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PŘEDVELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ

„Pojďme znovu do Judska“,
vyzývá Ježíš své učedníky
krátce
před
velikonočními
svátky. Ti však mají z této cesty
strach: “Mistře, nedávno tě chtěli
židé ukamenovat – a zas tam
jdeš?“ Jen Tomáš s Petrem jsou
odhodláni jít s Ježíšem třeba i
na smrt. V té chvíli totiž nevědí,
co říkají. Když pak jde opravdu
do tuhého a vypadá to, že i je by
mohla potkat smrt, utíkají a
nechávají Ježíše samotného
uprostřed jeho nepřátel.
I nás, své učedníky, vyzývá
Ježíš v tyto dny k cestě do
Jeruzaléma, kde bude trpět,
bude zavržen od starších,
velekněží a učitelů Zákona,
bude zabit, a třetího dne vstane
z mrtvých. To vše kvůli nám a
pro naší spásu, aby zničil naši

vinu, náš hřích a učinil z nás
zcela nového člověka, milého
Bohu.
Před Bohem jsme se opravdu
stali novými lidmi. A před naším
okolím? Je to na nás znát, že
jsme jako křesťané opravdu jiní,
a nebo jsme stejní jako ostatní?
„Nepadne-li pšeničné zrno do
země a neodumře, zůstane
samo, odumře-li však, přinese
mnohý užitek.“ (Jan 12,24).
Kristus svou smrtí na kříži z nás
ze všech učinil „zrno té nejlepší
kvality“. Ale aby to bylo na nás
znát, musíme i my nejprve
odumřít sami sobě, svým
špatným náladám a choutkám,
svému sobectví, vlažnosti ,
pohodlnosti aj.. A to se může
stát právě teď o velikonocích.
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Proto pojďme i my spolu
s Ježíšem
vstříc
letošním
velikonočním svátkům a buďme
Mu nablízku ve všem, co bude
ve velikonoční liturgii prožívat od
Zeleného
čtvrtku
až
do
Velikonoční neděle, nezrazujme
Ho, neopouštějme Ho, nebojme
se hlásit k Němu, i když to bude
pro nás někdy velmi nepříjemné,
nebojme se odumřít sami sobě
spolu s Ním, abychom mohli
spolu s Ním povstat k novému
životu opravdu nových lidí.
Ať letošní velikonoce jsou
tedy opravdovou smrtí všeho
špatného v nás a vzkříšením
všeho dobra. To vám všem i
sobě přeje a při všech
velikonočních
bohoslužbách
vyprošuje
váš otec Jaromír

Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Program březnového jednání (ze dne 3. března) – účast 11 členů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Služba nemocným
Kirchentag ve Stuttgartu
Misijní koláč
Postní duchovní obnova farnosti
Velikonoce v Pardubicích
60 let farnosti sv. Konráda v Augsburku
1. svaté přijímání v naší farnosti
Primice v naší farnosti

ad 1) stále probíhají jednání mezi Charitou a vincentýnkami. Ve středu 10.3. se uskuteční na
faře jednání mezi zástupci pardubické nemocnice a farnosti.
ad 2) v červnu letošního roku proběhne v německém Stuttgartu tzv. Kirchentag, organizovaný
Ekumenickou radou církví, na kterém se mají letos prezentovat v podobě výstavy i
pardubické církve. Za naši církev připraví otec Jaromír potřebné podklady pro tuto
prezentaci.
ad 3) o.4. neděli postní proběhne v našich farnostech humanitární pomoc misiím pod názvem
Misijní koláč, při které se budou sbírat finanční prostředky pro misie. Vzhledem k tomu,
že naše farnost již delší dobu podporuje misie různými akcemi (balíky pro misie), bylo
rozhodnuto od této akce v naší farnosti ustoupit, vzhledem k její náročnosti na přípravu a
uskutečnění.
ad 4) informace o této obnově se dočtete v tomto čísle zpravodaje na str. 3
ad 5) program najdete v tomto čísle zpravodaje na str. 11
ad 6) i toto najdete v tomto zpravodaji na str. 4
ad 7) 1. svaté přijímání se letos uskuteční o 12. neděli v liturgickém mezidobí, 20.června v
10.00 hod. v kostele Zvěstování Panny Marie
Ad 8) viz článek na str. 4
Příští jednání farní rady bude ve středu 7.dubna.

Zapsal: Tomáš Jinoch

Návštěva otce biskupa v Pardubicích
V pondělí velikonoční navštíví naši farnost otec biskup Dominik Duka, aby spolu
s námi sdílel radost velikonoc. Učiní tak při koncelebrované mši sv. v 9.00 hod. v kostele
sv. Bartoloměje. Přáním otce biskupa je být každoročně o velkých církevních svátcích
nejen u katedrály sv. Ducha v Hradci Králové, ale i u sv. Bartoloměje v naší farnosti.,
která je 2. největší v jeho diecézi. Je to velký projev jeho lásky vůči nám, ke kterému
bychom neměli být lhostejní. Jen si vzpomeňme, jak nám ještě nedávno naši biskupové
chyběli a jak jsme se modlili za obsazení všech biskupských stolců. A nyní, když jsme byli
vyslyšeni ukažme jim, že si jich opravdu vážíme a těšíme se na každé setkání s nimi,
zvlášť, když sami přicházejí za námi. Ať je kostel sv. Bartoloměje plný. A že si všichni
nesednete? Vždyť zástupy kolem Ježíše také neseděly. Mladší ať uvolní místa starším,
zdraví nemocným, a bude-li nás všechny hřát vzájemná láska, tak nám ta hodinka stání
v studeném kostele ani zatěžko nepřijde. Uvidíte.
otec Jaromír

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT FARNOSTI
Pomozte lidem
zúčastnit se mše sv.
V areálu Domova
důchodců u Kostelíčka
je zbudována velmi
pěkná kaple pro
obyvatele tohoto
domova a jejich
návštěvníky. Mše sv.
zde bývají pravidelně ve
čtvrtek v 15:00 hod
jednou za dva týdny.
Bohužel mnozí
obyvatelé Domova
důchodců si na tuto
bohoslužbu nedojdou
sami, a proto je potřeba
je odvést nebo odvézt
na vozíčku. Mše sv. se
zúčastňuje kolem 50
lidí. Zdejších pár
dobrovolnic na to sami
nestačí.
Prosí proto ty, kteří
mohou a mají chuť
pomoci - jedná se o 3 až
4 pomocníky nebo
pomocnice - aby
umožnili stařečkům a
stařenkám účast na té
největší Kristově oběti.
Možná, že i vy jednou
přijmete s povděkem,
když někdo mladší vám
projeví tuto službu.
Mše sv. jsou každý sudý
týden ve čtvrtek, tj.15. a
29. dubna.
O velikonocích je datum
posunut na středu, tj.
31. března. S přípravou
se začíná ve 14.00 hod,
scházíme se před kaplí
uvnitř areálu.
Marie S.

Postní duchovní obnova spojená se svátostí smíření
V sobotu před Květnou nedělí (27.3.) se chceme v kostele sv.
Jana v rámci 3. roku Přípravy na velké jubileum roku 2000
společně zamyslet nad ústředním biblickým tématem tohoto
roku, kterým je Ježíšovo podobenství o marnotratném synovi.
Na základě tohoto podobenství si chceme znovu uvědomit, co
je to hřích a jak snadno se ho dopouštíme, a přitom se zároveň
i povzbudit ke kajícímu návratu „domů“, jak nás k tomu vyzývá
Bůh. To bude dopoledne. A odpoledne pak budeme mít
možnost tento návrat osobně uskutečnit ve svátosti smíření,
která bude navazovat na kající bohoslužbu slova. Mělo by vám
být k dispozici aspoň 5 zpovědníků, takže by to mohla být
docela vhodná příležitost k velikonoční svaté zpovědi. Co
říkáte?
Program této duchovní obnovy je následující:
Kostel sv. Jana Křtitele sobota 27. března 1999
10.00 hod. - 1. úvaha: O hříchu
11.00 hod. - 2. úvaha : O Božím milosrdenství
14.00 hod. - kající bohoslužba slova s individuelní
svátostí smíření
18.00 hod. - mše svatá

Milí farníci,
říká se, že přání se mají plnit, a tak bych rád těmito
několika řádky splnil vyslovené i nevyslovené přání
mnohých z Vás, abych se Vám více představil.
Vyrůstal jsme na Vysočině – přesněji v Hlinsku, kde
dosud bydlí moji rodiče i oba sourozenci. Narodil jsme se
před jednatřiceti lety. Pardubice pro mě nejsou až tolik
neznámé, protože jsem zde maturoval. Teologii jsem
studoval na KTF UK v Praze v letech 1990-95. Po studiu
jsem byl ustanoven kaplanem v Hradci Králové I., kde jsem
byl přesně tři roky do léta minulého roku. Přáním otce
biskupa bylo, abych pokračoval ve studiu, ale to jsem ze
zdravotních důvodů po 4 měsících musel přerušit a tak další
cesta mé kněžské služby na přání otce biskupa vede k Vám
do Pardubic. Proč zrovna k Vám, nevím, snad proto,
abychom společně ušli kus cesty za Pánem. Tak k tomu
Vám i sobě vyprošuji Boží požehnání.
Váš Pavel Kalita

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT FARNOSTI (pokračování)
Povolání ke kněžské službě – radost
nás všech.

Návštěva z Augsburgu

V letošním roce prožijeme v našem farním
společenství velikou radostnou událost. Pan
Jaroslav Sedlák – rodák z Pardubic – Černé
za Bory – člen řádu Premonstrátů kanonie
želivské (řeholním jménem bratr Adrián)
přijme v pátek 17. září 1999 svátost kněžství.
Druhý den, v sobotu 18. září 1999, bude
slavit
v kostele
sv.
Bartoloměje
v Pardubicích svoji primiční mši svatou.
Děkujeme našemu Pánu za to, že povolal
dalšího mladého muže z našeho středu
k této tak náročné službě. Děkujeme i
našemu Jardovi – bratru Adriánovi, že volání
Boží uposlechl.

Ve dnech 12.-14. února nás navštívili přátelé
z farnosti sv. Konráda z Augsburgu se svým
farářem P. K. Mairem a s dechovým
orchestrem města Augsburg, jehož členové
jsou převážně řidiči městské dopravy v
Augsburgu.

Na stránkách našeho Zpravodaje jsme pro
vás připravili až do září sérii článků
týkajících se kněžské služby a početního
stavu kněží.v diecézi královéhradecké.
Oživíme i vám pamětníkům vzpomínky na
primiční mše svaté všech rodáků – kněží,
kteří vyšli z našeho středu od roku 1950 a
slouží tak po mnoho let Bohu i lidem.
V informaci o početním stavu posluchačů –
seminaristů KTF UK přineseme rozhovor i
s těmi, kteří jsou z naší farnosti na těchto
studiích a na přijetí svátosti kněžství se
postupně připravují. Na závěr se pak
seznámíme v osobním rozhovoru s naším
letošním primiciantem o jeho složité cestě,
která vedla k uposlechnutí Božího hlasu,
jejímž vrcholem je jeho i naše společná
radost z naplnění Boží vůle.
Pán žehnej všem, kteří jsou v těchto
myšlenkách
zahrnuti.
My
všichni
nezapomínejme, že naší křesťanskou
povinností je prosit Pána žní, aby povolal
další služebníky.
A.H.

Program tentokrát připravili oni pro nás. V
sobotu dopoledne hrál jejich orchestr na
Perštýnském náměstí před radnicí v zimě a
mrazu naše české pochody a polky. Jejich
vystoupení stálo opravdu za poslech. Potom
byli přijati primátorem města panem
Stříteským v historickém sále pardubické
radnice. Na závěr byly našim hostům
předány upomínkové dárky. Bylo to velice
milé a přátelské setkání.
Odpoledne si naši hosté byli prohlédnout
Třebechovický betlém, který se jim velmi
líbil.
V hotelu Labe, kde byli tentokrát ubytováni,
uspořádali společenský večer, na který
pozvali pardubické farníky. Celý večer hrál k
poslechu dechový orchestr. Pro účastníky
bylo připraveno
bohaté občerstvení a
zábavný program v němčině i v češtině.
Účast byla veliká, takže jsme se jen stěží
vešli do sálu. Večer se velmi vydařil, všichni
se dobře bavili a všem se setkání líbilo.
V neděli v 9 hodin se s námi všichni účastnili
slavnostní mše sv. v kostele sv. Bartoloměje,
při které hrál jejich dechový orchestr
Schubertovu mši "Wohin soll ich mich
wenden". Po mši sv. se s námi přátelé z
Augsburgu rozloučili a vydali se na cestu
zpět.

Pozvání do Augsburg
Naši přátelé v Augsburgu slaví v neděli 25. dubna 60. výročí vzniku farnosti sv. Konráda. Pan
farář P. K. Mair nás na tuto oslavu srdečně zve. Při dostatečném počtu zájemců proto
uspořádáme autobusový zájezd s odjezdem v pátek 23.4. ráno a s návratem v neděli 25.4.
pozdě večer. Doprava bude stát 1150.- Kč, ubytování není zatím vyřešeno. Závazné
přihlášky podávejte co nejdříve, nejpozději však do konce března v Bartolomeu. Další
podrobnosti o zájezdu se zájemci dovědí při přihlášce.
Manželé Matyášovi

CHARITA - MISIE
Milí bratři a sestry v Kristu!
Doba postní, kterou právě prožíváme, nás nabádá k větší střídmosti v našich hmotných
potřebách a k většímu vcítění se do situace těch, kteří strádají. Letošní doba postní má ještě
další motivaci. Prožíváme Rok Boha Otce. Častěji než jindy se hovoří o Božím milosrdenství, o
daru svátosti smíření a pokání, a také by se často mělo hovořit o druhé stránce milosrdenství o naší lásce k chudým. Papež Jan Pavel II. nás v listě „Tertio millenio adveniente“ (o přípravě
na rok 2000) vybízí na druhém místě k prokazování lásky chudým, zvláště těm, kdo
z nespravedlivých příčin prožívají těžkou životní situaci, kterou je bezpochyby hlad a tělesné
strádání.
K odpovědi na tyto výzvy máme jistě celou řadu příležitostí. Chtěla bych vás poprosit i o účast
na sbírce, která se stala již v naší farností tradicí, a pro nás, organizátory, i určitým morálním
závazkem.

Tradiční sbírka ve Svatém týdnu ponese stejný název jako v minulých letech

HODINA PRO CHUDÉ
Je inspirována Velkým pátkem, kdy Kristus svou
smrtí na kříži dovršil utrpení, které jsme mu způsobili
my, lidé, svými hříchy. My můžeme jako formu
pokání (tj. rozhodnutí se pro spravedlnost) věnovat
výdělek jedné hodiny práce ve prospěch těch, kteří
také nespravedlivě trpí kvůli vinám jiných.
Ve všech kostelech budou umístěny kasičky se třemi otvory. Každý dárce se může rozhodnout,
na který ze tří níže uvedených účelů chce přispět.
1. peníze vhozené do otvoru č. 1 budou využity na zaplacení školního vzdělání a nákladů na
základní životní potřeby dvěma rwandským sirotkům, které poprvé přijala naše farnost
v rámci projektu "Adopce srdce" v listopadu roku 1997. Chlapci Pacifique Bizimanovi bude
9 let a dívce Angelique Uwanmaliva 12 let. Vaše dobré srdce jim umožní dokončit své
vzdělání, a tak i získat naději na radostnější chvíle, než prožívali před pěti lety, kdy ve válce
přišli o své rodiče.
2. Otvor č. 2 bude určen na příspěvky především na nákup vitamínů a zaplacení poštovného
zásilek, které pravidelně posíláme díky vaší štědrosti na misijní stanice do Indie, Ghany a
na Papuu Novou Guineu. Máme pět stálých adresátů, od nichž trochu známe podmínky,
v jakých misionáři pracují, a také jejich vděčnost z jakékoliv podpory, kterou jsme schopni
jim poskytnout.
3. Příspěvky věnované na třetí účel se využívají pomoc lidem, kteří se ocitli v náhlé krajní
nouzi a vypomůže jim půjčka nebo dar z farního fondu pro chudé. Fond spravuje vedení
naší farnosti.
Kasičky budou v kostelech umístěny a výrazně označeny od Květné neděle 27. března do
velikonočního pondělí 5. dubna. V jiném období je možné na tyto účely přispívat také, pro
pomoc misiím je určena kasička v klášterním kostele nebo je možné příspěvek předat v obálce
na Charitě (V Ráji 732), případně panu Kylarovi na faře (obálku je vhodné označit slovem
MISIE). Další možností je poslání složenkou nebo převodem z účtu na účet u České spořitelny
a. s., 531 07 Pardubice, účet číslo 822851 - 568/0800, variabilní symbol "10".

CHARITA - MISIE (pokračování)
Věcné dary na misie
Stále časté jsou dotazy, které věci můžete darovat pro
misie. V současné době bychom potřebovali především
dětské oblečení letního charakteru včetně svetříků. Vhodné
je i dámské a pánské oblečení, ale pouze letní a ne
z umělých materiálů. Oblečení musí být velmi zachovalé a
čisté, aby se ho vyplatilo posílat. Kromě toho posíláme
ručníky, utěrky, kapesníky, hygienické potřeby, šicí a školní
potřeby. Tyto věci jen nové. Ze školních potřeb dáváme
přednost tužkám, propisovačkám s velkoobsahovou náplní,
pastelkám značky Plastic Color (méně vhodné jsou klasické
dřevěné pastelky), vodovým barvám, štětcům ap.

Zpracování známek doma
Dále bych chtěla poděkovat vám, kdo si doma dáváte práci
se zpracováním známek. Známek máme stále velké zásoby,
a tak můžeme průběžně posílat známky k prodeji a
pravidelně podporovat další misijní stanice v Indii a Africe
prostřednictvím salesiánů a jezuitů. Balíčky pro práci domů
posledních pět let připravovali Jirka s Táňou, kteří
v letošním roce ukončují své studium v Pardubicích. Za
jejich spolupráci jim moc děkuji. Mám radost, že se našla
další pomocnice, která se bude o přípravu balíčků starat
dál. Proto prosím vás, kdo máte doma trochu času a nevadí
vám trpělivá práce, abyste se zastavili na faře a požádali o
balíček známek. Najdete v něm návod ke zpracování.
Časově tato práce není omezená, zpracovaný balíček lze
odevzdat kdykoliv a nezáleží na tom, zda ho někdo udělá za
týden a jiný za několik měsíců.

Balení balíků
Balíky pro misie se budou připravovat na faře ve středu 21.
dubna od 15 hodin, z pošty - celnice se budou posílat ve
středu 28. dubna od 15 hodin. Prosíme o vaši pomoc.
Přivítáme i nové zájemce, práce není složitá a rychle vás
zaučíme.
Závěrem bych se s vámi chtěla podělit i o radost a zároveň i
starost. Určitým oceněním činnosti celé naší farnosti ve
prospěch misiím je moje jmenování diecézní ředitelkou
Papežského misijního díla. Je to zároveň i závazek
pokračovat v tom, co leží Svatému otci Janu Pavlu II.
obzvláště na srdci - neustále otevírat své srdce chudým, ať
už žijí daleko od nás nebo v našem bezprostředním okolí.
Krásné na tom je, že spolu s chudými neustále vstupuje
k nám i Bůh, a ten dává radost, vnitřní mír a rozmnožuje
naši lásku. Žehná každému, kdo se mu otevírá.
Marie Zimmermannová

REKREAČNĚ OZDRAVNÉ
STŘEDISKO
v Chotěborkách, které je
novým
zařízením
naší
Oblastní
charity,
se
připravuje na svůj plný
provoz. Již nyní je do něj
naplánováno pět letních
pobytů dětí. Jedná se o
křesťanské tábory spíše
chaloupkového typu. Než
však budou moci první děti
přijet, je třeba uklidit dvůr a
zahradu. Přivítáme pomoc
jednotlivců i skupin, kteří by
mohli věnovat některou jarní
sobotu či víkend a pomoci
s úklidem. Zároveň si tak
můžete vyzkoušet kouzlo
tohoto místa a třeba sem
naplánovat svůj pobyt ve
volných termínech. Prosíme
zájemce, aby se přihlásili na
Charitě,
na
tel.
čísle
6335026.
Zároveň musíme dokončit
vybavení střediska. Jedná
se o nádobí - talíře, hrnky,
skleničky, misky a mísy,
příbory a velké hrnce a
matrace na spaní. Pokud je
můžete poskytnout např.
z pozůstalosti, ušetříte nám
finanční náklady za tyto věci
a podpoříte velmi potřebné
aktivity - setkávání dětí,
kteří
zvláště
potřebují
mnoho pěkných zážitků a
dobrých
zkušeností
z křesťanského
prostředí.
Děkujeme.
(-mz-)

ZPRÁVY Z DIECÉZE
SNĚMOVNÍ KROUŽKY

nástrojem Ducha Božího. Tak zjišťujeme, co
Duch praví církvi nyní.
Sněm je tedy potřebný k tomu, aby církev
nalézala v současnosti optimální orientaci v
dalším postupu při šíření radostné zvěsti. K
církvi patříme i my všichni a jsme vyzváni,
abychom se aktivně na jejím konání podíleli,
abychom všichni přispěli k novému
pozitivnímu kroku do budoucnosti.
Sněmovní kroužky jsou tedy velmi důležité.
Již to, že jsme pro jejich jednání nuceni si
promyslet
své
postoje
a
vnitřní
nasměrování,
případně
své
názory
formulovat, znamená velkou možnost
osobního růstu i obohacení druhých. Je to
také aktivní podíl na pohybu církve a tedy i
světa kupředu. Tak má za povinnost jednat
každý člověk a křesťan především.

V sobotu 27. února 1999 se konalo v Hradci
Králové setkání animátorů sněmovních
kroužků za naši diecézi. Setkání vedl P.
Václav Vacek, který je moderátorem sněmu
a má nyní za úkol řídit práci sněmovních
kroužků.
Sněmovní kroužky jsou základní pracovní
skupinou v době přípravy sněmu. Jde o
seskupení věřících, kteří mají zájem pomoci
při formulování otázek, které bude sněm v
budoucnu projednávat. Jde totiž o to, aby se
podchytily impulsy ze strany pokud možno
všech členů církve, aby bylo dosaženo
správného nasměrování hlavních proudů v
církvi.
Jak řekl pan farář Václav Vacek, naše
společnost na tom není zrovna nejlépe.
Jsme lidé,kteří na sobě nesou tíhu hříchu a
viny. Ale my křesťané přeci víme, že je zde
mocný Boží čin - čin naší záchrany a jsme
tu od toho, abychom ostatním lidem
radostnou zprávu o naší záchraně Bohem
skrze Krista oznámili. Jenomže jsme se sice
snažili a snažíme, ale občas nevíme, jak
dál. Lidé, kteří nevěří, naši zvěst ani slyšet
nechtějí. A tak se radíme jedni s druhými a
spoléháme na Ducha Božího, že se nás
zastane a pomůže nám, poradí. Poradí
prostřednictvím druhého člověka, který ve
společenství křesťanů promluví, stane se

Založení nových sněmovních kroužků v
našich pardubických farnostech, jejich
jednání a informování pracovníků církevních
institucí připravující sněm je potřebné.
Zamysleme se všichni, zda není možno
ještě nějakým způsobem pomoci při
realizaci této aktivity. Jsem přesvědčen, že
v Pardubicích je mnoho lidí schopných i
ochotných pracovat v sněmovním kroužku,
kroužek založit a řídit a tak přispět svojí
činnou prací k růstu světa, ve kterém máme
účast. Informace potřebné pro založení
kroužku, jeho práci i vedení jsou dostupné
na faře. Mimo to, nabízím svoji pomoc radou
každému, kdo by chtěl sněmovní kroužek v
Pardubicích založit.

Jan Franc
Rokycanova 2583
530 02 Parubice
tel. 322 80,
e-mail jan.franc@post.cz
http://www.mujweb.cz/www/vecery

SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
POŘAD BOHOSLUŽEB U SALESIÁNŮ
V KAPLI SV. VÁCLAVA:
Pravidelné bohoslužby:
čtvrtek

16.00 (zimní čas)
18.30 (letní čas)

pátek

18.30 - pro mládež
(potom adorace)

sobota

18.30 (s nedělní platností)

neděle

8.30
10.00

Mimořádné bohoslužby:
19. března – pátek
slavnost sv. Josefa
25. března – čtvrtek
slavnost Zvěstování Páně

16.00
18.30
16.00
18.30

Velikonoce
1. dubna
zelený čtvrtek
2. dubna
velký pátek
3. dubna
bílá sobota
4. dubna
velikonoční neděle

20.00 mše sv.
16.00 obřady velkého
pátku
21.00 obřady bílé soboty
obvyklý pořad bohoslužeb

Zpovídá se:
• půl hodiny před každou mší sv.
• na požádání kdykoliv podle možnosti
• před velikonoci ještě upřesníme

O POSLÁNÍ SALESIÁNŮ V CÍRKVI IV.
V
pardubickém
salesiánském
domě
považujeme za naší nejdůležitější činnost
Oratoř. Podle možností na tomto díle
spolupracujeme všichni. Ale hlavní tíhu
odpovědnosti nese P. Petr Kopřiva.
Oratoř má k disposici velkou část našeho
domu. Patří k ní tři patra jednoho křídla domu,
tělocvična se zázemím (šatny, sprchy a
toalety) a hřiště. Ve druhém patře domu máme
malou a velkou učebnu, klubovnu a
střediskovou kapli. Je to takzvaná "tichá" část
oratoře.
Slouží
především
k
výuce
náboženství, přípravám na přijetí svátostí,
setkávání různých společenství. V kapli
míváme jednou týdně - ve středu večer - mši
sv. pro mládež, která chodí do oratoře,
především pro ty, kteří nám v oratoři pomáhají
s prací.
V prvním patře je velká a malá herna. Ve velké
jsou pingpongové stoly a ty předurčují, k čemu
slouží především. Ale využíváme jí také jako
velký sál na různá setkání, oslavy případně
koncerty apod. Je v provozu 5 - 7 dní v týdnu
celé odpoledne a večer. Asi si tu místnost
budete pamatovat z otvírání kaple sv. Václava.
Právě tam bylo po mši sv. pohoštění. V malé
herně jsou různé stolní hry od člověče nezlob
se přes šachy, všelijaké stolní fotbaly a hokeje
až po "dračí doupě" (to není strašidelná temná
smradlavá díra, ale stolní hra, kterou lze hrát i
několik let, aniž by byla ukončena). Sem
mohou chodit děti po výuce náboženství a ve
dny, kdy je otevřena oratoř, tedy také 5 - 6 dní
v týdnu.
V přízemí je zařízení klubového typu, kterému
podomácku říkáme "Bar u Zpovědníka". Tato
prostora je centrem všeho dění ve středisku.
Tudy procházejí mladí lidé kteří jdou do
různých míst oratoře, mají možnost tu posedět,
popovídat si mezi sebou, nebo z někým z nás,
dát si limonádu, nebo vodu se sirupem, k tomu
nějaký pišingr, chipsy, či jiné sladkosti nebo
"slanosti". Mohou si zde zahrát šipky, zúčastnit
se skládání hradu z "puzzlí" (9.000 dílků,
velikost obrazu asi 1 x 2 metry)...
(pokračování na další straně)

SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO
(pokračování z předcházející strany)

Je otevřeno vždy, když je v oratoři provoz. V
neděli po bohoslužbě v 8.30 je zde otevřeno
také. Podává se káva pro dospělé a čaj pro
mladé, je-li libo a povídá se. Může přijít
kdokoliv z vás a posedět s námi. Jste srdečně
zváni.
V přízemí nechybí ani kulečníkový sál se
dvěma kulečníky. Ke sportovním aktivitám pak
využíváme v zimě tělocvičnu, v létě hřiště.
P. Petr bývá pravidelně v oratoři úterý, čtvrtek
a neděli od 15.00 do 20.00 hod. Těmto dnům
říkáme "otevřené dveře", a kromě pravidelných
návštěvníků oratoře sem může přijít kdokoliv.
Ti kteří do oratoře chodí si sem vodí své
kamarády, spolužáky apod. Aktivity jsou
především
sportovní.
Fotbal,
volejbal,
nohejbal, pingpong, ve večerních hodinách
pak ještě posezení v "baru", povídání a
rozhovory s děckama. Ve středu a v pátek pak
má v oratoři různá společenství, animátory a
podobně. O sobotách bývají různé turnaje v
našem středisku, nebo jezdí s děckama na
turnaje do jiných středisek mládeže v
republice, na výlety, a podobně, jak to ostatně
znáte z jeho "sportovních ohlášek". Takových
akcí bývá během roku několik desítek, tedy
vlastně skoro každou sobotu. Hodně času mu
pak zaberou různé přípravy na setkání,
"spolča", na provinciální úrovni má na starosti
některá republiková setkání mezi mládeží i
spolubratry, nebo na nich má účast. V pátek
večer a v neděli ráno ho pak můžete vidět u
oltáře v naší kapli. V neděli po mši sv. je v
oratorním baru k disposici při "kávě pro
návštěvníky a přátele", pak krátká přestávka
na oběd a opět v oratoři nejméně do osmi
večer, ale často i do desíti, půl jedenácté.
Naštěstí v pondělí máme všichni volný den,
kdy se můžeme (a tedy i Petr) dospat,
odpočinout, uklidit si v bytě a večer pobýt
trochu spolu a popovídat si... Ostatní pracovní
dny P. Petra se příliš neliší od "nedělního
kolotoče". Mnoho mladých ho také vyhledává
jako zpovědníka.
V oratoři hodně pomáhá P. Pavel Hertl.
Především výukou náboženství, kterou má na
starosti, pak je hodně v malé herně, kam chodí
spíše menší a mladší děti. Otec Pavel má také

na starosti kapli a vše co s ní souvisí. Je
vlastně rektorem kostela sv. Václava. U oltáře
ho tam můžete vidět v sobotu večer a v neděli
v 10.00 hod. V neděli vypomáhá také v
Mikulovicích, kam pravidelně jezdí na mši sv. v
8.30 hod. O víkendech pomáhá především při
různých setkáních, kterých je v našem domě 3
- 6 do měsíce. To znamená, že někdy jsou i
dvě různé akce současně. Jeho pracovní den
(i neděle) je stejně naplněn, jako u P. Petra.
My ostatní, pokud nám to dovolí pracovní
vytížení vyplývající z našeho poslání, chodíme
do oratoře co možná nejčastěji. Každý z nás
se tam snažíme být alespoň jedno odpoledne v
týdnu. Je to naše společné dílo a chceme to
prožívat nejen teoreticky ale i v praxi. Je to
nejen požadavek našich stanov: "Žít a
pracovat dohromady je pro nás salesiány
základním předpokladem a bezpečnou cestou
k uskutečňování našeho povolání." ale také,
abych se vyjádřil trochu básnicky, je to touha
našeho srdce. Věříme, že Boží dílo, na kterém
máme účast, je také naším a to společným
dílem a usilujeme o to, abychom na tomto
božím díle měli účast v bratrské spolupráci.
Zbývají ještě ti z nás, kteří mají další, jiné
poslání, které naplňujeme často mimo
Pardubice. Je to P. Pavel Pešata, P. Jiří
Křemeček a já. O nás Vám napíši v příštím
čísle Zpravodaje pardubické farnosti.
P Pavel Kadlečík (SDB)

ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV
(Pokračování 9.)

POSVÁTNÉ ZNAKY.
Liturgie není jen dialog, výměna slov mezi
Bohem a člověkem, ale i úkon, na který lid
odpovídá též úkonem, nebo činem. Už sama
podstata aktivní účasti lidu vyžaduje, aby své
vnitřní smýšlení projevila i úkonem, gestem nebo
držením těla. K slavení bohoslužby je zapotřebí
vhodné místo, nádoby a různé věci. Hlavně však
se používají viditelné znaky na označení
neviditelných božských skutečností.
Tyto viditelné znaky ustanovil Kristus, pokud jde
o svátosti, nebo církev, pokud jde o svátostiny.
Svátosti dávají nadpřirozenou milost přímo
samým úkonem, svátostiny pak na přímluvu
Církve. Svátostné znaky nepůsobí jen posvěcení
člověka a oslavu Boha. Svými symboly pomáhají
člověku, aby se na přijetí milosti připravil a to
hlavně vírou.
Oprávněnost používání liturgických znaků
vyplývá z její podstaty. Kristus, druhá božská
osoba, se vtělil, přijal viditelné hmotné tělo a
jako bohočlověk se stal znakem nadpřirozené
Boží pravdy a života. Kristus přijal tělo, aby je
lidé mohli vnímat svými smysly. Církev sama je
znakem, neboť je současně lidská i božská. Je
viditelná a přitom vybavena neviditelnými
hodnotami. Zkrátka církev je dále žijící Kristus,
který svým kněžským úřadem pokračuje na
spáse světa a to hlavně liturgickými úkony, v
nichž je sám přítomen.
Druhý důvod k použití smyslových znaků tkví v
přirozenosti člověka. On je jednota těla a duše.
Jeho poznání je vázané na hmotnou skutečnost.
Smyslové znaky mu zpřístupňují neviditelné
skutečnosti.
Posvátné znaky musí být srozumitelné. Nevolí
se, ale využívá se přirozený smysl věcí a jevů. V
některých případech se musí pátrat v historii,
aby se poznal dějinný původ a vývoj příslušného
obřadu.
Jak
ukazují
moderní
psychologové
a
sociologové, není ani technicky zaměřený člověk
hluchý a slepý ke znakům, které oslovují lidskou
duši. To, co vždy oslovovalo člověka, pospolitost
shromáždění, jednotné úkony, očistná křestní
koupel, světlo, které zahání tmu, spojení s
Bohem v posvátné hostině, to se musí
vyzdvihnout a přizpůsobit našemu prostředí.

Liturgické postoje.
1. Stání.
Vzpřímené stání je postoj kněze jako
prostředníka mezi Bohem a lidmi. Podobně je
tomu i u diakonů. Kněz stojí při všech
svátostech, vyjma svátosti pokání a při všech
svátostinách. Křesťané převzali tento postoj při
modlitbě od Židů. U sv. Matouše je na to
narážka: „když stojíte a modlíte se“ (Mt6/5).
I pro věřící Nového Zákona je stání základním
postojem při liturgii.
Stání je
a) projevem úcty před Bohem. Vstáváme před
někým, koho chceme uctít.
b) charakteristickým projevem modlícího se.
Jako Židé při modlitbě stáli, tak stejně to
dělali křesťané prvních století. Dosvědčují to
fresky v katakombách a první křesťanští
spisovatelé a předpisy Nicejského sněmu.
c) projevem svobody Božích dětí. Sv. Otcové
mluví o svobodě pokřtěných, které Kristus
opětovně vzkřísil z otroctví hříchu a smrti.
Otrok musel být vždy skloněný, nebo ležet
před pánem.
d) postojem radostného očekávání příchodu
Pána a zmrtvýchvstání. Viz Zjevení 7/9;
15/2. Proto křesťané stáli hlavně v období
velikonočním a v neděli.
V Byzantském obřadu se stojí při úvodním
požehnání, hymnické písně Jedinorodnyj Syne,
Trisvjatoje a prokimenu, při zpěvu Aleluja a čtení
sv. evangelia, při Cherubínskaja písň a velkého
vchodu,
od
zvolání
kněze
Ščedrotami
jedinorodnaho po Svjat, svjat, svjat, od písně
Dostojno jesť až po Svjataja svjatym, od S
mirom izydem do závěrečného požehnání.
(pokračování na další straně)

ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV (pokračování)
(pokračování z předcházející strany)

3. Sezení.

2. Klečení.

Je to postoj učitele, který vyučuje a
představeného,
který
řídí
bohoslužebné
shromáždění. Proto má biskup svoji katedru trůn, odkud řídí shromáždění a odkud hovoří.
Kněží sedí na lavicích kolem něho. I věřící
mohou při některých částech liturgie sedět.
Dříve, když nebyly lavice, dovolovalo se sednout
na zem při čteních a kázání. Už v apoštolských
časech bylo sezení obvyklým jevem (Sk 20/9,
1Kor 14/30). je to postoj toho, kdo se učí. Marie
seděla u nohou Ježíšových a poslouchala jeho
slova (Lk10/39).

Klečení je výrazem pokání, pokory a lítosti.
Podle sv. Bazila ukazuje klečící, že si je vědom,
jak ho hřích srazil k zemi. Klečení je též výrazem
soukromé modlitby. Kristus se modlil v kleče (Lk
22/41). Sv. Štěpán před tím, než skonal. (Sk
7/60) Sv. Petr poklekl když se modlil za vzkříšení
Tabity. (Sk9/40) Křesťané padli na kolena při
modlitbě na rozloučenou se sv. Pavlem. (Sk
21/5)
V byzantské liturgii se klečí při proměnění, při
modlitbě Viruju Hospodi, před sv. přijímáním, při
eucharistickém požehnání po ukončení sv.
přijímání. Klečí se i při eucharistickém klanění a
eucharistickém požehnání mimo sv. liturgii. Klečí
se též při výzvě diakona nebo kněze S
umilenijem prikloňše kolina.

V Byzantském obřadu při sv. liturgii sedí kněz při
čtení Apoštola. Věřící sedí při velké jektenii,
antifonách, při písní vchodu a při tropárech,
čtení apostola, homilii, jekteniji po homilii a
zpěvu Jako da carja, při sv. přijímání a
děkovném zpěvu Da ispolňatsja.
(Pokračování příště).

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH
Kostel
Sv.
Bartoloměje

Květná neděle

Pondělí
Úterý
Středa
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Hod Boží
velikonoční
Pondělí
velikonoční

7.00
9.00
19.00
18.00
--18.00
18.00
18.00
18.00
7.00
9.00
19.00
7.00
9.00
biskup
Dominik
Duka
19.00

Kostel
Sv. Jana
Křtitele

Kostel
Zvěstování
P. Marie.

Kaple
sv.Václava
(saleziáni)

Kostel
Sedmibol.
P.Marie
(řeckokat.)

17.00

10.00

8.30
10.00

10.00

---

6.30

---

---

7.30

---

6.30
18.00
6.30

---

---

---

---

7.30

16.30

-------

-------

16.00
16.00
10.00

18.00
18.00
18.00

17.00

10.00

20.00
16.00
21.00
8.30
10.00

10.00

8.00

---

---

10.00

7.30

8.00

---

Kostel
sv. Václava
(Rosice)

---

KALENDÁŘ
Po
Čt

22.3. I. Dolejšová: TEOLOGIE DOSPĚLOSTI U JOHNA
HENRYHO NEWMANA - přednáška
25.3. Slavnost Zvěstování Páně – mše sv.

kostel sv. Jana

18.00 hod.

kostel sv. Jana

6.30 hod
18.00 hod.
16.00 hod.
18.30 hod.
po mši sv.
16.00 hod.
17.00 hod.
19.30 hod.
17.15 hod.
po mši sv.
10 – 12 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.

kaple sv. Václava

Pá

26.3.

So

27.3.

Po

29.3.

Út

30.3.

St 31.3.
Čt
1.4.
Pá
2.4.
So
3.4.
Ne
4.4.
Po
5.4.
St
7.4.
Čt
8.4.

Pá
Po

9.4.
12.4.

St
Čt

14.4.
15.4.

Pá
Po

16.4.
19.4.

Mariánský večer
Společenství maminek
Příprava na 1. sv. přijímání
Společenství dospělých
Křížová cesta
Tichá adorace
Postní duchovní obnova
Kající bohoslužba slova a svátost smíření
P. V. Vacek: VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ –
přednáška
Zpovědní den

kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana

sv. Bartoloměje
8 – 16 hod
kostel sv. Jana
16 – 18 hod.
sv. Bartoloměje
8 – 18 hod
Zpovědní den
ZELENÝ ČTVRTEK
(bohoslužby viz tabulka bohoslužeb – str. 11)
VELKÝ PÁTEK
(bohoslužby viz tabulka bohoslužeb – str. 11)
BÍLÁ SOBOTA
(bohoslužby viz tabulka bohoslužeb – str. 11)
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ
(bohoslužby viz tabulka bohoslužeb – str. 11)
PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
(bohoslužby viz tabulka bohoslužeb – str. 11)
fara
19.00 hod.
Farní rada
kostel sv. Jana
po mši sv.
Mariánský večer
fara
16.00 hod.
Společenství maminek
fara
17.00 hod.
Příprava na 1. sv. přijímání
fara
19.30 hod.
Společenství dospělých
sv. Bartoloměje
po mši sv.
Tichá adorace
kostel sv. Jana
18.00 hod.
J. Rybář: JAK SPRÁVNĚ MLUVIT O BOHU přednáška
fara
14.30 hod.
Senior klub
kostel sv. Jana
po mši sv.
Mariánský večer
fara
16.00 hod.
Společenství maminek
fara
17.00 hod.
Příprava na 1. sv. přijímání
fara
19.30 hod.
Společenství dospělých
sv. Bartoloměje
po mši sv.
Tichá adorace
18.00 hod.
J. Nečas: O KŘESŤANSKÉ SVOBODĚ - přednáška kostel sv. Jana

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 16.4.1999. Vyjde v neděli 25.4.1999.
Děkuji paní Ing. Věře Novotné za ochotu, s jakou se ujala redaktorské práce pro náš farní Zpravodaj.
Zároveň děkuji i panu Ing. Jiřímu Petrášovi, který již několik měsíců Zpravodaj graficky zpracovává. Od
března tohoto roku jsem byla na základě výběrového řízení jmenována šéfredaktorkou diecézního
časopisu IKD, a jsem proto velmi ráda, že jsem mohla "štafetu" přípravy Zpravodaje předat. Přeji
oběma radost z této práce a nám všem, aby Zpravodaj stále lépe podporoval vytváření společenství
z naší farnosti. Zároveň vás zvu i na stránky diecézního časopisu, kde se spolu s novými
spolupracovníky snažíme pomáhat vytvářet "společenství společenství" z naší diecézní církve.
Společenství, kde každá farnost, zájmová skupina, členové duchovních hnutí i jednotlivci se vzájemně
poznávají, povzbuzují a inspirují k dobrému, učí se jeden od druhého rozumět člověku, církvi a Božímu
vedení. V březnovém čísle IKD naleznete mj. i reportáž o přátelství mezi naší farností a farností sv.
Konráda z Augsburgu.
Marie Zimmermannová

