchovu a rozvoj dítěte, a
proto je přinejmenším dobré
vědět o této možnosti Domácí
školy, která dává příležitost
opravdově ovlivnit prostředí,
obsah a způsob, jak předávat
vzdělání, kulturu a víru svým
dětem.
Máte-li zájem o Domácí školu,
napište na adresu:
Tereza Míčková
DCŽM Vesmír Jedlová
517 91 Deštné v Orlických
horách
' 044/663 140
P.Vladislav Brokeš

ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
Výprava do Vesmíru J

Celostátní fórum mládeže

Ve středu 8. května vyrazilo z Pardubic do
Deštného v Orlických horách asi 50 mladých z naší
farnosti, Církve bratrské a Bratrské jednoty baptistů,
aby společně prožili den, plný radosti, přátelství a
setkání.

Víte, že se ve dnech 18. - 21. dubna 2002
ve Žďáru nad Sázavou konalo Celostátní
fórum mládeže? Ať už víte, nebo nevíte,
ráda bych vám toto fórum trochu
představila, protože jsem měla tu možnost
se ho zúčastnit.

Iniciativa vzešla celkem spontánně. Po několika
ekumenických setkáních jsme si uvědomili, že není
důležité spolu pouze o víře hovořit a diskutovat, víra
se musí především žít. Napadlo nás udělat společný
výlet, při kterém bychom mohli poznat lépe jedni
druhé a uvědomit si naše společné kořeny a názory.
Vždyť nás spojuje víra v Ježíše Krista, tudíž jsme
všichni křesťané kteří žijí v tomto světě a mají
společný úkol: Hlásat radostnou zvěst!
Cesta autobusem probíhala pěkně a již cestou jsme
měli příležitost navazovat první přátelství nebo se
divit, že další spolužák ze třídy je věřící a chodí do
jiné církve. Podobná atmosféra byla i při stoupání
směrem na Deštnou. Bylo úžasné sluneční počasí,
které dokreslovalo atmosféru pohody a krásy.
Velikým darem pro nás byl také Kryštof, náš
spolubratr , který se pohybuje pomocí vozíku. Ani on
se nezalekl deseti kilometrů v horách a mohl tak
většinu cesty projet s námi. Nám tak dával
ekumenickou příležitost ve službě, když potřeboval
zabrat v těžkém terénu.
Po příjemné procházce jsme dorazili na diecézní
středisko Vesmír, kde nás již s občerstvením čekal
P. Pavel Rousek a jeho vesmírný tým. Následovala
pak společná chvíle písní a představování. P. Pavel
Rousek si také připravil krátké téma o životě na
Vesmíru, které bylo doprovázeno scénkou. Myslím
si, že to byla krásná příležitost vzájemného
duchovního obohacení. Pouze vzájemné setkání
může odbourat bariéry povrchnosti a posuzování
jiných lidí, protože každé setkání s člověkem je
setkání s Kristem.
Po výborném guláši jsme se vydali na zpáteční
cestu, ale ještě před odchodem jsme se zastavili ke
společné modlitbě v pozvolna se obnovujícím
chrámu sv. Matouše. Byla to chvíle hluboké
usebranosti, kde jsme se mohli dotknout něčeho
krásného, něčeho nadpřirozeného, totiž Boží
přítomnosti mezi námi.
Unavení, ale šťastní jsme dorazili v podvečer do
Pardubic, kde jsme se ještě dlouho loučili a
ujišťovali o dalším podobném výletu zas někdy
příště.
P. Vláďa & Company
.
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Jednalo se tedy o diskusní setkání
zástupců mladých věřících lidí z různých
diecézí, farností, hnutí, řeholí a občanských
sdružení s biskupy. Fóra se zúčastnilo více
než sto delegátů ve věku od 18 do 30 let,
kteří se aktivně zapojují do práce s mládeží
v nejrůznějších iniciativách katolické církve.
Těžištěm celého setkání byly rozhovory
mladých lidí ve skupinách a s biskupy na
vybraná témata, která se úzce dotýkají
církve,
společnosti
i
mladých
lidí
samotných. Biskupové měli tedy během
tohoto fóra možnost hlouběji poznat
myšlení a postoje mladých lidí. Bylo krásné
zakusit, jak biskupové nám mladým
naslouchají, že se zajímají o naše názory,
připomínky i kritiky. Také my jsme jim rádi
naslouchali a ptali se na jejich mínění.
Ptáte se, proč se konala takováto akce? Co
bylo jejím cílem? I kdybychom snad žádný
velký cíl neměli, už samo toto setkání by
pro nás bylo nesmírným obohacením,
příležitostí seznámit se se spoustou
mladých lidí a zpátky domů bychom
odjížděli obnoveni ve svém úsilí o život
podle evangelia. Fórum však mělo ještě
další úkol. Kromě závěrů fóra byl
vypracován zápis ze všech diskusí. Tyto
závěry
jsou
veřejně
přístupné
na
internetové
adrese
www.signaly.cz.
Výsledky práce fóra též poslouží jako
materiál pro Plenární sněm katolické církve
v České republice.
účastnice fóra
Markéta Kalivodová

ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
Mezinárodní kongres Farního hnutí Castelgandolfo (Itálie).

závěry se již podařilo uvést do života a že
nás všechny stále čeká mnoho práce na
budování Božího království.

Ve dnech 19. – 21. dubna 2002 se v italském
Castelgandolfo nedaleko Říma ve středisku
Mariapoli konalo mezinárodní setkání členů a
příznivců Farního hnutí, které je součástí hnutí
Focolare (Díla Mariina). Díky Boží prozřetelnosti a
za pomoci farního společenství jsme měli možnost
zúčastnit se tohoto dění. Dlouhou cestu jsme
absolvovali společně s asi 30 dalšími členy a
příznivci hnutí Focolare z celé České republiky. Do
Castelgandolfo jsme dorazili v pátek odpoledne po
více jak 20 hodinách cesty autobusem. V příjemném
prostředí centra Mariapoli (bývalé aule Pavla VI.,
kterou v 80. letech papež Jan Pavel II. daroval hnutí
Focolare a kterou hnutí svépomocně přebudovalo
na moderní polyfunkční centrum) se sešlo okolo
2300 účastníků 30 národností ze 6 kontinentů.
Tématem tohoto 3 denního setkání bylo
„Společenství v dialogu“

Velmi nás oslovilo svědectví páru (ona
katolička, on ateista), jejich životní cesty
naplněné
vzájemnou
tolerancí
a
respektováním – a to často ve složitých
otázkách vyplývajících z rozdílů jejich
pohledů na svět, dále pak příběh
anglikánského kněze, který po krátkém
pobytu v komunitě členů hnutí Focolare
změnil pohled na svoji úlohu ve své farnosti
v Anglii. Povzbudivé bylo i svědectví o
nalezení
cesty
k sobě
mezi
roky
znepřátelenými
farnostmi
v hraničních
oblastech mezi itálií a Rakouskem (to jsou
problémy Evropské unie, které si často ani
neuvědomujeme),
a
také
pomoc
křesťanského společenství při vytvoření
islámské komunity přistěhovalců v jednom
italském městě.

Hnutí Focolare ve svém programu klade velkou
důležitost na sjednocení v dialogu a člení tento
dialog na 4 skupiny:

Kongres přišla pozdravit také zakladatelka
hnutí Focolare, charismatická Chiara
Lubichová, kterou Pán obdařil i v jejích 82
letech obrovskou vitalitou. Přednesla na
kongrese svůj příspěvek na téma „Ježíš
opuštěný na kříži, hlavní cesta k
následování pro společenství v dialogu“.

•
•
•
•

dialog uvnitř církve (katolické) – tj. dialog mezi
jednotlivými skupinami a hnutími v církvi
dialog mezi křesťanskými církvemi – tj.
ekumenický dialog
dialog s ostatními církvemi – tj. dialog s islámem,
hinduismem atd.
dialog s nevěřícími (ateisty)

Svědectví
z různých
farností,
která
tvořila
podstatnou část (zejména sobotního dne) kongresu,
často vehnala slzy do očí a ukázala, že ekumenický
dialog (ale i ostatní dialogy) nejsou jen „fikcí“ a
„zaklínacím slovem“ v procesu obnovení církve, ale
že je to Boží vůle („aby všichni jedno byli…“) a Bůh
dává lidem sílu i prostředky, aby Jeho vůle byla
naplňována. Z jednotlivých svědectví bylo zřejmé,
že cesta k dialogu je často krkolomná a zdlouhavá,
ale výsledek je obrovskou posilou pro všechny.
Uvědomili jsme si také, jakým velkým darem byl pro
církev II. vatikánský koncil, že ne všechny jeho

V neděli na závěr celého kongresu
pozdravili účastnící kongresu papeže Jana
Pavla II. na náměstí sv. Petra při nedělním
Anděl Páně. Naše česká skupina potom
v odpoledních hodinách navštívila některé
významné baziliky v Římě. Při zpáteční
cestě jsme se potom vzájemně dělili o své
postřehy a zážitky z uplynulých dní. Domů
jsme dorazili sice unaveni, ale naplněni
duchem jednoty lidí různých národností a
věrovyznání.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nám
umožnili se této cesty zúčastnit.
Jirka a Zuzana Petrášovi

Týden před Eucharistickým kongresem přistoupilo 23 dětí naší farnosti k Prvnímu sv.
přijímání. Zakončili tím tak půlroční přípravu na tento pro ně významný krok. Díky
katechetkám (Fibichová, Zbrojová), které se jim celý půlrok věnovaly, dospěly tyto děti
v uvědomění si významu přítomnosti živého Ježíše v jejich životě. Věříme, že my, jejich
rodiče, ale i celé naše farní společenství, jim budeme příkladem v prožívání jednoty
s naším Pánem. Děkujeme Bohu za tyto jeho dary, a všem těm, kteří se na přípravě této
slavnostní chvíle podíleli. I přes nepřízeň počasí to byl jistě pro děti i pro nás rodiče
nezapomenutelný okamžik.
Za rodiče prvopřijímajících dětí
Petrášovi
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RŮZNÉ
Pozvánka na pouť do Říma

Časopis o rodině a pro rodinu

na svatořečení blahoslaveného Josemarii
Escrivy 6.10.2002

V červnu vychází další číslo časopisu
Rodinný život, který je určený
křesťanským rodinám – manželům,
rodičům, ale také vychovatelům,
prarodičům, snoubencům, učitelům a
vůbec všem, kteří se dostávají
s rodinami do kontaktu. Obsahuje články
týkající se výchovy dětí a dospívajících,
partnerských vztahů, duchovního života
rodiny, náboženské výchovy dětí,
problematiky seniorů i neúplných rodin.
Přináší nabídku programů a akcí pro
manžele, rodiny s dětmi, seniory,
neúplné rodiny atd.

V neděli 6. října 2002 Svatý otec Jan Pavel II.
prohlásí bl. Josemarii Escrivu, zakladatele Opus Dei
za svatého. U příležitosti této radostné události pro
celou Církev se ve dnech 4.10. - 8.10. uskuteční
pouť do Říma z řady míst Čech a Moravy. České
pouti do Říma se bude účastnit také arcibiskup Karel
Otčenášek, emeritní biskup královéhradecký.
Srdečně Vás společně s Vašimi blízkými a přáteli
zveme.
Cena pobytu a cesty autobusem 7.400,-Kč a letadlem
12.600,-Kč. V ceně je zahrnuto ubytování, snídaně a
večeře a doprava po Římě .
Předběžný program:
4.10. odjezd autobusem z Pardubic (odlet Praha –
Řím)
5.10. příjezd autobusů do Říma
6.10. 10.00 obřad svatořečení na náměstí sv. Petra
7.10. děkovná mše sv., hlavní celebrant prelát Opus
Dei Mons. Javier Echevarría,
audience u Svatého otce
8.10. 11.30 mše sv. pro českou výpravu v bazilice sv.
Klimenta, hlavní celebrant arcibiskup Mons.
Karel Otčenášek
odjezd domů (odlet Řím – Praha)
9.10. příjezd do Pardubic
Kontaktní osoba pro Pardubice:
Stanislav Hykyš, tel. 040/6652209, mobil 0723/422
047.

Mše sv. u příležitosti úmrtí blahoslaveného
Josemarii Esrcivy de Balaguer
Dne 26.6.2002 uplyne 27 let od úmrtí
blahoslaveného Josemarii Escrivy –

Nejnovější číslo je zaměřené na
otcovství. V rozhovorech se k dnešní
situaci otců postupně vyjadřuje otec
rodiny, diecézní kněz, psycholog i
vojenský kaplan. Čtenář se také dozví
více o průběhu víkendů pro muže a o
iniciativě Chlapská cesta. Desatero
otce je zdařilou modifikací biblického
desatera „pro ty, kteří se stali, stávají
nebo chtějí stát otci, ať v duchovním či
fyzickém smyslu“. Walter Trobisch se
zamýšlí nad tím, jak by měl vypadat
otcovský muž.
V pravidelné rubrice Výchova se mimo
jiné dozvíte, jak hodnotit výtvarný talent
dítěte. Článek První slova dítěte přináší
podněty k rozvoji slovní zásoby u
batolete. Na povzbuzení náboženské
výchovy uveřejňujeme náměty
katechetky k rozvoji víry o
prázdninách. Stať Je v rodině kněz?
se zaměřuje na poslání manžela a otce
v duchovním růstu rodiny.
Rodinný život vychází 5x ročně a
celoroční předplatné (včetně
poštovného) činí 150,- Kč. Předplatné či
ukázkové číslo si můžete objednat na
adrese:
Centrum pro rodinný život,
Biskupské nám. 2,
771 01 Olomouc,

zakladatele Opus Dei
- laické instituce Katolické církve.

tel.: 068/5500250,

K této příležitosti bude
otec biskup Mons. Josef Kajnek
ve středu 19.6.2002 od 18 hod. v kostele sv.
Bartoloměje sloužit mši sv.
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e-mail:
rodina@arcibol.cz

KALENDÁŘ
Po

17.6.

Čt

20.6.

Ne 23.6.
Po 24.6.

So
Čt
Pá
Čt
Čt
Čt

So

AKCE
J. Kohl: Náboženskost v sekulárním prostředí přednáška
Mše sv. v Domově důchodců
Setkání mládeže
Sbírka na bohoslovce
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
– všechny mše sv.

V. Vacek: „Duch vás uvede do veškeré
pravdy…“ - přednáška
29.6. Slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla – mše sv.
4.7. Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – mše sv.

kostel sv. Jana

18:00 hod.

DD u kostelíčka
15:00 hod.
fara - zahrada
19:00 hod.
při všech bohoslužbách
kostel sv. Jana
6:30 hod.
12:00 hod.
18:00 hod.
kostel sv. Jana
19:00 hod.
kostel sv. Jana

18.7. Mše sv. v Domově důchodců
1.8. Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše sv.

DD u kostelíčka
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
DD u kostelíčka
DD u kostelíčka
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

Mše sv. v Domově důchodců
24.8. Svátek sv. apoštola Bartoloměje – mše sv.

Zvěst. P. Marie
DD u kostelíčka
kostel sv. Jana

Ne 25.8. Poutní slavnost farnosti

sv. Bartoloměje

Čt 28.8. Mše sv. v Domově důchodců
Ne
1.9. Poutní slavnost sv. Jiljí

DD u kostelíčka
Pardubičky

6:30 hod.
18:00 hod.
15:00 hod.
8 – 16 hod.
6:30 hod.
18:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
8 – 16 hod.
6:30 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
15:00 hod.
6:30 hod.
18:00 hod.
7:00 hod.
9:00 hod.
19:00 hod.
15:00 hod.
17:00 hod.

Důležitá upozornění!
Během prázdninových měsíců července a srpna se nekonají žádné pravidelné akce.
Ruší se tyto bohoslužby: Kostel P.Marie
– nedělní mše svatá pro děti v 9:30
Kostel sv. Jana Křtitele
– polední mše svaté celý týden
Kaple sv. Václava (salesiáni)
– pátek a sobotu v 18:30
Změna hodiny:
- v Dřítči nebude mše sv. v 8:00, ale v 11:00 hodin.

PRO VOLNOU CHVÍLI:
K červnu patří (TAJENKA).
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