Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích
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Ze života víme, jak jsou někdy nepříjemné změny. Změny na
vedoucích postech v zaměstnání, v setkávání se s lidmi, ve
zdravotním stavu, v náladě, v počasí atd., ale třeba i v církvi.
Jak je neradi přijímáme, jak se jich bojíme, jak jim
nedůvěřujeme, protože nás nutí opustit dosud zaběhlý způsob
života, zřeknout se i něčeho, co jsme si třeba i vlastní pílí
vydobyli. Bojíme se slevit ze svých zásad, protože bychom něco
ztratili nebo přestali být sami sebou.
A přesto často z Písma sv. slyšíme o změně. Hlavně o změně vnitřní.
Metanoia! Změňte své smýšlení! Ale proč? A podle čeho?
Žijeme dost ve stereotypu. Delší dobu nic vyloženě špatného
neděláme a tak si myslíme, jak všechno konáme dobře. A právě ten
stereotyp nás někdy ukolébává, zaslepí nám oči i uši, že už pak
nevidíme a nechceme vidět,
neslyšíme a nechceme slyšet,
když nám nějaký hlas říká:
„Probuď se, nedělej to,
přestaň s tím špatným…!“
apod. Divíme se a jsme
velmi překvapeni, když
někdo dobrý a hodný zemře
náhle nebo v mladém věku.
Kroutíme bezradně hlavou a
přitom to může být pro nás
připomínkou, jací jsme.
Jestli jsme opravdu
tak dobří, že
kdybychom teď
museli umřít, že
bychom to mohli
přijmout s klidným
svědomím?
Začíná postní doba.
Příležitost
k nějakému
předsevzetí. A tak
jedno může být, že
se, i když se mi
nechce, pokusím se
mít uši i oči otevřené.
Ta změna totiž, i když
je mi nepříjemná,
může mít pro mne
kladný význam. Bůh mi
jí může naznačit, že
třeba něco není se mnou
v pořádku. Proto
nehledejme v každé
změně jenom špatné.
Přemýšlejme, prosme o
pochopení. Neodsuzujme
hned všechno, možná to
chce čas, trpělivost.
Berme si příklad z Krista. Jak je to obrazně řečeno v evangeliu:
„Nalomenou třtinu nedolomíš, doutnající knot neuhasíš“ nebo
abychom nevytrhávali koukol dřív, než uzraje pšenice, protože
bychom s koukolem mohli z kořínků vytrhat i pšenici.

Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Otec biskup Dominik Duka ocenil iniciativu FR k řešení současné situace a přijal spolu s generálním
vikářem Mons. Sochou pozvání Farní rady a dne 1. března se účastnil její jednání.
1) Příprava primice P. Ant. Sokola ml.
2) Pastorační plán a konkrétní návrhy se budou projednávat na příští FR.
3) Informace pro ohlášky nutno dávat v termínu.
4) Březnový Zpravodaj bude mít týdenní prodlení.

Blahopřání
V minulém měsíci - asi vzhledem k přípravám na slavnost svěcení a primice - jsme zapomněli na
několik jiných důležitých dnů:
♥ V pondělí 31. ledna měl narozeniny P. Oldřich a vzápětí v neděli 20. února svátek,
♥ nato 2. března měl narozeniny také P. Jaromír.
Oběma přejeme do dalších let nejen hodně zdraví a Božího požehnání, kterého potřebují ke své práci
vrchovatě, ale zároveň je prosíme o trpělivost s naší lidskou slabostí a vyprošujeme jim k tomu sílu.
Protože si sami přejeme, aby "byli spaseni v čele svého lidu".
Vděční farníci.
Prosíme o modlitbu za uzdravení P. Bartoše, který v ranních hodinách 17. února
vážně onemocněl. Vzhledem k tomu, že se mu dostalo rychlé lékařské pomoci, je již mimo
nebezpečí a zotavuje se. Přesto bude pravděpodobně delší čas "mimo provoz" a tíha řízení
farnosti spočívá na P. Kučerovi. Přejeme mu hodně síly do této nelehké doby.

Na dočasnou výpomoc do naší farnosti přišel z Náchoda P. Pilc. Vítáme ho mezi námi a přejeme mu,
aby se mu u nás líbilo. V příštím Zpravodaji nám o sobě něco napíše.

ŘECKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Poutní slavnost řeckokatolického exarchátu se bude konat v neděli 25.
března v kostele Panny Marie Sedmibolestné (v kostelíčku) v 10 hod. Při
bohoslužbě bude přítomen Otec biskup Ivan LJAVINEC. Po liturgii bude
setkání věřících se svým biskupem.
Prefekt Kongregace pro východní církve kardinál Silvestrini udělil všem pěti kněžím byzantskoslovanského exarchátu, sídlícím v naší diecézi, fakultu biritualismu na 3 roky, tj. mohou po tuto dobu
vykonávat liturgii ve východním i západním ritu. Prakticky to znamená, že P. Antonín Sokol st. může
sloužit mši sv. tak, jak jsme zvyklí podle "římskokatolického" obřadu.
Omlouváme se za týdenní zpoždění našeho Zpravodaje, které bylo zaviněno zásahem jarních prázdnin do
technického zajištění.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Moji milí farníci

PODĚKOVÁNÍ.

radostí a velikou vděčností Bohu i Vám Vás všechny
co nejsrdečněji zdravím z mého, nyní již domácího, léčení
na zdejší faře, kam jsem se vrátil po 17 dnech pobytu
v nemocnici, po prodělaném infarktu myokardu.
Vím, že Vás všechny zpráva o mém náhlém a
nečekaném onemocnění velice překvapila, a že jste napnuli
všechny Vaše síly směrem k Pánu Bohu v modlitbách za
moje uzdravení. Díky Vám za to. Neboť jsem přesvědčen o
tom, že právě díky těmto Vašim modlitbám a samozřejmě i
díky veliké péči lékařů a sester zdejšího kardiologického
oddělení, jsem tento infarkt nejen přežil, ale prý snad ani
nezanechal na mém srdci žádné vážnější následky. Pouze
intenzivnějším vyšetřením v Hradci Králové se zjistilo, že
mám zneprůchodněnou jednu srdeční cévu, což mě snad
momentálně neohrožuje ani na srdci ani na životě, ale
přesto se lékaři chtějí koncem tohoto měsíce pokusit o její
zprůchodnění. Z toho důvodu budu muset ještě na pár dní
znovu do nemocnice. Ale jinak zůstávám mezi Vámi.na
zdejší faře, i když stále ještě v pracovní neschopnosti, která
prý bývá u tohoto onemocnění trošičku delší. Takže se
spolu asi ještě nějaký čas v kostele neuvidíme. Ale snažím
se sloužit mše sv. doma a při nich vzpomínám i na Vás a
chci Vám aspoň tímto způsobem tak trochu odplatit všechnu
tu Vaši starostlivost a lásku vůči mně. Snad budou tyto mé
vzpomínky podobně účinné, jako ty Vaše. Moc bych Vám to
přál.
Vím, že byste mě mnozí z Vás rádi navštívili a i já
bych se rád opět s Vámi osobně setkal. Ale lékaři mi nařídili
co možná nejvíce odpočinku a klidu, který prý při léčbě této
nemoci je nesmírně důležitý. A proto bych Vás, ač velice
nerad, chtěl moc a moc poprosit o porozumění a
shovívavost. Uvažte, že bydlím v 1. poschodí a častá chůze
po schodech k domovním dveřím by mi v tomto mém
nynějším stavu asi moc nepomohla. Stejně tak i časté
běhání k telefonu. Proto Vás ještě jednou moc a moc
prosím o pochopení, že to nedělám proto, že bych Vás už
nechtěl vidět, ale naopak, že tímto způsobem se chci co
možná nejdříve vrátit opět mezi Vás, do našich kostelů,
jejich zpovědnic a k jejich oltářům. Děkuji Vám.
Ještě jednou Vás všechny upřímně a srdečně
zdravím a zůstávám v duchu s Vámi spojen ve svých
modlitbách.
Váš všechny milující otec Jaromír

Upřímné Pán Bůh zaplať,
všem Vám, kteří jste pomáhali svoji
modlitbou,
časem,
silami
a
prostředky, při zajišťování primice P.
Antonína Sokola a všech činností
s tím souvisejících. Vím, že je to
velké množství práce, která není
vidět a není možné ji spočítat či
odměnit, ale přesto je velmi nutná a
potřebná.
Díky tedy všem kdo jste měli
otevřené srdce, dveře i ledničku,
ochotné ruce a odvahu pomoci na
budování jednoho krásného kamene
v životě naší farnosti.
Díky také patří jednomu
farníkovi, který své jarní prázdniny
prožil tak, že nabídl své síly ku
pomoci na faře a každý den zde
konkrétně pomáhal.
P. Olda Kučera

PRIMICE
Primice jako první samostatné
slavení Eucharistie je začátek životní
dráhy kněze a proto ji většina kněží
věnuje své rodné farnosti. A farní
společenství ji vnímá jako společnou
slavnost
nového
kněžského
povolání.
Pardubické
farnosti
nám
připravily krásný zážitek, za který
Vám srdečně děkujeme a budeme
na něj i s našim synem vděčně
vzpomínat. Byl to den prožitý ve
společenství s vámi a slavnostně
zahájil jeho kněžskou dráhu. Kéž
vám Bůh odplatí a přidá další
kněžská povolání.
Rodina novokněze.
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RŮZNÉ
Proto píši tuto výzvu – najde se mezi námi
někdo, koho bude trochu bavit dělat novináře a
občas vyrazí na nějakou akci, aby o ní nemuseli
vždy psát jen ti, kteří ji pořádají, kdo oživí
Zpravodaj anketou, domluví si rozhovor aj.?
Komu záleží na tom, abychom byli dobrou farní
rodinou a alespoň trochu má dar „vládnout“
perem? Zkusme se zbavit strachu o sebe a
přemýšlet o tomto návrhu. Kvalitně informující
Zpravodaj můžeme nabídnout i na veřejných
místech, zájem o naše informace mají i v jiných
církvích či neziskových organizacích. Zpravodaj
tedy může sloužit i jako prostředek sbližování a
zlepšování komunikace mezi věřícími a k církvi
pozitivně naladěnou veřejností

VÝZVA
Je tomu více než rok, kdy jsem převzala redakci
IKD a definitivně předala práci na našem farním
Zpravodaji paní Ing. Věře Novotné a panu Ing.
Jiřímu Petrášovi. Mám radost z toho, že
Zpravodaj žije dál a že „dobře vypadá“. Děkuji
oběma jmenovaným za tuto práci.
Do redakce IKD dostáváme téměř všechny
ostatní farní zpravodaje a věstníky, které v naší
diecézi vycházejí. Během posledního roku k nim
dokonce přibyly čtyři další, například i
z Přelouče, kde donedávna někteří čítávali
pardubický Zpravodaj a tiše nám ho „záviděli“.
Vlastní zpravodaj teď mají zásluhou P. Zdeňka
Skalického, který tam od září slouží a inspiroval
se právě v Pardubicích. Proč o tom píši?

Totéž platí i o úsilí informovat veřejnost o životě
církve v regionálním tisku. Myslím, že od doby,
kdy v Pardubických novinách vycházel seriál o
historii a opravě kostela sv. Bartoloměje, se
v nich další články objevily jen velmi ojediněle.
Dokázali bychom pravidelně naplňovat alespoň
malý prostor informacemi o životě církve?
Dokážeme tak usnadnit cestu hledajícím?

Většinu zmíněných farních věstníků vytvářejí
redakční rady (třeba i šesti – osmičlenné).
Opravdově se snaží, aby se farníci vzájemně
mezi sebou poznali, představují nově pokřtěné,
osobnosti z farnosti, historii, píší reportáže ze
společných výletů a aktivit, informují o průběhu
jednání ve sněmovních kroužcích a o jejich
podnětech. U nás bylo získání příspěvků do
Zpravodaje vždy problémem a sestavit redakční
radu – tým alespoň tří, čtyř lidí – se nikdy
nepodařilo. Mně se to povedlo až v IKD, kde
byly podobné problémy.

Marie Zimmermannová

Upozornění:
•

pravidelné setkávání ministrantů je každý pátek od 15,30 hod na faře.

•

informace do ohlášek při nedělních mších je nutno dodat na faru nejpozději ve čtvrtek. Při
pozdějším dodání nelze zajistit zveřejnění.

SKAUTSKÉ HNUTÍ
Pololetní prázdniny
Letos jsme se koncem ledna o pololetních prázdninách vydaly do Jilemnice.
Měly jsme krásné počasí a hlavně mnoho sněhu. Tak jsme bobovaly,
běžkovaly a koulovaly se.
Navštívily jsme také místní hřbitov, kde je pochován P.Antonín Kindermann. U
jeho hrobu jsme zapálily svíce a pomodlily se.
Výlet se nám vydařil a už se těšíme na další.
Za skautky a světlušky 4.oddílu
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Šídlo

BOHOSLUŽBY V PARDUBICÍCH
v postní době 2000
Kostel
sv. Bartoloměje

Neděle

Kostel

Kaple

Kostel

sv. Václava
(Saleziáni)
Skřívánek

sv. Václava
Rosice

Narození
P. Marie
Svítkov

Sedmibolestné
P. Marie
(řeckokatolické
bohoslužby)

8:30
10:00

10:00

8:00

10:00

6:30

Úterý
Středa
Čtvrtek

Sobota

Kaple

Kostel

sv. Jana Zvěstování
P. Marie
Křtitele

7:00
9:00
19:00

Pondělí

Pátek

Kostel

17:30 křížová. c.
18:00

16:00

6:30
18:00
6:30
18:00
6:30
18:00
6:30

16:30

6:30
18:00

16:00

16:30

18:30

16:30

18:30

16:00

16:00
Duchovní správa farnosti
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KALENDÁŘ
Po

Út
Čt

Pá
Ne
Po
Út
Čt
Pá
Po
Út
St

Čt
Pá
Po
Út
St
Čt
Pá
Ne
Po

20.3. Příprava na 1. sv. přijímání (1. skupina)
I. Dolejšová: Paul Riceour: Kritické chápání víry přednáška
21.3. Mariánský večer
Bohoslužba slova pro studenty
23.3. Mše sv. v Domově důchodců
Příprava na 1. sv. přijímání (2. skupina)
Společenství dospělých
24.3. Setkání ministrantů
Křížová cesta
- 25.3. Poutní slavnost řeckokatolické diecéze
27.3. J. Nečas: Žena v církvi ať mlčí?- přednáška
28.3. Mariánský večer
Bohoslužba slova pro studenty
30.3. Společenství dospělých
31.3. Setkání ministrantů
Křížová cesta
3.4. přednáška
4.4. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
5.4. Farní rada
Příležitost ke svátosti smíření
Farní rada
6.4. Společenství dospělých
7.4. Setkání ministrantů
Křížová cesta
10.4. přednáška
11.4. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
12.4. Seniorklub
13.4. Společenství dospělých
14.4. Setkání ministrantů
Křížová cesta
16.4. Květná neděle – obvyklý nedělní pořádek bohoslužeb
17.4. Zpovědní den

Út

přednáška
18.4. Zpovědní den

St

Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
19.4. Zpovědní den

Čt
Pá
So

20.4. Zelený čtvrtek
21.4. VELKÝ PÁTEK
Setkání ministrantů
22.4. Bílá sobota – křest dospělých

fara
kostel sv. Jana

16.15 hod.
18.00 hod.

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

po mši sv.
20.00 hod.
15.00 hod.
17.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.15 hod.
10.00 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.15 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
19.00 hod.
od 16 hod.
19.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.15 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
14.30 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
17.15 hod.

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

8 – 16.hod.
16 – 18 hod.
18.00 hod.
8 – 16.hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
8 – 16.hod.
16 – 18 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
15.30 hod.
18.00 hod.

Bohoslužby ve svatém týdnu budou upřesněny v příštím Zpravodaji
Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 7. 4. 2000. Vyjde 16. 4. 2000.
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