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Udělejte všechno,
co vám Ježíš řekne…
„Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv. Hodégetria
(průvodkyně na cestě).
Je pojmenován podle
byzantského
kostela
v Istanbulu, který stál
na trase karavan. Než
se vůdci karavan vydali na nebezpečnou
službu průvodců pouští, předstoupili před
tento mariánský obraz
a vyprošovali si Boží
požehnání.
Na obraze Maria drží
dítě Ježíše na levé ruce
a pravou rukou na něho
ukazuje. Udává tak
směr cesty. Maria totiž není cestou, cestou je sám
Kristus (viz bible, Jan 14,6)... Ona je ale znamením na cestě: Udělejte všechno, co vám Ježíš
řekne. (slova Marie, srov.: Jan 2,5). A Maria tou
cestou sama šla.
(Kardinál Joachim Meisner)
Bratři a sestry,
prožíváme období po oslavě slavného vítězství
Krista nad smrtí a také období, kdy slyšíme
díky Božímu slovu, jak se mladé společenství
věřících rozvíjí. Můžeme sledovat dynamiku

života z víry a mocné
působení milosti Boží.
A právem nás může
napadnout
otázka:
„Proč i dnes není tak
jasně vidět Boží působení?“. Myslím si, že
není problém v Božím
působení, ale v tom,
jak člověk vnímá samotného Boha a to
nejen v měřítku světa,
ale ve svém nitru.
V životě každého z nás
jako prvotní vztah,
který jsme mohli
v dětství vnímat byl
zpravidla vztah k mamince a tatínkovi.
Ten se v čase rozvíjel
a jistě i nyní má svou
podobu. Vedle těchto vztahů je před námi i vztah na základě naší
osobní víry k Ježíši Kristu a jeho matce, Panně
Marii. Na kříži ji svěřil nejen apoštolu Janovi,
ale i nám všem za matku, která má na paměti
život svých dětí. Na základě písma svatého můžeme tuto péči pozorovat jak v Káně Galilejské,
tak i na obraze, který ji popisuje jako „průvodkyni na cestě“. V dnešní době je mnoho nabídek,
mnoho směrů, kterými se můžeme vydat, jak

pokračování na další straně
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a co upřednostnit. Ona potichu, ale jasně s srozumitelně ukazuje, co ona, jako nebeská matka
nám přeje.
A když bychom šli k dalšímu obrazu z jejího života: společně s apoštoly očekává Dary Ducha
svatého a tohoto Ducha, který nám je dán jako
„poradce“, abychom všechny situace našeho života správně chápali a posuzovali. Jinými slovy,
abychom sebe i druhé svým konáním a chováním přiváděli k Dobru a již zde na zemi prožívali to, co obsahuje evangelium – radostnou zvěst.
Potom budeme i více a konkrétněji prožívat
a vnímat Boží působení, jeho péči o náš život.
Čas je Darem Božím a možná i nejenom tento
měsíc, zaměřený na Pannu Marii, může být pro
nás příležitostí, kdy tak jako ona, jsme vnímaví
pro věci Boží.
Můžeme potom opět skutečně zaslechnout, jako
apoštolové v Káně Galilejské: „Udělejte všechno,
co vám Ježíš řekne.“ (Jan 2,5)
S přáním požehnaného času
P. Antonín
Použitý text a foto obrazu: www.maria.cz

Kardinál Dominik Duka slavil
75. narozeniny
26. 04. 2018 | Ke všem gratulantům se připojila
Královéhradecká diecéze, kde byl 24. diecézním
biskupem v letech 1998 - 2010.
Dominik Jaroslav kardinál Duka OP
Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové.
Jaroslav Duka absolvoval školní vzdělání v Hradci Králové, v roce 1960 maturoval
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na Gymnáziu J. K. Tyla. Další studium mu bylo
z kádrových důvodů zamezeno. V roce 1965
byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat
ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu - na území
Československa zakázaného a ilegálně žijícího
- a přijal řádové jméno Dominik. 6. ledna 1969
složil časné sliby. 22. června 1970 přijal kněžské
svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět
let působil v duchovní správě v pohraničních
oblastech pražské arcidiecéze: Chlum svaté
Máří, Jáchymov a Nové Mitrovice (dnes jde
o oblast diecéze plzeňské). 7. ledna 1972 složil
slavné sliby v dominikánském řádu.
6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II.
jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a 26. září 1998 přijal biskupské svěcení
z rukou arcibiskupa Karla Otčenáška v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové.
Navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška.
Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze.
Založil Diecézní teologický institut a církevní
gymnázium ve Skutči. V roce 2002 svolal druhý Diecézní eucharistický kongres. Dokončil
rekonstrukci Nového Adalbertina, v jehož areálu byla vybudována nová Biskupská knihovna
v salla terreně. Též byla rekonstruována historická Biskupská knihovna založená biskupem Trautmannsdorfem. 10. listopadu 2004
vydal nový statut a jmenoval nové kanovníky
Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha
v Hradci Králové. V letech 2000–2004 byl
místopředsedou České biskupské konference.
Svatým otcem Janem Pavlem II. byl 6. listopadu
2004 jmenován apoštolským administrátorem
diecéze litoměřické. Tuto funkci vykonával
do 22. listopadu 2008. V letech 2007–2008 organizoval oslavy 700. výročí katedrály Svatého
Ducha, kterému předcházela rekonstrukce vitráží a interiéru katedrály. V letech 2008 a 2009

inicioval „Týden vzájemného poznávání a porozumění“, pastorační aktivitu velkých měst
mezi věřícími napříč konfesemi a hledajícími.
K 1. červenci 2009 založil Diecézní církevní
soud. Královéhradeckou diecézi spravoval jedenáct let, systematicky vypracoval a naplnil
diecézní Sedmiletý pastorační program s přípravou pastorace diecéze v novém století.
13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem
XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským.
Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši
svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
dne 10. dubna 2010. Je velkým kancléřem KTF
UK Praha. Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna
2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude
18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován
kardinálem. 9. července 2016 jej papež František
pokračování na další straně
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jmenoval svým legátem pro slavnosti v maďarském Szombathely u příležitosti 1700. výročí
narození sv. Martina.
Je široce zapojen do společenského a kulturního
života. Je členem Vědecké rady KTF UK Praha.
Je předsedou správní rady Českého katolického
biblického díla, členem Konfederace politických
vězňů, čestným redaktorem Salve – revue pro
teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Mezinárodní katolické revue Communio.
27. dubna 2010 obdržel čestné občanství v rodném městě Hradci Králové a stal se laureátem
ceny Dr. Františka Ulricha 2010. Od tohoto
roku je také čestným občanem města Polná

a od r. 2012 čestným občanem v obci Libice nad
Cidlinou, v rodišti sv. Vojtěcha.
Z jeho rozsáhlé bibliografie vynikají monografie: Zápas o člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní modlitby, Úvod do teologie.
Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a třicet let trvající organizační práce
na překladu Jeruzalémské bible do češtiny, která
poprvé vyšla v roce 2009. V době nesvobody
publikoval v samizdatu Zahraniční studie, články v Sursum. Je autorem desítek článků v domácích i zahraničních sbornících, časopisech,
odborných i popularizujících, a v denním tisku.
Z IKD-výběr

Opravy stavebních objektů
v roce 2017
V roce 2017 nebyly prováděny žádné opravy
stavebních objektů, ale pokračovalo se v restaurování sousoší sv. Josefa s Ježíškem z kostela
Sedmibolestné Panny Marie. Jedná se o dílo mimořádné kvality, které bude po restaurátorském
zásahu zapůjčeno do muzea barokních soch
v Chrudimi.
Přehled výdajů a zdroje financování:
Objekt

II.etapa restaurování
sousoší „sv. Josef
s Ježíškem“

Grant
Pardubického kraje

100 000,– Kč

Město Chrudim

20 000,– Kč

Vastník

6 500,– Kč

Celkem Kč

126 500,–Kč
Vypracovala: Helena Kosová
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ThDr. Jiří Doležal: Přímluvné modlitby
Pondělní večer u sv. Jana 16.4.2018
Lektor v úvodu připomněl, že modlitba je rozhovor s Bohem, projev milosti od Boha, který
náš hlas slyší. Když nedostaneme, oč prosíme,
jistě dostaneme to, co je pro nás lepší, to co
potřebujeme. Bible obsahuje mnoho modliteb. Můžeme rozlišit zejména modlitby bohoslužebné a soukromé. Naše modlitba má být
především odpovědí na Boží slovo. Modlitba
musí mít řád: začínat dobrořečením, děkováním, oslavou toho, co nám Bůh dává. Dále by
mělo být vyznání vin a prosba za jejich odpuštění. Přiznejme si, že jsme hříšníci. Dále prosba
o dary Ducha svatého, abychom Bohu (v jeho
slově) správně rozuměli a jednali podle toho.
Neměli bychom jen děkovat, protože není dosud vše, co potřebujeme.
Přímluvné modlitby vycházejí s novozákonní
výzvy v prvním listě Timoteovi (1 Tim 2,1-5):
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny
lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou
moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je
dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který
chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali
pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“

Důležité je právě modlit se za všechny lidi.
V listu Židům se nám připomíná, že Kristus
„je stále živ a přimlouvá se za nás“ (Žid 7,25).
V Janově evangeliu se Ježíš modlí k Otci „za ty,
kteří skrze jejich (apoštolů) slovo ve mne uvěří“ (Jan 17,20). Ježíš nás vyzývá: modlete se
za ty, kteří vás pronásledují.
V 2. listu Soluňanům jsme vyzývání k modlitbě
za šíření radostné zvěsti (2 Sol 3,1). Ve Starém zákoně je příkladem vytrvalé modlitby Abrahám
prosící za Sodomu a Gomoru.
Přímluvné modlitby jsou zcela přirozeně v bohoslužbě zařazeny po bohoslužbě slova a před
eucharistií. V dějinách církve se i přímluvy
z bohoslužby někdy vytrácely a zase obnovovaly. Jednou z forem přímluv jsou i litanie.
Ve struktuře přímluv by neměly chybět prosby za církev, za mocné a vládnoucí, za rodiny,
za lidi trpící, strádající, na okraji společnosti.
Proto je dobré modlit se i za politiky, jak za ty,
které považujeme za dobré nebo pro nás špatné i nebezpečné! Snažme se důvěřovat Bohu
a stále prosit „aby všichni lidé byli spaseni“.
Výzva benediktinů „Modli se a pracuj!“ nám
připomíná, že modlitba opravdu vede k dobré
aktivitě.
Zaznamenal Jan Kohl

Pouť rodin – salesiáni
V sobotu 14. dubna jsme měli možnost prožít
v pořadí již šestou Pouť rodin s dětmi pořádanou Salesiánským klubem. Putování jsme
slavnostně zahájili mší svatou v kostele sv.
Gotharda ve Vysokém Chvojně s celebrujícím
P. Vojtěchem Glogarem. Po mši svaté si malí

i velcí poutníci mohli užít procházku zpestřenou pohádkovou stezkou pro děti plnou her
a zábavy. Pouť jsme zakončili společným opékáním špekáčků u Mazurovy chalupy nedaleko
pokračování na další straně
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Hoděšovic. Příjemně strávený den ve společnosti milých lidí, krásná příroda královéhradeckých městských lesů, téměř letní slunné počasí
a radostně pobíhající děti, to vše podpořilo
duchovní rozměr celé události. Velký dík patří

všem organizátorům této podařené akce. Příští
Pouť rodin se chystá na podzim. Všichni jste srdečně zváni, je na co se těšit!
Tereza Hrdá

Farní pouť do Koclířova a okolí
V sobotu 28. dubna vyjel plný autobus farníků
z Pardubic na jedno z nejmladších poutních míst
v ČR, kterým je Českomoravská Fatima Koclířov.
Páter Antonín nás seznámil s programem na celý
den a pak již následovaly modlitby i růženec, neboť jsme putovali k růžencové panně Marii.

Cesta nádhernou jarní krajinou nám rychle ubíhala a brzy jsme byli na místě, kde nás již čekala
paní Ludmila Přidalová, která nás provázela
celým areálem. Nejprve jsme zavítali do cukrárny s výbornými zákusky a kávou, kdo chtěl,
podíval se do prodejny Pastýř. Následovala
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adorace a modlitba růžence v Poutním kostele
sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské a poté mše
svatá.
Po mši následovala další prohlídka areálu. Před
střediskem se nachází přesná kopie Anděla,
který se nachází v Portugalské Fatimě na památku jeho zjevení třem malým pasáčkům před
zjevením Panny Marie. Tuto sochu slavnostně
odhalil a posvětil sídelní biskup královehradecký Mons. Jan Vokál v roce 2014 a zasvětil celou
Českou Republiku pod ochranu Anděla.
Školské sestry svatého Františka během svého
působení zde v Koclířově vybudovaly krásné
Lurdské zahrady společně s Lurdskou jeskyňkou. Celý park přímo vybízí k odpočinku a k relaxu duše i těla.
Další krásné místo je buková alej Minutěnka.
Právě zde trávil svůj volný čas při meditacích
Mons. Josef Hlouch, biskup českobudějovický, který zde v Koclířově byl internován a napsal zde právě onu Minutěnku – knížečku

meditací na každý den. Dále jsme si prošli
memoriál Fatimy. Na památku putování sochy
Panny Marie Fatimské zde byl vytvořen unikátní památník, který představuje dvě cesty – cesta
ke kříži tě vyzývá k pokání a cesta zpět od kříže
k naději. Na jednotlivých pilonech jsou ztvárněny zlomové body a data nejen událostí Fatimy,
ale i celého společenského života. Úzká vstupní
brána je utvořena ze dvou pilonů a zve k pokání v několika světových jazycích. Z druhé strany při cestě od kříže je na pilonech ztvárněno
Neposkvrněné srdce Panny Marie a její příslib
- „a nakonec mé neposkvrněné srdce zvítězí.“
Nad Memoriálem Fatimy a bukovou alejí je památník již zmíněného biskupa Josefa Hloucha.
Autorem tohoto památníku je Milivoj Husák.
Sklo-světlo umístěné mezi dva kameny znázorňuje, jak světlo rozráží tvrdost a temnotu.
Přírodní amfiteátr Hora blahoslavenství je pod
ovocným sadem, který poskytuje mnoho místa
pro posezení na lavičkách nebo v trávě, krásně
pokračování na další straně
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uvidíte na zastřešenou tribunu, na které se odehrálo zasvěcení České Republiky Panně Marii
Fatimské a mnoho dalších významných akcí.
Také socha sv. Jana Pavla II. nemohla ujít naší
pozornosti, vždyť právě ON byl ve velkém
provázán s Fatimou. Nejen, že se stal terčem
útoku, který byl předpovězen třetím fatimským zjevením, ale právě on zasvětil celý svět
Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
A to už bylo po 13. hodině a nám pěkně vyhládlo a tak jsme šli na dobrý oběd, který pro nás
připravili ve Fatimské restauraci. Po výborném
obědě následovalo rozloučení s Koclířovem
a další naše putování pokračovalo do Hradce
nad Svitavou. Tam jsme navštívili kostel sv.
Kateřiny a P. Mgr. Václav Dolák nám vypravoval životní příběh kněze Engelmara Huberta
Unzeitiga – „anděla z Dachau“, který byl členem marianhilských misionářů. Ve svých kázáních se zastával Židů a tak byl v roce1940

poslán do koncentračního tábora v Dachau,
kde ze všech sil pomáhal spoluvězňům a při
epidemii tyfu ošetřoval nemocné a sám se
nakazil a krátce před osvobozením zemřel.
24. září r. 2016 byl v bavorském Wurzburgu
blahořečen.
Na pozvání P. Doláka jsme se občerstvili
na místní faře, rozloučili jsme se a pokračovali v putování do Litomyšle na místní hřbitov.
Tam jsme na kněžský hrob položili květiny,
zapálili svíčky a uctili památku P. Františka
Beneše modlitbou a zpěvem. Mnozí zavzpomínali na jeho působení v Pardubicích.
Zemřel loni v říjnu po 26 letech kněžské služby
v Litomyšli v nedožitých 70 letech. Dle slov
Daniela Kvasničky, kazatele Církve bratrské
v Litomyšli, byl hybatelem ekumenického hnutí a salesián srdcem.
Z Litomyšle domů utekla cesta velmi rychle.
Společně jsme v modlitbě poděkovali za krásně
prožitý poutní den. Zatleskali a poděkovali jsme
panu řidiči za vzornou a bezpečnou jízdu. Velký
dík patří našemu průvodci otci Antonínovi
i Pavle Pecnové a všem, kteří napekli dobroty
pro naši odpolední siestu při kávě. Nezbývá než
dodat NASHLEDANOU na příští pouti.
Marie Holická
Ať je zima nebo hic,
poutníci jedou z Pardubic.
Na poutní místa se těší,
ať jedou autem, či pěší.
V průvodu půjdou se svatou Marií,
všechny starosti jí odkryjí.
Matička Boží poutníky posílí,
pod její ochranu se uchýlí.
– Ježíší, Maria –
bez Vás my nejsme nic,
jen poutníci z Pardubic.
28. 4. 2018 | paní Tluková
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Sederová večeře 2018
Také v letošním roce jsme pozvali věřící z naší farnosti na připomínku poslední večeře Páně, která
se i letos konala na Květnou neděli odpoledne. Cekem 19 lidí se sešlo ve farním sále, aby si připomněli symboliku Velkého čtvrtku, kdy Ježíš ve večeřadle ustanovil eucharistii. Tato večeře vychází z oslav židovského svátku Pesach, kdy si židé připomínají vysvobození z egyptského otroctví.
Samotná večeře má několik částí, která svou symbolikou navazuje nejen na Starý zákon, ale ukazuje
i v mnoha částech na tajemství Ježíšova života, jeho smrti a zmrtvýchvstání. Závěrečné zvolání
„Příští rok v Jeruzalémě“ v mnohých vyvolalo touhu setkat se při stejné příležitosti i příští rok.
Děkujeme všem zúčastněným za příjemné prožití tohoto svátečního dne.
Zuzana & Jiří Petrášovi

Návštěvy domovů důchodců
I v letošním roce jsme se vydali do domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných, abychom popřáli dědečkům a babičkám požehnané
Velikonoce a obdarovali je malými dárečky vyrobenými dětmi a naší mládeží. Navštívili jsme
geriatrii nemocnice, Gladeru, LDN v Rybitví,
domov v Blahoutově ulici a ještě nás čeká návštěva v domově U Kostelíčka. Zvláštní dík patří
Zuzce Nápravníkové a Nikole Joštové, které akci
zorganizovali, Zdeňkovi Nejezchlebovi, který
hrál na kytaru, dámám, které zpívali, a také
mladým, kteří se zapojili jak v přípravě, tak při
předávání dárečků a krásném zpěvu.
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Velkopáteční křížová cesta na Potštejně
Letos již potřetí jsme využili pracovního volna na Velký pátek a zúčastnili se křížové cesty,
která se konala tentokrát v podhradí hradu
Potštejn. Společně se skupinou rodin a mládeže, kterým je blízká komunita salesiánů jsme
se na Velký pátek v 10 hod. sešli na smluveném
parkovišti v Potštejně. Účast překvapila nás
i samotné salesiány. Sešlo se nás téměř osmdesát. I sv. Petr na nás myslel a připravil nám příjemné jarní počasí. Stoupali jsme na Potštejn
a u jednotlivých kapliček rozjímali nad
Ježíšovým utrpením. Díky salesiánům, kteří

domluvili s paní kastelánkou hradu Potštejn
možnost vstupu do areálu, jsme měli možnost
zakončit celou křížovou cestu na nádvoří hradu u poslední 14. kaple.
Touto cestou děkujeme všem zúčastněným
za vytvoření společenství, díky kterému jsme
mohli svědčit ostatním návštěvníkům hradu
Potštejn, kteří se v tento den na hrad vypravili.
Jiří Petráš

Diecézní setkání ministrantů
Litomyšl 2. června 2018
Milí hoši,
zveme vás ke službě u oltáře, nebojte se, že se
ztratíte, nebo že nebudete vědět, co tam máte
dělat. Přijďte mezi nás, kde se více dozvíte
o zákoutí kostela (jako je třeba sakristie), něco

nového se i naučíte a někdy je i legrace. Pokud
budete mít čas, tak každý pátek od 16,00 hod
probíhá na faře v Pardubicích schůzka ministrantů, kde se více dozvíte o službě u oltáře a zbývá i čas na zábavu.
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Opět proběhne setkání ministrantů z celé
diecéze, na které vás všechny srdečně zveme.
Na diecézní setkání pojedeme z Pardubic hl.
nádraží v sobotu 2. 6. 2018 už v 6:07 hod. Sraz
na nádraží v 5:50 hod. Návrat do Pardubic v sobotu v 18:56 hod.
Vzít s sebou ministrantské strojení, dobrou náladu a svačinu. Starší od 10 let průkazku na slevu jízdného.
Hlaste se prosím do neděle 27. 5. 2018:
P. Ondřej Špinler mob. 604 536 470
Viktor Karaba
mob. 774 733 940
Vim (V.Metelka) mob. 728 156 899
Zelený čtvrtek v Hradci Králové, Libice n.
Cidlinou – sv. Vojtěch, bylo od nás devět ministrantů, řazení před průvodem 28.4.2018

Jak dnes žijí mladí věřící?
Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak
tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru?

a jakým způsobem praktikují svou víru,“ řekl
k záměru celého projekt P. Jan Balík.

Výzkumný tým pod vedením ThDr. Jana Balíka,
PhD. a Mgr. Jana Čapka se na přelomu roku 2017
a 2018 zaměřil na analýzu dat získaných v dotazníkovém šetření v rámci srpnového Celostátního
setkání mládeže v Olomouci (CSM), kam přijelo více než 7000 převážně věřících účastníků
z různých částí republiky. Na 1900 z nich pak
poskytlo data pro toto zkoumání.

Předseda Rady ČBK pro mládež biskup Pavel
Posád připomněl, že s výstupy dotazníku jsou
nyní velmi potřeba, neboť přicházejí v době, kdy
se téma mládeže dostává i v souvislosti s podzimní synodou do středu pozornosti církve.
Ve svém úvodu na tiskové konferenci taktéž
zdůraznil skutečnost, že výsledky výzkumu mohou pomoci v momentě, kdy je potřeba k pastoraci mládeže přistupovat kvalifikovaně.

„Cílem výzkumu bylo získat údaje, o co se katolická mládež zajímá, jaké jsou její hodnoty

pokračování na další straně
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Jaké závěry lze ze získaných dat vyvodit?
Dotazovaní mají:
»» hodnotový žebříček upřednostňující Boha
a rodinu
»» pohled na sexualitu odpovídající tradičním
hodnotám
»» příklon k altruismu, odpovědnosti a duchovním hodnotám
„Respondenti mají jiné hodnoty než většina
jejich vrstevníků. Jsou názorově a hodnotově
velmi solidně orientovaní. Žijí vnitřním náboženským životem a důležité jsou pro ně i církevní náboženské aktivity. Jsou hodně zaměřeni
na emotivní prožitek a k Bohu je nejvíce přibližuje hudba, písně a zpěvy, dále společenství,
mše svatá, svátost smíření, modlitba vlastními
slovy a Eucharistie,“ vysvětlil Balík.
Výzkumníci zjistili, že mladí lidé vyhledávající
účast na takovýchto setkáních, žijí náboženským stylem života, pro který jsou dominantní
formální náboženské aktivity a niterná spiritualita, které doplňuje volnočasová kulturní orientace; z hodnot je to společensko-politická orientace. Silná je zde i orientace na lásku spojenou
s dětmi, partnerem a rodinou.
Co se týká žebříčku hodnot, tak na prvním
místě mají Boha, lásku, pak životního partnera
a rodinu a děti. Většina mladých v populací má
na prvním místě zdraví, lásku, pak mír, život
bez válek, životního partnera, svobodu, přátelství a pak teprve rodinu a děti.
Mladí respondenti:
»» pociťují nedostatek přiměřeného, kvalitního
a praktického náboženského vzdělání
»» uvědomují si absenci malých společenství
věřících lidí
»» směřují k emotivně prožívané víře

Účastníci výzkumu jsou podobní současné generaci v tom, že využívají komunikační a informační technologie; nejčastějšími aktivitami jsou
povídání s přáteli a známými a práce na počítači.
V průměru denně na internetu tráví 175 minut,
z toho na sociálních sítích 108 minut. Sledují:
Facebook, hudbu a písničky, YouTube - videa,
filmy a seriály, chat. Církevní weby a média respondenty CSM zajímají spíše okrajově.
Pokud využívají na sítích náboženské programy,
jedná se spíše o emoční nabídku (hudba), než
o pořady připravované pro promýšlení, vzdělávání a tříbení kritického myšlení.
Četbu Bible a rozjímání nad jejím textem konají
spíše výjimečně. Náboženskou výuku většina
z nich nemá. Neznají ani publikace přibližující katechismus, které jsou psány na míru
mladým lidem a v naší zemi dlouhodobě propagované jako je Youcat a Tweetuj s Bohem.
Dokonce zpověď, které si váží, využívají spíše
občas. Náboženskou výchovu získávají převážně
od rodičů, kněží a ze společenství.
„Z našich zjištění lze dovodit, že pokud jsou
mladí ve své víře spíše emotivně zaměřeni
a schází jim racionální přijetí víry, jsou ohroženi. Buď se spokojí s náboženským sentimentem,
ale jejich život bude nedostatečně a nespolehlivě
zakotven v evangeliu, nebo se dostanou do rozporu mezi vírou a rozumem a snadno podlehne
tlaku okolí,“ přiblížil jedno ze zjištěných rizik
Jan Balík.
Ukázalo se také, že si mladí věřící velice váží
společenství, ale spíše velkého, protože malou
skupinu, kde se sdílí a prohlubuje víra, navštěvují spíše občas.
Potvrdila se i dlouhodobá tendence mladých
věřících, že se vydávají na velká setkání mládeže
na základě pozvání svých vrstevníků či na základě osobního vybídnutí nejbližších včetně kněží.
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Od své účasti očekávají duchovní povzbuzení
a prožití kamarádství.

práce na internetu,“ řekl k závěrům plynoucím
z výzkumu Jan Balík.

Příležitosti církve v komunikaci s mladými
lidmi

Se získanými podněty bude nadále pracovat
Sekce pro mládež ČBK. Její ředitel Kamil Strak
ve středu označil za jednu ze svých priorit srozumitelně zprostředkovat mladým lidem na internetu jasné odpovědi na jejich otázky v oblasti
víry a duchovního života.

Jak s výsledky pracovat? „Jako podstatné vidím
snahu nadchnout mladé pro studium víry a pracovat na zlepšení systému výuky náboženství
a katecheze či přípravy na biřmování. Klíčové
je i prohloubit aktivity směrem k vysokoškolské mládeži a podpořit různé tipy společenství
mladých lidí i mladé rodiny. Svou energii musíme věnovat např. i zintenzívnění profesionální

Zdroj: tisková konference ČBK 18. 4. 2018

Spolčo léto 2018
Mládež od 13 let zveme na SPOLČO LÉTO,
které se uskuteční 14.–19. 8. 2018 na MÍČOVĚ
(pozor změna termínu). Cena 800 Kč. Přihláška
je ke stažení na www.farnost-pardubice.cz nebo
http://pardubice.sdb.cz
Přihlašování nutné do 15. 6. 2018! Více informací po přihlášení

Těšit se můžete na přátele, akční hry, koupání,
celodenní výlet, kreativní workshopy, táborák,
hosta, zábavný večer, adoraci, chvály a mnoho
dalšího.
Kontakt: George Woclawek, tel.: 777259334,
mail: jiri.woclawek@gmail.com nebo P. Filip
Dušek, tel.: 739463215.
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Vikariátní čarodějnice
Abychom mohli trávit „čarodějnice“ v s našimi
rodinami, oslavili jsme spolu, my mladí, čarodějnice už víkend před čarodějnickou nocí.
Kromě táboráků a zapalování čarodějnice jsme
také přemýšleli o inkvizici a nezapomněli ani

na kontakt s Bohem. Atmosféra byla opravdu
skvělá a všichni se už těšíme na další akce.
Lucka Krátká

Charita nově poskytuje
odlehčovací služby přímo v Pardubicích
Oblastní charita Pardubice ve čtvrtek 5. dubna
slavnostně otevřela další pobytové středisko
Odlehčovacích služeb Červánky, tentokrát přímo v krajském městě v ulici V Ráji. Jeho prostory požehnal Mons. Josef Suchár, prezident
Diecézní katolické charity Hradec Králové,
za přítomnosti významných osobností, kterými
byly první náměstek hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek, primátor města Martin
Charvát, jeho náměstek pro sociální oblast
a zdravotnictví Jakub Rychetský a další hosté.
„Chceme především podpořit a odlehčit pečujícím rodinám, protože víme, že starat se doma

o své blízké seniory a nemocné není vůbec
jednoduché,“ uvedla Mgr. Marie Hubálková,
ředitelka Oblastní charity Pardubice, která také
poděkovala všem dobrodincům, dárcům, sponzorům, zaměstnancům a dobrovolníkům, jež se
díky společnému úsilí zasloužili o vybudování
nového centra. Projekt byl financován z výnosu
třech ročníků Tříkrálové sbírky, z výtěžků benefičních akcí a také ze sponzorských darů.
Odlehčovací služby jsou určeny pro klienty a jejich rodiny, kteří potřebují své blízké na nezbytný čas, například po dobu nemoci nebo dovolené, svěřit do péče důvěryhodné, lidské službě
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a „odlehčit si“ tak od náročné péče. O tyto
služby je velký zájem, proto pardubická Charita
rozšířila kapacitu o dalších 9 lůžek v krajském
městě. Po náročné rekonstrukci řadové vilky

s venkovní terasou a zahrádkou vzniklo příjemné rodinné středisko, které nabízí vlídnou péči
ve zcela novém prostředí potřebným.

Rozhovor s ředitelkou Oblastní charity Pardubice Marií
Hubálkovou o odlehčovacích službách
Paní ředitelko, co si máme vlastně představit pod
pojmem „odlehčovací služby“?
Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným
pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které
z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu,
v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit
osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče.
Proč Oblastní charita vlastně přišla na nápad nabízet takové služby?
Oblastní charita Pardubice poskytuje převážně
terénní služby. Pomáháme rodinám, které pečují o své blízké, aby člověk mohl zůstat, kde
se cítí dobře, kde ho mají rádi, aby mohl doma
i zemřít. Postupem času jsme přišli na to, že je
to velmi těžký úkol. Rodina potřebuje více podpory a pomoci. Proto jsme vybudovali nejdříve ambulantní odlehčovací služby, aby rodina
mohla chodit do práce a přitom bylo o jejich

blízkého postaráno a každý večer mohli být opět
spolu. Později jsme služby rozšířili o pobytovou
formu odlehčovacích služeb, aby rodina mohla
odjet na dovolenou a odpočinout si.
Kdy a jak Charitní odlehčovací služby Červánky
vznikly? A proč zrovna „Červánky“?
Ambulantní odlehčovací služby vznikly v roce
2007. Naskytla se nám možnost pronajmout si
budovu školy v Třebosicích a později tamtéž
i faru u sv. Jana Nepomuckého, kde jsou červánky obzvláště krásné. Červánky bývají večer a to
nám připomíná večer našeho lidského života,
který může být také moc pěkný, pokud máme
okolo sebe hodné lidi, přátele, rodinu, smysluplnou náplň dne. A v tomto se snažíme našim
klientům pomoci.
V čem jsou tyto služby specifické? Pozná klient
a jeho rodina, že jsou v zařízení Charity?
pokračování na další straně
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Doufám, že jsou naše služby specifické. Kvalitou
služeb, úctou k člověku a dobrými vztahy.
Můžete odhadnout kolika klientům, rodinám
pomohli tyto služby? A v čem vlastně pomáhají?
Tyto služby fungují od roku 2007. Pomáhají odlehčit rodině, aby lépe zvládla péči o své blízké.
V ambulantních službách jsme měli 393 klientů,
v pobytových službách 286 klientů, v terénní
službě 30 klientů.
Začátkem dubna Oblastní charita Pardubice otevřela nové středisko odlehčovacích služeb přímo
v Pardubicích. Jak náročné bylo vybudovat nové
zařízení?
Vybudovat nové středisko bylo velice náročné.
Charita má omezené možnosti. Koupili jsme
dům na úvěr. Na rekonstrukci jsme dva roky pořádali benefiční akce a sbírali sponzorské dary.
O to větší radost máme. Naše úsilí je požehnáno.
Vzrůstá zájem o takovéto služby?
Ano, o tyto služby vzrůstá zájem. V posledním
roce jsme měli často plno, museli jsme odmítat,
proto tyto služby rozšiřujeme.
Pokud dobře počítám, v tuto chvíli může Charita
nabídnout přechodné ubytování a péči 17 potřebným. Bude nabídka míst v Červáncích dostatečná? Chystáte se tuto péči ještě dále rozšiřovat?
Počítáme, že dostatek místa bude tak za jeden až
dva roky. Proto plánujeme další rozvoj.
Dnes, v době ekonomického růstu si často firmy
stěžují na nedostatek zaměstnanců, jak se daří Vám
oslovovat nové zaměstnance? Předpokládám, že se
pro takovouto práci nehodí každý…
Hledáme empatické lidi, kteří budou tuto práci
dělat celým srdcem. To není lehký úkol.
Dnes si hodně lidí přeje mít práci, která má
smysl a práce v charitě smysl má. Zaměstnanci

Pomoc Zakarpatii
Ve dnech 11. – 15. 6. Oblastní charita Pardubice pořádá ve spolupráci se Základními školami Polabiny
3 a Josefa Ressla materiální sbírku na pomoc dětem z ukrajinského sirotčince ve Vilšanech a pacientům z nemocnic v Tjačivu a Neresnytsi. Od září
loňského roku ve spolupráci s Pardubickým krajem Oblastní charita mohla do těchto nemocnic
v Zakarpatské oblasti dovézt již 15 malých nákladních aut pomoci, obsahující zdravotnické potřeby,
povlečení, ručníky, jednorázové pleny a kompenzační pomůcky. Podle radních Pavla Šotoly
a Ladislava Valtra, kteří uspořádali materiální sbírku mezi zaměstnanci Pardubického kraje, v jednání je i dodávka zdravotnických přístrojů. Pomoc
je předávána přímo potřebným, díky podnikateli,
rodákovi z této oblasti znalého místních poměrů.
Jako dar příspěvkových organizací Pardubického
kraje putovaly na Ukrajinu také polohovací postele, zdravotnické oblečení pro nemocniční personál
a ložní povlečení.
Jan Lohynský

V Pardubicích již začala sbírka
školních potřeb
Každým rokem Oblastní charita Pardubice ve spolupráci se školami, farnostmi a dalšími organizacemi pořádá sbírku školních potřeb na pomoc dětem
z rodin v nouzi, které jsou klienty charitního střediska Sanace rodin. Letos již proběhly první dvě
sbírky, které inicioval a pomáhal organizovat francouzský dobrovolník Mathis Piere, který pomáhá
v pardubické Charitě již sedm měsíců v rámci partnerské spolupráce Pardubického kraje a regionu
Centre – Val de Loire. Sbírku školních pomůcek
Mathis na konci dubna organizoval na Gymnáziu
Mozartova a v Alliance francaise. Děkujeme oběma
institucím i našemu francouzskému dobrovolníkovi za pomoc dětem a věříme, že darované pomůcky
jim pomohou na cestě za vzděláním.
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Druhý ročník běhu pro Domácí hospic
Ve středu 16. května se na hřišti Základní školy Pardubice-Polabiny 3 konal již druhý ročník
běžeckého závodu pro děti a dospělé „Polabinská trojka“. Běh, z jehož výtěžku bude podpořena
Domácí hospicová péče, se konal pod záštitou starosty městského obvodu Pardubice II Radka
Hejného a ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice.

Slavnostní požehnání nového oltáře v Chrudimi
Slavnost, jakou asi většina chrudimských farníků nepamatuje, se uskutečnila v chrudimském
arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny
Marie v neděli 8. dubna. Královéhradecký biskup Jan Vokál požehnal nový oltář, a spolu s ním
i ambon a sedes. Všechny tři nové prvky jsou
v moderním stylu, přesto do starobylého liturgického prostoru zcela přirozeně zapadají. „Celé
realizaci napomohla skutečnost, že liturgická
komise biskupství ze tří návrhů jednoznačně
doporučila ten, který je dnes už realizován.
Autorem návrhu oltáře, sedes a ambonu je
Ing. arch. Lukáš Pavlík. Tři nové liturgické
prvky byly vyrobeny v pražské firmě Gravelli.
Vše je v minimalistickém stylu, kdy autor využil i akcentu světla, neboť v korpusu obětního

stolu jsou zabudovány světlovodné prvky, které
jej činí působením světla nepřehlédnutelným.
Nakonec i mottem pro návrh oltáře byl citát
2Kor 4,6. „Hlavní myšlenkou oltáře je tedy
světlo Hory Proměnění, které koresponduje
s milostným obrazem Nejsvětějšího Salvátora
umístěným v našem kostele. Nyní náš nový
oltář jakoby vyzařoval světlo, které ale v plném
slova smyslu dává Kristus. Sebelepší kompozice
však nemůže Boží světlo zachytit, může nás však
disponovat pro jeho přijetí “, pronesl na adresu
oltáře chrudimský duchovní P. Heblt, který
nový liturgický prostor „dostal“ shodou okolností i ke svým narozeninám.
(zdroj: www.bihk.cz)
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Rodinná modlitba za Světové setkání rodin v roce 2018
Bože, náš Otče,
jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu,
a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu.
Zahrň nás požehnáním radosti z lásky.
Dej, ať jsme trpěliví a vlídní,
milí a velkorysí
a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi.
Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj.
Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny,
zvláště ty, za které nyní prosíme:
(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné
příslušníky i další lidi).

Rozmnožuj naši víru,
posiluj naši naději,
uchovej nás v bezpečí své lásky
a dej, ať jsme ti stále vděční
za dar života, který společně sdílíme.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás.
Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás.
Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás.
Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.
Světové setkání rodin se uskuteční v srpnu roku
2018 v Dublinu.

Setkání se vzpomínkou
na Honzu Pokorného – Indi Jana
Ve středu 3. 5. se setkala malá skupinka lidí
z farnosti a zavzpomínala na Honzu Pokorného.
Jan Pokorný známý více jako Indián (nebo jen
Indi) byl v kontaktu s věřícími naši farnosti.
Před několika lety si našel cestu do společenství v Němčicích vedeným
Milanem Novotným a Nikolou
Pechalovou (nyní Joštovou).
Jan hledal ve svém rozháraném
životě oporu v Bohu a společenství věřících. Jeho cesta však
nebyla lehká. Hodně obtíží mu
přinesla jeho mediální popularita i bujarý životní styl, ale přesto z něj čišela veliká a upřímná
touha po Bohu. Možná si někteří vzpomenete na snědého svalnatého a vysokého pána, který u sv. Bartoloměje
sedával velmi blízko ambonu a živě a radostně
předával okolo sedícím pozdravení pokoje.
Poté, co Honza trochu zdomácněl v němčickém společenství, našel si cestu mezi naše

katechumeny a zároveň s tím začal studovat
v Hradci obor Náboženská výchova. Čas od času
také navštívil kurz Alfa a živě se účastnil diskuzí.
Na své cestě do Církve ovšem narazil na obtíže,
a tak se na čas vzdálil. Začal jezdit po Evropě
s kamiónem a ztratil kontakt s místní pardubickou církví. Velmi mě potěšilo,
když mi začátkem tohoto roku
volal a prozradil, že nakonec našel cestu do Církve a přijal křest
v jedné italské farnosti.
Sám Bůh ví, jak Honza, který byl navenek veselý a tvrdý,
uvnitř zakoušel mnohé smutky
a křehkost. Jeho sestra Ivona,
která nám trochu poodkryla
Honzův život i charakter, říkala,
že ona byla vždy mnohem tvrdší než on. Díky
souběhu neblahých okolností se koncem ledna
tohoto roku rozhodl Indián odejít z tohoto světa. Zřejmě tak učinil pod tíží pro něj bezvýchodné situace, pro kterou Honzu nechce v žádném
případě soudit. Jsme vděční za dar jeho života
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a modlíme se, aby duše námi milovaného bratra
nalezla věčný pokoj v náruči Otcově.

Díky za hezké setkání všem!
Zuzana a P. Filip

Děkujeme Honzově sestře Ivoně, která mezi nás
přišla i všem ostatním, kteří přišli zavzpomínat.

Kalendář akcí
Pravidelné akce
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Setkání u kávy

fara

Modlitba Večerních chval

kostel sv. Bartoloměje

Adorace (po večerní mši svaté)
Kostel otevřen (do 5. 6.)
Mše svatá v kapli v nemocnici
Ministrantská schůzka

kostel sv. Jana Křtitele
kostel sv. Bartoloměje
Vstupní budova – 1. p.
fara

po mši sv.
09:00
po večerní
mši sv.
18:30–19:15
19:30–21:00
14:30
16:00–17:30

Akce na měsíc květen–červen
Ne
Po
Út
St

Pá

13. 5.
14. 5.
15. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.

Ne 20. 5.
Po 21. 5.
St 23. 5.
Čt

24. 5.

Pá
So

25. 5.
26. 5.

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Setkání nad Biblí: Milosrdný Samaritán
kostel sv. Jana Křtitele
Přijímání intencí na červen
farní kancelář
Svátek sv. Jana Nepomuckého, hl. patrona Čech
Charita – „Polabinská trojka“ – běh
ZŠ Polabiny 3
Mše sv. v Domově důchodců
DD u kostelíčka
Cesta světla
sv. Bartoloměr
Slavnost Seslání Duch svatého - končí doba velikonoční
Biřmování
sv. Bartoloměj
1. svaté přijímání dětí (salesiáni)
sv. Václav
Sbírka: Pastorační aktivity v diecézi
Setkání nad Biblí: Nastav druhou tvář
kostel sv. Jana Křtitele
Třídění známek pro misie
fara
Camino na kolečkách - Compostela
fara
Mše s. v Domově seniorů
Dubina, Blahoutova ul.
ZUŠ OPEN – Program také v kostele sv. Bartoloměje
Noc kostelů
Pouť do Luže - organizují salesiáni
Luže

18:00
od 08:00
17:00
15:00
17:15
9:00
8:30
18:00
15:00
17:00
15:30

08:00–14:30
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Ne 27. 5.
Po 28. 5.
St

30. 5.

Čt

31. 5.

Pá

01. 6.

So

02. 6.

Ne 03. 6.
Út 05. 6.
Čt 07. 6.
Pá 08. 6.
So

09. 6.

Po 11. 6.
St

13. 6.

Čt
Pá
So

14. 6.
15. 6.
16. 6.

Ne 17. 6.
St
Čt
Pá
So

20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.

Ne 24. 6.
Čt

29. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělní večery: Tomáš Petráček
Modlitba za národ
Zpovědní den
Zpovědní den
Zpovědní den
Poslední májová pobožnost
Mše sv. v Domově důchodců
Zpovědní den
Víkend pro mládež – salesiáni

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

Večeřadlo Panny Marie

kostel sv. Jana Křtitele

Diecézní setkání ministrantů
Slavnost Těla a Krve Páně - průvod
Poslední akce „Kostel otevřen“
Mše s. v Domově seniorů
Nejsvětějšího Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Koncert: Bonifantes

Litomyšl

16. Den rodin a den dětí
Pondělní večery: Aleš Roleček
Seniorklub
Sex, vztahy a rodina - genderová teorie
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
Mše sv. v Domově důchodců
Přijímání intencí na červenec
Svátost smíření „nejen“ pro děti 1SVP
Slavnost 1. Svatého přijímání
Zahradní slavnost
Třídění známek pro misie
Mše s. v Domově seniorů
SKAM – sportovní akce pro mládež od 24. 6.
Mše svatá na poděkování – skauti
Slavnost narození Jana Křtitele
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sbírka na Charitu
Slavnost sv. Petra a Pavla

18:00
17:30
17:00–18:00
08:00–16:00
17:00–18:00
17:30
15:00
17:00–18:00
od 16:00
po ranní
mši sv.
9:30

kostel sv. Bartoloměje 19:30–21:00
Dubina, Blahoutova ul. 15:30
klášterní kostel
Salesiánský klub mládeže
kostel sv. Jana Křtitele
farní sál
farní sál
DD u kostelíčka
farní kancelář
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
farní dvůr
fara
Dubina, Blahoutova ul.
Praha
Podskala

18:00
14:30
18:00
15:00
od 08:00
17:00–18:30
10:30
16:00
15:00
15:30
14:00

