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Maria v našem životě
V nás katolících je dost mariánské úcty – ale zdá se, že je v nás ještě stále
málo mariánského života. Panna Maria je častým hostem v našich
myšlenkách a slovech, ale zřídka se objevuje v našich skutcích. Je zajisté
krásné nasypat k jejím nohám ve svatém zanícení celou horu mariánských
superlativů, postavit ji vysoko nad sebe a v tiché pokoře meditovat o jejích
přednostech…. Je dobré cítit při tom v duši upřímný obdiv a na tváři mít
ruměnec, že jsme od ní ještě tak daleko, že se jí ještě tak málo podobáme.
Ale je to rozhodně málo. Na takový laciný mariánský romantismus by se
zmohl i pořádnější pohan.
Skutečná mariánská duše bude recitovat loretánské litanie s pokorným
obdivem, ale i s pocitem potřeby nezůstat na místě, s pocitem potřeby
odhodlat se k výstupu na horu mariánských chval, dostat se k ní blíže tím,
že se i sama stane čistší, moudřejší, krásnější, světější. Čím déle hledí
taková duše na Marii, tím víc předností na ní objevuje a na sobě víc chyb a
tím víc cítí, že musí tuto propast mezi ní a sebou něčím překlenout. Když
ničím jiným, tak aspoň silným předsevzetím a pevným odhodláním změnit
svůj život ve směru větší podobnosti s Marií. Bratři a sestry chápeme to?
Jestli ano, je čas zanechat jednou provždy početný zástup fňukajících
křesťanů, kteří do omrzení vyznávají před svatou Pannou svou pokoru:
jsem tak ubohý, ze všech nejhorší , - ale při tom nehnou ani prstem, aby se
stali jinými, lepšími. Je čas vyjít z postoje mariánských pochlebovačů a
stoupnout si do řady mariánských následovatelů.
Když mi ukápne z oka slza lítosti, že jsem svým životem od ní tak daleko,
musí hned na to padnout z čela kapka potu oznamující mou dobrou vůli
dostat se k ní blíž, stát se jí podobnější. Tyto dvě kapky charakterizují ty,
kdo Pannu Marii upřímně ctí a opravdově milují.
Vím, velmi dobře to vím, že se nikdy nedostanu do té výšky, v které je ona.
Vím, že pro mne zůstane vždy ideálem nedosaženým a nedosažitelným –
tak mi to říká pokora. Ale i to dobře vím, že se musím přestat potloukat se
po té rovině, na které jsem, a že se musím zdvihnout k ní, výš – tak mi říká
láska. Bude ten výstup těžký? Chceme-li být upřímní, musíme říct: Ano! Pro
někoho i nemožný? – Ne! Ani lehký ani nemožný. Těžký, ale každému
možný. Protože Maria tu není jen jako Panna, jako vzor, ideál ztrnule ve
výšce stojící – ale i jako Matka, Pomocnice, něžně se k nám sklánějící. Je
vzor a zároveň i účinná pomoc při jeho dosahování.
( Z knihy Mon Calepina „Den co den“)
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Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Program jednání farní rady dne 7. dubna 1999:
1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Použití sbírky na Charitu
3. Bohoslužby od května a májové pobožnosti
ad 1.
• Podrobněji se probírala připravovaná služba nemocným v domácnostech a v pardubické
nemocnici. Charita připravuje projekt, pro který by ráda zaměstnala jednoho koordinátora.
Po zpracování projektu a letáčku pro nemocnici, se uskuteční společné jednání zástupců
Oblastní charity a P. Jaromíra Bartoše ohledně laické a duchovní služby v nemocnici s jejím
ředitelem.
• Otázky, které se vyskytly mezi některými farníky kvůli vynechání obřadu svěcení kočiček při
ranní bohoslužbě na Květnou neděli budou vysvětleny zvlášť ve Zpravodaji panem
arciděkanem.
• Postní duchovní obnovy farnosti v sobotu před Květnou nedělí se zúčastnilo dopoledne i
odpoledne asi 30 lidí. Bylo navrženo, aby byly příští rok vyhlášeny tři zpovědní dny.
• Na zájezd při příležitosti 60. výročí založení farnosti sv. Konráda v Augsburgu se ke dni
konání FR přihlásilo 27 lidí, zájezd se uskuteční.
ad 2.
Biskupství královéhradecké schválilo ve svém plánu diecézních sbírek 11. dubna pro Charitu.
Diecézní charita umožnila jednotlivým Charitám, aby si polovinu výtěžku ponechaly pro svoje
projekty. FR souhlasila s tím, že polovina sbírky v Pardubicích bude použita na doplacení
potřebné částky na Adopci srdce pro rwandské děti adoptované naší farností.
ad. 3. – viz str. 3
Příští jednání FR se uskuteční 5. května.

- mz -

UPOZORNĚNÍ.
V minulých dnech došlo k úpravě naší telefonní ústředny tak, že by mělo být možné dovolat
se na každého z nás přímo bez přepojování v kanceláři. Po vytočení telefonního čísla
Arciděkanského úřadu se prozatím ozývá ženský hlas oznamující volajícímu, že pokud zná
naše osobní čísla, že je může vytočit, a pokud ne, že má čekat na tón, tj. až nám začne
telefon v kanceláři vyzvánět. Předtím totiž o volajícím nevíme. Onen rozhovor se děje mimo
nás pouze v telefonní ústředně. Bohužel, jak zjišťujeme, řada volajících se této změny zalekne
v domnění, že mluví se záznamníkem a telefon zavěsí s tím, že není možné se k nám dovolat.
Chápeme jejich překvapení, ale zatím s tím nemůžeme nic moc dělat, protože do vypršení
roční záruky nás firma do oné ústředny nepustí, abychom si mohli sami ono úvodní hlášení
pozměnit, a musíme čekat až na ni. (Už jsme ji na to objednali). Krom toho i ona přímá volba
zatím ještě moc nefunguje kvůli městské ústředně. Ale to prý je otázka nejbližší budoucnosti.
Proto Vás prosíme, nelekejte se, že neznáte čísla účastníků a trpělivě vyčkejte, až začne
telefon vyzvánět u nás v kanceláři a až se vám přihlásíme jako obvykle. Děkujeme za
pochopení a omlouváme se všem polekaným.
Arciděkanský úřad
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Odpovědi na některé vaše otázky
1) Proč se nesvětily kočičky na Květnou neděli před mší sv. v
7.00 hod. u sv. Bartoloměje?

Májové pobožnosti
se budou i letos konat ve
všední dny po večerních
mší svatých. Pouze
v neděli budou v 18.30
hod. před večerní mší
sv.v Kostele sv.
Bartoloměje.
První májová pobožnost
a poslední budou letos po
večerních mši sv. v
Kostele Zasvěcení Panny
Marie. V tyto dny večerní
mše sv. v obvyklých
kostelích odpadají!!!

Nedělní podvečerní mše
sv.
se od měsíce května
stěhují
z Kostela sv. Jana
do Kostela sv. Jiljí
v Pardubičkách
od 17.00 hod.
K sv. Janovi se vrátí až
zase na zimu.

Protože mi bylo některými z vás řečeno, že se to prý
nedělalo, a kočičky se světily jen v 9.00 hod. u sv.
Bartoloměje a v 10.00 hod´.v klášterním kostele. Krom
toho jsem si cestou ze zpovědnice nevšiml, že by někdo
z věřících kočičky sebou měl. Jinak bych je byl posvětil.
Nechtěl jsem však tuto mši sv. moc prodlužovat (proto se
četly i kratší pašije), neboť pozoruji, jak řada z vás bývá
ke konci této mše sv. už poněkud nervóznější, aby chytila
trolejbusy a autobusy. Krom toho pan Fibich musí
stihnout mši sv. v 8.30 v Mikulovicích. Proto se o 7. ráno
v kostele sv. Bartoloměje kočičky nesvětily.
2) Proč se na Zelený čtvrtek v kostele sv. Bartoloměje
vynechal obřad umývání nohou?
Protože to umožňují liturgické předpisy. A pak i ze
zdravotních důvodů, neboť přílišné poklekání mému
umělému kyčelnímu kloubu moc neprospívá. Též sehnat
12 mužů, kteří by byli ochotni si nechat před ostatními
své nohy umývat, bývá čím dál tím obtížnější. Proto se
letos obřad umývání nohou vynechal.
3) Proč se letos nekonaly obřady též u sv. Jana?
Protože o velikonocích by měla být farní obec spolu se
svými pastýři pohromadě a neměla by se dělit. Proto
přišli bratři saleziáni s návrhem slavit velikonoce pouze u
sv. Bartoloměje. Pastoračně to byl dobrý nápad, neboť
vyhovoval liturgickým předpisům, ale neumožňoval
mladým rodinám vystřídat se při hlídaní dětí. Proto jsme
zvolili letos na zkoušku obřady dvoje, jedny u sv.
Bartoloměje a druhé u saleziánů jako druhé pardubické
farnosti s tím, aby byl mezi nimi dostatečný časový
odstup na ono potřebné vystřídání u dětí. Začátky jsme
ponechaly stejné jako vloni. Jen místo kostela sv. Jana
měli saleziáni tentokrát obřady v jejich kapli. A že byly na
Bílou sobotu u saleziánů pozdě? Tak to má totiž být,
neboť se jedná o obřady veliké noci a ne velikého
večera. Podle liturgických instrukcí „se nemají tyto obřady
začínat před začátkem noci a mají končit před nedělním
svítáním. Důvody, které někteří uvádějí ve prospěch
slavení velikonoční vigilie už v předvečer, jako např.
nedostatečná bezpečnost, se neuvádějí v případě noci
Narození,
nebo
jiných
shromáždění
různého
druhu“.(Dokument Kongregace pro liturgii o slavení
velikonoc: „V této veliké noci křesťané na celém světě
bdí a modlí se…“ - Úvodní slova bohoslužby velikonoční
vigilie v misálu). Tolik snad na vysvětlenou.
-jb-3-

CHARITA - MISIE
Balení balíků a třídění
známek

Velikonoční misijní sbírka
"Hodina pro chudé" proběhla letos v kostele
sv. Bartoloměje, sv. Jana a Zvěstování
Panny Marie. Celkem bylo vybráno:
•

pro misie před letními prázdninami proběhne
tradičně na faře v těchto termínech:
28. 4. posílání balíků z pošty 2
- celnice u nádraží
19. 5. třídění známek na faře
16. 6. třídění známek na faře

- na účel č. 1 - zaplacení Adopce srdce
dvou rwandských dětí
4 035,80 Kč.
Protože tato částka pokryje potřeby ani ne
jednoho dítěte, bude podle dohody na
jednání farní rady doplacena z výtěžku
sbírky na Charitu, která se konala 11.
dubna.

•

na účel č. 2 - hmotná pomoc misijním
stanicím v Indii někteří z nás věnovali
celkem
2 701,20 Kč.

•

na účel č. 3 - farní fond pro chudé bylo
vybráno
2 910,20 Kč.

Pracovní setkání začínají vždy v 15 hod.
Prosíme Vás o pomoc a zároveň děkujeme
všem, kdo pomáháte se zpracováním
známek doma. Vaše práce je velmi potřebná
a prospěšná, jak nás ujistili znovu otcové
jezuité z Lonského filatelistického centra,
kam také známky posíláme k prodeji.

Prosba o oblečení pro
indické děti

Jménem obdarovaných chudým lidí všem
dárcům upřímně děkujeme.

Za řadu let, kdy se pravidelně konají v naší
farnosti sbírky ošacení a nejrůznějšího
materiálu na různé humanitární sbírky včetně
balíků pro misie, se zdá, jako bychom své
domácnosti vyčerpali a už neměli co darovat.
Alespoň v charitním skladě na faře to tak
vypadá. V dubnu poprvé se nám stalo, že
jsme měli málo oblečení do balíků. Proto vás
prosíme, pokud vy sami máte nebo víte o
někom z vašeho okolí, kdo má nadbytečné
ošacení vhodné pro chudé v misiích, darujte
ho na faru. Nejžádanější je oblečení dětské trička, košilky, trenýrky, kalhoty, sukýnky,
šaty, svetříky. Potřebné je ale i oblečení pro
muže a ženy - ne z umělých materiálů, ale
trika, košile, halenky, sukně, šaty, svetry.
Nehodí se oblečení zimní a kostýmy a
obleky. Další balíky budeme připravovat
k odeslání
až
v říjnu,
ale
rádi
se
předzásobíme už během jara a léta, aby bylo
z čeho vybírat a poslali jsme našim velmi
chudým bratrům a sestrám v Indii, Africe a na
Papui Guinei dárky, které je potěší a budou
pro ně hmatatelným důkazem Boží lásky. Kéž
nám Bůh stále otevírá oči i srdce pro všechny
příležitosti, jak druhým činit radost. Pak i
naše radost bude trvalá.

Sbírku pro Kosovské
uprchlíky
pořádá v Pardubicích Středisko křesťanské
pomoci, a to na čtyřech sběrných místech:
ü ústřední SKP ve Smilově ulici Po až Pá od 7.30 do 18 hodin
ü v Azylovém domě pro ženy - Na
Spravedlnosti - trvale
ü v Azylovém domě pro muže v Milheimově
ulici - trvale
ü v Humanitárním šatníku na Dubině Po až Pá od 9 do 18 hodin
Kromě finančních darů se sbírají: nové nebo
zachovalé deky a spací pytle, trvanlivé
potraviny, dobrá voda, hygienické potřeby,
ponožky, punčochy, osobní prádlo, ručníky,
svetry a bundy.
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CHARITA - MISIE (pokračování)
INFORMACE OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE O AKTIVITÁCH NA POMOC KOSOVU
Na kontě Pomoc Kosovu se sešlo 1,75 milionu Kč
Skutečný stav konta je ale o 700 tisíc korun nižší. Za uvedenou částku již byla vypravena část dvou
humanitárních zásilek potravin a hygienických potřeb, které vypravila do oblasti Nadace Člověk v tísni
ve spolupráci s Českou katolickou charitou (ČKCH).
Oblastní charita Pardubice je v neustálém kontaktu s ČKCH, od které přijímá tiskové zprávy a bude se
podílet na projektech pomoci Kosovu, které ČKCH připravuje.

Sbírkové konto
POMOC KOSOVU
Číslo účtu 182-941-011/0100 u Komerční banky Praha 1, variabilní symbol 9078
Místní sbírky pořádá SKP Pardubice - Zásilka pro Kosovo ADRA - tel 02/525566
Sbírá se :
•
•
•
•
•

dětské i dospělé ošacení + obuv
nové osobní prádlo
pleny, toaletní a zdravotní potřeby
teplé pokrývky, spací pytle
perníky, sušenky, sunar, sušené mléko, luštěniny, těstoviny, čaje

SKAUTSKÉ HNUTÍ
POZVÁNKA
Dne 1.května 1999 ve 14
hodin bude sloužena skautská
mše svatá ke cti sv.Jiří,
patrona skautů v Podskále u
Vrbatova Kostelce
v malebném údolí říčky
Žejbro. Celebrovat přislíbil
P.K.Moravec. Zpívat se budou
rytmické písničky
s doprovodem kytar.
Zveme světlušky, vlčata,
skautky, skauty i ostatní
příznivce tohoto
mládežnického hnutí. Doprava
je možná vlakem do Chrasti u
Chrudimě nebo Vrbatova
Kostelce a pak pěšky po
turistických cestách nebo na
kole až ke kostelíku, ke
kterému vede polní cesta , po
níž se dá za přijatelného
počasí dojet i autem.
Charlie

Letošní akce ALKO se konala jako vždy u příležitosti Dne
Země. Pořádali ji nadšení ekologové z řad pardubických,
přeloučských a sezemických skautů. Program byl letos
opravdu pestrý. Kromě tradičních soutěží družstev
s alobalovou koulí jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu,
výrobu recyklovaného papíru a zamyslet se nad tím, jak
bychom mohli přispět ke zlepšení stavu životního prostředí,
které nás obklopuje a s kterým se každodenně střetáváme.
Počasí bylo bohužel poněkud mokřejší, takže, když jsme
přijeli domů, musely maminky zapnout pračky ne na 40°C,
ale na 60°C.
Pod Kunětickou horou se letos sešlo přes 270 skautů a
skautek z celé ČR. V této konkurenci obstály hlídky
z našeho střediska velmi dobře. Umístily se na
medailových místech.
Nasbíralo se více než 1 q alobalu. Děkujeme všem
farníkům, kteří nám během roku alobal pomáhali sbírat.
Prosíme o další sběr této suroviny, která alespoň trochu
pomůže naší Zemi.
-5-

INFORMACE Z DIECÉZE
V novém čísle diecézního časopisu IKD 4/99 mimo jiné
naleznete:
♦ rozpis a program putování sochy Panny Marie
Nazaretské, která bude v královéhradecké katedrále ve
středu 12. května.
♦ rozhovor s Mons. Josefem Kajnekem, pomocným
biskupem naší diecéze, který oslavil 18. dubna svoje
padesátiny
♦ Celou řadu nabídek pro děti a mládež na prázdninové
chaloupky, tábory a mezinárodní setkání. Na jednu
z nabídek, která se vymyká svým určením, vás
upozorňuje samostatná stránka s nabídkou nazvanou
"Až za hranice možností....". Za Pastorační středisko
vás prosím o spolupráci ve zprostředkování této
informace hlavně mladým mezi 14. a 17. rokem věku,
kteří se o víru zajímají nebo se od ním vzdalují, protože
zatím marně hledali odpovědi na své otázky. Týden
poznávacích her a prostoru k otázkám a diskusím je
určený právě pro ně. Tázajícím se bude k dispozici náš
bývalý kaplan P. Zdeněk Skalický a další.
♦ na zadní obálce je vyfotografován patrně nejkrásnější
svatostánek v našem městě, o kterém ví v Pardubicích
zřejmě jen velmi málo lidí. Jeho symboliku rozebral P.
Petr Kopřiva na vnitřní straně zadní obálky.
4. července tohoto roku se bude v poutním kostele na
Chlumku u Luže konat pouť celé naší diecéze za účasti
biskupa Dominka Duky. Program pouti bude velmi pestrý mše svaté, modlitby, prostor pro ticho a adoraci, svátost
smíření, výlet pro rodiny s připravenými hrami pro děti,
přednáška, koncert, společná příprava dětí na závěrečnou
mši svatou apod. Tato pouť bude v tomto roce jako
diecézní jediná a bude součástí přípravy celé naší diecéze
na Velké jubileum roku 2000. Udělejte si včas čas!
Kanonie premonstrátů v Želivě, jejímiž členy jsou také dva
řeholníci, kteří pocházejí z Pardubic - P. Marián Sokol a
bratr Sedlák, slavila v sobotu 17. dubna velký svátek benedikci opata - koadjuktora (= nástupce), kterým byl
zvolen členy kanonie P. Bronislav Ignác Kramár
pocházející ze Slovenska. Původní reportáž z benedikce
naleznete v IKD č. 5/99, které vyjde v polovině května.
-mz-
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2. JARNÍ POUŤ
V KOKEŠOVĚ
Zveme vás na „2. jarní pouť“
v kapli v Kokešově
v neděli 9. května 1999
ve 14.30 hod.
Mše sv. začne v 15.00 hod.,
při které bude svěcení zvonu.
Organizátoři OPS

INFORMACE Z DIECÉZE (pokračování)
DUCHOVNÍ SLUŽBA V NAŠÍ DIECÉZI
(Početní stavy a nejdůležitější informace)
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám v článku
„Povolání ke kněžské službě – radost nás
všech“ nastínili tématiku několika článků
týkajících se kněžské služby, ve které nyní rádi
pokračujeme.
Dnes
Vám
chceme
prostřednictvím několika čísel přiblížit fakta, nad
kterými je třeba se zamyslet.

Řeholnic žije na území diecéze 375 v těchto
řeholních institutech
I. Instituty zasvěceného života
Kongregace školských sester sv. Františka
(OSF), Kongregace sester premonstrátek
(SPREM), Kongregace dcer Panny Marie
Pomocnice (FMA), Kongregace Sester Matky
Božího Milosrdenství (KMBM), Společnost
sester Ježíšových (SSJ), Kongregace sester
Nejsvětější Svátosti (KSNS), Kongregace
sester Neposkvrněného Početí Panny Marie
III. řádu sv. Františka (SNPPM), Kongregace
Školských sester de Notre Dame (de ND),
Společnost Dcer křesťanské lásky sv.
Vincenta de Paul (DKL), Římská unie Řádu
sv. Voršily (OSU)
II. Sekulární instituty
Apoštolát františkánského a sekulárního řádu
(AFSŘ), Sekulární institut Schonstattských
sester Mariiných (ISSM), Sekulární institut –
Volontárie Dona Bosca (VDB), Společenství
Panny Marie na cestě (GULFW), Servitium
Christi
III. Řád zasvěcených panen (OCV)

Rozloha
královéhradecké
diecéze
je
2
12.270 km , počet jejích obyvatel je 1,22 mil., z
toho římskokatolíků je cca 470.000.
V čele diecéze máme dva biskupy a jednoho
arcibiskupa. Ve 14 vikariátech je celkem 447
farností:
vikariát Hradec Králové
38 farností
vikariát Havlíčkův Brod
31 farností
vikariát Humpolec
17 farností
vikariát Chrudim
34 farností
vikariát Jičín
31 farností
vikariát Jilemnice
17 farností
vikariát Kutná Hora
26 farností
vikariát Litomyšl
30 farností
vikariát Náchod
33 farností
vikariát Pardubice
32 farností
vikariát Poděbrady
16 farností
vikariát Rychnov nad Kněžnou 41 farností
vikariát Trutnov
50 farností
vikariát Ústí nad Orlicí
51 farností

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené číslo
působících kněží v diecézi 196 a skutečnost
470.000 katolíků, docházíme k závěru, že na
jednoho kněze /bez ohledu na jeho věk/ připadá
průměrně 2 398 věřících. Zamyslíme-li se nad
potřebou služby kněze v našem každodenním
životě /udělování svátostí, mše sv., návštěvy
nemocných, osobní rozhovory a celá řada
dalších potřeb/, nezbývá nic jiného než zakončit
tuto statistiku prosbou:“Žeň sice hojná jest, ale
dělníků málo. Prosme Pána žní, aby povolala
na
svou
vinici
nové
služebníky“.
Nezapomínejme, že modlitby a oběti přinesené
na tento úmysl, pomáhají i každému z nás na
cestě ke spasení.

V naší diecézi působí 196 kněží, z toho
řeholních
je
45,
z jiných
diecézí
9.
Inkardinovaných kněží je 180, z toho na
odpočinku je 23 a působících mimo diecézi 15.
Mezi kněžími působícími v diecézi je vysoké
procento kněží v důchodovém věku. Od roku
1992 (měsíce května) do roku 1999 (měsíce
února) zemřelo v diecézi 75 kněží.
Pro úplnost informací ještě uvádíme, že
duchovní potřeby věřících pomáhá zabezpečit
celkem 20 jáhnů.
53 řeholníků (tj. kněží, bratří,kleriků a noviců)
patří do těchto mužských řádů:
benediktini (OSB), dominikáni (OP),
františkáni (OFM), jezuité (SJ), kapucíni
(OFMCap), premonstráti (Opraem),
redemptoristé (CssR), salesiáni (SDB),
těšitelé (CCG).

Pozn.:
1. všechna uvedená čísla jsou k datu 1.3.1999
2. kontakty na jednotlivé řády můžete obdržet
na arciděkanství v Pardubicích
3. v příštím
čísle
Zpravodaje
budeme
informovat
o počtu bohoslovců za
královéhradeckou diecézi a uvedeme
rozhovor s některým z nich.
A.H.
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO

X. MEZINÁRODNÍ HRY
SALESIÁNSKÉ MLÁDEŽE
5.-10. 4. 1999 ve Valencii

vyrazili na delší cestu do Španělska. V úterý
6.4.1999 v 700 hod. jsme přejeli
francouzsko-španělské hranice, kde nás
přivítaly Pyreneje (celníci si nás totiž
nevšímali) a vedro nad 30°C. Ve 1415 hod.
jsme míjeli Valencii a ve 1445 hod. jsme se
dostali do nádherné ”betonové tvrze”
španělských vysokoškoláků. Komplex čtyř
šestiposchoďových
budov
byl naším
útočištěm po náročném denním a večerním
programu.

Cíle:
Společenství
evropských
národů
si
v posledních letech velmi silně uvědomuje
klady společné Evropy. K podpoře této
myšlenky se přidávají i Salesiáni dona
Boska a pořádají již deset let sportovní
setkání mládeže. Sledují přitom dva cíle:
1. sportovní vyžití při kterém se může
přirozenou
cestou
vybít
mladistvá
energie. Dále se nabízí smysluplné
využití volného času a předchází se
nudě. A nakonec si mladý člověk může
posílit sebevědomí při ůspěchu anebo
naopak může osobně vyrůst přijetím
prohry, kterých jej ještě v životě čeká
více.

Ale měli bychom představit naši výpravu:
v vedoucím výpravy byl P. Pavel Pešata
SDB (Pešek), který ji úspěšně dovedl do
Španělska a zpět (dokonce v plném
počtu), ale spolu s trenéry, hráči a
hráčkami i k nejvyšším nebo skoro
nejvyšším metám.

2. setkání mladých všech evropských zemí
a kultur při kterém si mladí uvědomí, co
vše mají společné a jak snadno se dá
mezi sebou dorozumět i přes jazykové či
jiné bariéry a rozdílnosti. Celkově setkání
vede k vzájemnému obohacení nesmírné
hodnoty.

v trenérem
fotbalistů
(kteří
budou
představeni později) byl P. Petr Kopřiva
SDB, který s využitím strategie a
vhodných motivačních prostředků dovedl
družstvo ke třetímu místu.
v trenéři stolního tenisu Martin Pražan
(Praži) z Pardubic a Bohumil Vavroš z
Ostravy
(tomu
nadávali
různě,
především děvčata) měli družstvo
rozděleno do dvou skupin:

Cesta:
Ještě neodezněly zážitky z největšího
momentu lidských dějin- utrpení, smrti a
vzkříšení Pána Ježíše Krista a už začínaly
převládat myšlenky na Španělsko, kam
odjela naše výprava obhajovat lichotivé 2.
Místo v neoficiálním hodnocení národů
z loňských her v Itálii.

Děvčata:
Lenka Fiedlerová (Fidli) z Brna

Vyjeli jsme v neděli v den Vzkříšení
4.4.1999 ve 2204 hod. z Pardubic, přejeli
jsme Německo a v pondělí 5.4. jsme ve 1300
hod. dorazili do starobylého francouzského
města Besançon, kde byla osmihodinová
přestávka. Té jsme využili především
k prohlídce citadely. Ve 2100 hod. jsme

Marie Traxlerová (Mery) z Pardubic
Kamila Hrubá (Kamča) z Pardubic
Jana Donátová z Pardubic
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SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO (pokračování)
(Mareček- jak si sám sobě lichotivě říká),
mezinárodní rozhodčí ve stolním tenise
z Ostravy, který si svými jazykovými
znalostmi
(především
angličtinou),
ochotou, pracovitostí, trpělivostí získal
srdce a lásku všech organizátorek a
účastnic turnaje stolního tenisu i úctu a
obdiv (na jedné straně a závist- na
straně druhé) mužské populace turnaje.

Chlapci:
Radek Foldyna (Kontejner) z Ostravy
Jan (Žán) Traxler z Pardubic
Josef (Pepa) Dařbujan (Dařby) z Pardubic
Pavel Ferenc (Ferda) z Ostravy
Vítězslav Linka z Ostravy
Josef (Pepek) Bubeník z Ostravy

Španělské speciality (nejen z kuchyně):
Pro gurmány připravili pořadatelé několik
zážitků:

Dívčí družstvo bylo družstvem tvrdým,
nesmlouvavým, nekompromisním, dalo by
se říct zlým, protože jeho hráčky nejen že
obsadily všechna medailová místa, ale
dokonce nenechaly soupeřkám uhrát ani
set.

Ø
Ø
Ø
Ø

Zato družstvo chlapců bylo (až na Radka
Foldynu) složeno ze samých kavalírů, kteří
získali jedno třetí a jedno čtvrté místo a
v některých případech prohrávali i se
slabšími soupeři, především hostiteli.

I když turnaje v kopané i stolním tenisu měly
velice dobrou sportovní úroveň, ve
vzpomínkách na Španělsko budou asi
převládat vzpomínky na akce nesportovní.
Ať to byly diskotéky, kulturní program
s motivem bojů Španělů proti Maurům,
koupání v moři (začátkem dubna), návštěva
planetária a sledování trojrozměrného filmu,
mše
svatá
ve
španělském podání
(elektrofonická hudba ve španělském rytmu)
a především fantastický ohňostroj na
ukončení her.
(Dokončení příště)

Blížíme se k vrcholu našeho představování:
•

Při utkáních fotbalistů lámala bariéry
sestra Markéta Hanáková FMA (Makoš),
zatím jen jazykové.

•

Nejsvětlejším zjevem naší výpravypřesto, že nás reprezentoval ve slušivém
černém obleku byl Marek Czaniecki

hodně jídla
mléko po masitém a mastném obědě
chobotničky
krevety, na které budeme dlouho
vzpomínat

Milí pardubičtí farníci,
patrně již zmizela moje jmenovka na zvonku u dveří pardubické fary – neklamná známka toho, že
jsem se odstěhoval. Děkuji vám i vašim duchovním správcům za poskytované přístřeší na
pardubické faře. Byla mně téměř sedm let dobrým domovem (díky vám všem!) a pobýval jsem zde
provizorně ještě další měsíce až do konce března 1999.
Před rokem jsem si myslel, že se brzo opraví fara v Mikulovicích, já se tam přestěhuji, a zároveň
budu dojíždět do Hradce Králové. V listopadu byl byt hotový, mohl jsem se stěhovat, ale otec biskup
Dominik měl jiné plány. Na velikonoce jsem se rozloučil také s mikulovickou farností, a od 1. dubna
1999 bydlím v Hradci Králové v Novém Adalbertinu, jehož provoz mám, kromě pastorace laiků
v královéhradecké diecézi, také na starosti. Jsem také rektorem kostela Nanebevzetí P. Marie na
Velkém Náměstí v Hradci Králové.
Rád na pardubickou (i na mikulovickou a třebosickou) farnost vzpomínám, jsem vám vděčný za
všechno, co jste mě naučili, za mnohá milá přátelství, za kousek cesty k věčnosti, který jsme spolu
ušli. Zvu vás - jak dobrý otec Antonín Kindermann říkával po krkonošsku „přijďte pobejt“ - Nové
Adalbertinum je velké a otevřené pro každého!
Kéž Pán žehná všem dobrým aktivitám ve vaší farnosti, abyste stále více tvořili radostnou a
rozrůstající se farní rodinu. Ať se na vás naplňují slova druhé kapitoly ze Skutků apoštolů, zvláště její
poslední věta!
P. Karel Moravec
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ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV
(Pokračování 10.)

4. Úklon hlavou - tělem
Úklon hlavou - čili malá metánia - se dělá na
výzvu: „Hlavy vaša Hospodevi priklonite..“
Úklon hlavou s překřižováním se dělá při
vyslovování jmen Nejsvětější Trojice,
• při požehnání kněze lidu,
• při zpěvu „Svatý Bože...“
• na
začátku
každé
bohoslužby:
„Blahosloven Boh náš...“.
Úklon tělem - čili střední metánia - hluboký,
při kterém by se ruce měly dotknout země se dělá
• při vstupu do kostela, kde se uchovává
Nejsvětější Svátost Oltářní,
• při přechodu před svatostánkem, kde se
uchovává Nejsv. Svátost Oltářní,
• při příchodu k oltáři a při odchodu od
oltáře,
• při proměnění chleba a vína v
Tělo a Krev Kristovu,
• když se kněz otáčí k věřícím
po proměnění.
5. Prostracie
Prostracie - čili velká metánie,
t.j. kdy osoba poklekne a
položí se na zem.
• při udělování subdiakonátu,
diakonátu, presbyterátu, při
biskupském svěcení.
• při skládání řeholních slibů,
• ve Velkém postě při liturgii předem
posvěcených darů.
Ve starověku byl tento postoj při modlitbě
častějším zjevem. I v Bibli je o něm několikrát
zmínka (např. Gen 17/3; Mt17/6; Zj 4/10).
LITURGICKÁ GESTA.
Mezi liturgickými gesty (pohyby) jsou některé
praktického původu. ( na př. umývání rukou),
některé vyjadřují vnitřní pocit ( bití v prsa),
některé jsou zbytky dvorního ceremoniálu
(nést posvátnou věc zahalenou) anebo
germánského práva( sepnutí rukou je gesto
vazala, který slibuje poslušnost svému
lennímu pánu).
1. Liturgický polibek.
Je symbolem lásky k bližnímu a nebo úcty k
bližnímu.
(Políbení
oltáře,
políbení

Evangeliáře, nebo kalicha, případně i ruky
biskupa).
Kněz políbí oltář před udělením úvodního
požehnání při sv. liturgii, před odchodem pro
obětní dary na velký vchod a před
závěrečným požehnáním.
Polibek pokoje se v liturgii uděluje nositelům
jednotlivých stupňů hierarchického kněžství.
Věřícím liturgické předpisy nepředepisují
žádný znak.
2. Pozdvihnutí očí.
V prvotní církvi bylo pozdvihnutí očí
všeobecným zvykem při modlitbě podle
Ježíšova vzoru (Mk 6/41). V byzantské liturgii
se toto gesto nevyskytuje.
3. Bití v prsa.
Tento úkon znamená pokoru a lítost. V
pokoře se bil v prsa celník. V hrůze a
lítosti po ukřižování Pána se bil v
prsa shromážděný zástup.(Lk
23/48).
V liturgii se tento úkon užívá při
modlitbě před sv. přijímáním
„Rozpomeň se, Pane, na mne“
a při slovech „Bože, buď
milostiv mně hříšnému.“
4. Umývání rukou.
U Židů, ale i křesťanů bylo
zvykem před modlitbou umývat si ruce. Sv.
Hypolit píše: „Křesťan nechť si umývá ruce,
kdykoliv se modlí.“ Umývání má opodstatnění
praktické i symbolické (umývání rukou je
obrazem čistoty srdce).
Při proskomidii - přípravě obětních darů kněz si umývá ruce, aby s čistýma rukama a
s čistým srdcem připravil obětní dary, které
se pak při liturgii promění v Tělo a Krev
našeho Pána. V některých oblastech je zvyk,
že si kněz umývá ruce před sv. přijímáním.
5. Sepětí rukou.
Středověk si představoval Boha, jako svého
feudálního Pána, modlil se k němu se
sepjatýma rukama.
Na východě tomuto postoji odpovídá zkřížení
rukou na prsou. Tento postoj se užívá při
slovech „Blahodarim Hospoda...“.
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(Pokračování příště).

POŘAD BOHOSLUŽEB
Kostel

Pondělí

sv. Bartoloměje

18.00

sv. Jana Křtitele

6.30

Úterý

Středa Čtvrtek

Pátek

18.00

18.00

6.30
18.00

6.30

6.30
18.00

6.30

Sobota Neděle
7.00
9.00
19.00
6.30
18.00

sv- Jilji - Pardubičky
Zvěstování P. Marii
kaple sv. Václava
(salesiáni)
sv. Václava
(Rosice n. L.)
Sedmibolestné P. Marie
(řeckokatolický obřad)

pouze ve školním roce

18.00
7.30

18.00

18.30
mládež
18.00

18.30

7.30

17.00
od 2.5.
10.00
pro děti
8.30
10.00
8.00
10.00

RŮZNÉ
INZERTNÍ PŘÍLOHA

OKÉNKO DO KNIHOVNY

Putování Panny Marie z Nazareta, 15.
května 1999.

Kossaková: Úmluva

Jedna z největších mariánských aktivit v
přípravě na rok 2000 je probíhající pouť
překrásné 178 cm vysoké sochy Panny
Marie ve spěchu, vyslané ze Svaté Země
po všech světadílech.

Starozákonní postava Abrama - Abrahama
a jeho ženy Saraj - Sáry, jejich osudy od
odchodu z města Uru až do Abrahamovi
smrti. Abrahamovi bratři, jejich ženy a
služebnictvo, putování z rodného města do
země zaslíbené, pobyt v Egyptě, zkáza
Sodomy, narození Izáka a jeho obětování
na hoře Moria, to vše vyprávěno tak, že
budete číst bez dechu.

"Mariánské kněžské hnutí" Vás upřímně zve
na tuto pouť do Koclířova. - Odjezd
autobusem z parkoviště u Zimního stadionu
15. května 1999 v 7.00 hodin.
Přihlášky
se
přijímají
v
prodejně
Bartolomeum-zvonice, nám. Republiky od
12. do 30. dubna 1999. - Poplatek za jízdu
autobusem z Pardubic do Koclířova a zpět
je pro členy MKH 60 Kč a pro nečleny
130 Kč.

Werfel: Píseň o Bernadetě
Příběh dívky, která potkala krásnou Paní a
chtěla Jí sloužit celou
svou bytostí.
Nedělala nic jiného, jen to, o co jí Paní
požádala: přišla k jeskyni, objevila pramen,
vyřídila vzkaz a potom odešla do ústraní.
Poutní místo Lurdy ve francouzských
Pyrenejích je památkou na její poslušnost.

Informace: v prodejně Bartolomeum nebo
na tel.č. 040/41 302.

Farní knihovna půjčuje knížky každý čtvrtek
od 16.00 do 18.00 hod.
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KALENDÁŘ
Po

26.4. P. ThDr. Odilo I. Štampach: Kněžské poslání církve
a v církvi - přednáška
St 28.4. MISIE – odesílání balíků
Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita)
Čt 29.4. Mše sv. v Domově důchodců
Mariánský večer
Společenství maminek
Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová)
Společenství dospělých
Pá 30.4. Tichá adorace
So
1.5. Změna bohoslužeb:
Zahájení májových pobožností
Večeřadlo s Pannou Marií
Ne
2.5. Májová pobožnost a mše sv.
Po
3.5. L. Vitáčková: Anselm Grün – Moc nad bezmocí –
přednáška
St
5.5. Příležitost ke svátosti smíření
Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita)
Čt
6.5. Zpovědní den

Pá

7.5.

Ne
9.5.
Po 10.5.
St

12.5.

Čt

13.5.

Pá
So

14.5.
15.5.

Ne 16.5.
Po 17.5.
St 19.5.
Čt

20.5.

Pá 21.5.
Ne 23.5.

Mariánský večer
Společenství maminek
Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová)
Společenství dospělých
Příležitost ke svátosti smíření
Tichá adorace
Májová pobožnost a mše sv.
M. Kalčic: Zapomenuté osobnosti v dějinách církve
– přednáška
Senior klub
Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita)
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – mše sv.

Mše sv. v Domově důchodců
Mariánský večer
Společenství maminek
Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová)
Společenství dospělých
Tichá adorace
Teologie III. věku - přednášky pro seniory
(program uveden v IKD 4/99)
Májová pobožnost a mše sv.
P. Petr Stejskal: přednáška
MISIE – třídění známek
Příprava na 1. sv. přijímání (P. Kalita)
Mariánský večer
Společenství maminek
Příprava na 1. sv. přijímání (p. Fibichová)
Společenství dospělých
Tichá adorace
Májová pobožnost a mše sv.
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kostel sv. Jana

18.00 hod.

celnice
fara
domov důchodců
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
Zvěstování P.M.
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

15.00 hod.
16.00 hod.
15.00 hod.
po mši sv.
16.00 hod.
17.00 hod.
19.30 hod.
po mši sv.
6.30 hod.
18.00 hod.
po ranní mši
18.30 hod.
18.00 hod.

sv. Bartoloměje
fara
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

16 – 18 hod.
16.00 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
16.00 hod.
17.00 hod.
19.30 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
18.30 hod.
18.00 hod.

fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
fara
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
domov důchodců
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
N. Adalbertinum
Hradec Králové
Sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
fara
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje

14.30 hod.
16.00 hod.
6.30 hod.
16.00 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
po mši sv.
16.00 hod.
17.00 hod.
19.30 hod.
po mši sv.
9.00 hod.
18.30 hod.
18.00 hod.
15.00 hod.
16.00 hod.
po mši sv.
16.00 hod.
17.00 hod.
19.30 hod.
po mši sv.
18.30 hod.

