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Drazí přátelé,
dostáváte dnes do rukou opět nové číslo našeho farního
zpravodaje a to znamená, že jsme všichni zas o jeden měsíc starší.
A já mám už druhý měsíc svého marodění za sebou. Ani se mi
nechce věřit, že to tak
rychle ubíhá. I když bez
Vás a bez
možnosti
dennodenní
pastýřské
služby mezi Vámi mi ony
dva
měsíce
připadají už
jako věčnost.
Sám sebe se
ptám,
jak
dlouho
tato
moje
"nečinnost"
ještě potrvá a
bojím se, že
ještě asi dlouho. Neboť
teprve nyní,
postupem času, mi čím dál
tím víc dochází, že to byl,
dle lékařů, zřejmě opravdu
veliký infarkt a že mohu
být rád, že jsem z něho s
pomocí Boží a jejich péče
takto šťastně vyvázl. A tak se
dál učím trpělivosti a celou
tuto dobu mojí rekonvalescence beru jako velikou Boží výzvu, abych
se zastavil a trochu víc se zamyslel nad svým životem i nad svým
povoláním, jak jsem je obojí žil a nakolik odpovídaly skutečné vůli
Boží.
Když jsem si vloni společně s Vámi připomínal své stříbrné
kněžské jubileum, radili mi někteří mí známí, že by bylo docela
vhodné prožít celý měsíc někde v tichu samoty při tzv. ignaciánských
exerciicích a pokusit se o jakousi hlubší bilanci oněch 25 let mého
kněžského života. Přiznám se Vám, že jsem se tohoto způsobu
bilancovaní tak trochu bál, protože se mi zdálo oněch 40 dnů
exercicií příliš dlouhou dobou volna, kterou si zvlášť zde
v Pardubicích, kde je množství práce, ani nemohu dovolit.. A vidíte,
teď si mě Pán sám touto mojí nemocí pozval k daleko delším
exerciciím a jistě ví proč. Kéž bych to během nich dokázal poznat i
já. Moc Vás prosím o modlitby. Je to pro mě úplně jiná postní doba,
než jakou jsem až dosud každoročně před velikonocemi prožíval.
Ve středu 29. března jsem byl pozván do nemocnice v Hradci
Králové, kde jsem se v pátek navečer podrobil tzv. angioplastice, při
které mi byla zprůchodněna ona ucpaná srdeční céva, která byla
příčinou mého infarktu.
(pokračování na straně 2)

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Drazí přátelé... (dokončení ze strany 1)

Pouť ministrantů spojená s výletem

Do této cévy mi pak byl vpraven tzv. stent, jakási
pružinka, která by měla ono kritické místo chránit před
jeho případným novým ucpáním. Pan doktor to přirovnal
k výstuze chodby metra. A já jen žasl, jak je ta dnešní
lékařská věda obdivuhodná a co všechno dokáže pro
obnovu našeho zdraví udělat. Však mi to také
připomenul přednosta kliniky prof.Hrnčíř, když mě v
pondělí 3. dubna propouštěl domů. Řekl mi: "My jsme z
naší strany udělali pro Vás a pro Vaše zdraví maximum.
Dali jsme Vám novou šanci k životu. A teď mi řekněte
Vy sám, co Vy hodláte z Vaší strany pro to Vaše zdraví
udělat, neboť nestačí spoléhat jenom na nás a na léky,
ale je třeba také osobně se o své zdraví starat"

V sobotu 29. dubna 2000 se zúčastníme
slavnosti v Libici nad Cidlinou. Odjezd z
nádraží ČD v Pardubicích v 6.45 hod.
Sraz na nádraží v 6.35 hod (prosím o
dochvilnost, kdo přijde pozdě, ujede mu
vlak). Návrat pravděpodobně v 17.42
hod. Vzít s sebou ministrantské strojení,
průkazku na slevu jízdného, svačinu a
dobrou náladu. Přihlaste se u strejdy
Metelky.

Přiznám se Vám, že mě touto otázkou zaskočil, neboť
jsem ji vůbec nečekal. Ale pak jsem si uvědomil, jakou
úžasnou moudrost a pravdu tu onen přednosta kliniky
řekl. Ano nestačí jen spoléhat na lékaře a na léky, ale je
třeba také o své zdraví osobně pečovat a aktivně pro
ně něco dělat.
A hned jsem si to převedl i na náš duchovní život a na
velikonoce, na které se postní dobou chystáme, a nebo
bychom se měli chystat, neboť je už nejvyšší čas. I ty
nám totiž připomínají jakýsi náš duchovní infarkt
způsobený nedodržováním a neposloucháním Božích
napomenutí a rad. Ba ještě více. Tato naše
neposlušnost a nedůslednost nám způsobily dokonce
smrt, jak píše sv. ap. Pavel v listě Efezanům. Ale díky
Boží lásce a Božímu milosrdenství jsme byli Ježíšovou
obětí na kříži nejen uzdraveni, ale i přivedeni k novému
životu, t.j. byla nám dána nová životní šance. A záleží
na nás jak s ní naložíme a co pro své duchovní zdraví
také my sami uděláme. Nestačí jen spoléhat se na Boží
moc a lásku.
A proto bych byl rád, abychom si toto o letošních
velikonocích znovu a co možná nejzřetelněji uvědomili,
že Bůh z Jeho strany pro nás též udělal maximum, dal
nám nový život, novou šanci a že i nám klade stejnou
otázku, jakou mi položil onen pan profesor při mém
propuštění: " A teď mi řekni ty sám, co hodláš ze své
strany pro to svoje duchovní zdraví udělat, aby tě
nepotkal nový o možná ještě mnohem těžší infarkt" A
zkusme o tom nejen popřemýšlet, ale též to také
naplnit.
Děkuji Vám za všechny Vaše vzpomínky, modlitby,
pozdravy a přeji Vám všem co možná největší a
nejintenzivnější nejen poznání, ale i prožití Boží lásky
projevené nám v Ježíši Kristu právě o velikonocích.
Všechny Vás moc a moc zdravím a při svých
soukromých mší sv. na Vás na všechny vzpomínám.
Váš vděčný a stále všechny milující otec Jaromír
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Prosba o pomoc:
Jak jste si asi všimli, do minulého
Zpravodaje se vloudili dvě chyby. Byla to
moje nepozornost, za kterou se
omlouvám. Doufám, že jsem Vám tím
nezpůsobila nepříjemnosti a že jste jak
na křížovou cestu, tak na slavnostní
bohoslužbu řeckokatolické církve přišli
včas. Nechci se omlouvat věkem, který
má své problémy s pamětí, ale myslím,
že bych určitou "supervizi", jak se dnes
učeně říká, potřebovala. Navazuji proto
na výzvu, kterou napsala do minulého
Zpravodaje paní Zimmermannová a
prosím některého budoucího žurnalistu,
aby si vybrousil svoje umění ve službě
naší farnosti. Nebo kohokoli, kdo má
zájem o spolupráci.
Současně prosím všechny, kteří mají
jakoukoli informaci, která může zajímat
naše farníky, aby se o ní prostřednictvím
Zpravodaje podělili. Svůj příspěvek
mohou dodat na disketě, nebo písemně
na adresu:
Věra Novotná
Na Hrádku 2575
Pardubice
tel. 511422
nebo kdykoli při setkání v kostele (i
jinde).

CHARITA - MISIE
HODINA PRO CHUDÉ
Již čtvrtým rokem připravujeme v naší
farnosti předvelikonoční sbírku s názvem
Hodina pro chudé. Pravidelně je využita ke
konkrétní pomoci lidem, kteří v naší blízkosti
nebo vzdáleně od nás trpí nouzí a
nedostatkem a jimž chceme dobrovolně
pomoci, jak nás to naučil náš Pán, Ježíš
Kristus.

Vypsanými účely pro rok 2000 jsou:

♥ ADOPCE

SRDCE - tj. příspěvek na
zaplacení školného a stravného dvou
rwandských dětí, které naše farnost před
třemi lety adoptovala v rámci projektu
Adopce srdce (prostředky pro třetího
chlapce získáváme při farním adventním
dni). Potřebná celková částka pro dvě děti
činí 14 400 Kč.

Před rokem se mi dostala do rukou knížka
Anselma Grüna s názvem Biblické obrazy o
vykoupení. Autor v několika kapitolách
vysvětluje celou šíři a hloubku pojmu
"vykoupení"
podle
pojetí
jednotlivých
biblických autorů, především novozákonních
knih. Zaujaly mne v ní závěrečné myšlenky upozornění, že vykoupení je neustálou
činností Boží, které se hojně dostávalo
izraelskému národu již v době starozákonní
a pokračuje do dnešních dnů. Bůh nás stále
vykupuje a osvobozuje. Ježíšův život, smrt a
vzkříšení vrcholným způsobem zviditelnilo,
co nám Bůh činí stále. Boží láska, která
odpouští i hříchy, se mimořádně jasně a
čistě zjevila v Ježíšově smrti na kříži. Byl to
historický
vrchol
Boží
vykupující
a
osvobozující aktivity. A my se ve výroční den
této vrcholné události připojujeme, abychom
obnosem rovnajícím se průměrné hodinové
částce, kterou máme k dispozici pro svůj
život, ale také pro vysvobozování druhých z
jejich bídy a trápení, viditelně ukázali, že
chceme Krista následovat.

♥ FARNÍ

FOND PRO CHUDÉ - fond
spravuje kancelář farního úřadu a využívá ho
na zakoupení jídla pro ty, kdo jsou v našem
městě bez domova a přijdou požádat o
pomoc na faru, a dále je určen na pomoc
těm z naší farnosti, kteří se náhle dostanou
do existenční tísně nebo v ní trvale žijí.
O výsledcích sbírky vás budeme informovat
v příštím čísle Zpravodaje. Předem
děkujeme za Vaši štědrost.
M. Zimmermannová

Hodina pro chudé je tedy finanční sbírkou
určenou vždy na dva nebo tři konkrétní
účely. A každý z nás se může rozhodnout,
na který účel svůj obnos poskytne. Jedná se
o částku, která odpovídá průměrnému příjmu
jedné hodiny našeho života. Kolik prostředků
máme k dispozici pro jednu hodinu života.

Oblastní charita Pardubice
nabízí služby drobných oprav v oboru :
•
•
•

Samozřejmě, že i v tom je svoboda pro
každého z dárců, a je možné darovat i jinou
částku. Peníze se odevzdávají do kasiček
připravených v každém z pardubických
kostelů, a to ve Svatém týdnu - od Květné
neděle do neděle Zmrtvýchvstání (hod Boží
velikonoční).

Elektroinstalatér – opravář
Vodovodní instalatér
Zámečnické práce

V případě potřeby, se obracejte na
tel. č. 37 808, 44 371,
mobil 0604/772800
nebo na telefon Oblastní charity
Pardubice - 6335026.
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CHARITA - MISIE (pokračování)
POMOC MISIÍM VE TŘETÍM SVĚTĚ
známkami vám vydá.

kterou pravidelně organizuje Oblastní charita
v naší farnosti spočívá v pravidelných
měsíčních pracovních setkáních na faře
(vždy třetí středu v měsíci) a ve zpracování
známek doma. Pro dlouhodobější nemoc jak
M. Zimmermannové, tak i paní Krejčové,
která se stará o přípravu posílání balíků, se
neuskuteční pracovní setkání v dubnu
plánované na středu 19. dubna. Sejdeme se
pravděpodobně 17. května v obvyklý čas 15
hodin na faře.

Děkujeme všem, kteří se do této činnosti
zapojujete, za obětavou spolupráci. V
poslední době opět přišly děkovné dopisy z
Indie, ze kterých vám vyřizuji mnoho
pozdravů, díků a ujištění o stálých
modlitbách
nejchudších
za
všechny
dobrodince
misií.
Sestra
Walentyna
Czerniková, které pravidelně posíláme balíky
pro sirotky a chudé rodiny žijící v okolí
indické Bombaye, oslavila 6. ledna 50.
výročí svých řeholních slibů v kongregaci
salesiánek při práci v Indii. Prosí o modlitbu,
aby jí dal Pán Bůh novou sílu, odvahu i
ochotu nadále pracovat na jeho vinici pro
chudé a potřebné v Indii. Věří, že její práci
budeme nadále podporovat. připojila též
velikonoční blahopřání:

Stále je možné zpracovávat známky doma.
Vzhledem k reorganizaci na faře máme nyní
sklad materiálu v zadní části budovy. Proto
prosíme zájemce o tuto práci, zda by k
vyzvednutí balíčku využívali především
středy, a to dopoledne od 9 do 11 hod. a
odpoledne od 16 do 18 hod., kdy je zde
přítomna paní Karla Jiroutová a balíček se

Drazí dobrodinci,
přeji vám všem radostné a pokojné svátky velikonoční, mnoho milostí od Zmrtvýchvstalého Pána. Ať vám
všem dobrý Pastýř žehná a dá všechny milosti, které potřebujete pro sebe a pro své rodiny a ať vám
vynahradí vaši dobrotu za zasílanou pomoc pro chudé v Indii. To vše vám ze srdce přeje
sestra Walentyna

V pondělí 20. března zemřela ve věku nedožitých
80 let vzácná žena, paní katechetka

V

Emilie Ročňáková

V

a v sobotu 25. dubna jsme ji v Třebosicích vyprovodili k
poslednímu odpočinku. Mnozí z nás tuto vzácnou ženu
znali osobně, v poslední době hrávala na varhany při
mši sv. v Domově důchodců "U kostelíčka" a v
Třebosicích. Katechetkou byla do roku 1998, také v
Třebosicích, ale i později soukromě vyučovala
náboženství podle svých sil, i v nemocnici krátce před
smrtí. Modleme se nejen za její duši, ale i za to, aby se
našlo dost pokračovatelů v jejím katechetském
povolání, anebo se zamysleme nad tím, zda by jsme ji
nemohli nahradit. Každá farnost potřebuje dobré
katechety, kteří nejen slovem, ale i příkladem vedou k
Bohu.
Bude nám chybět, Bůh ať ji odmění za její obětavost.

-4-

Ve čtvrtek 13. dubna oslavil své 80.
narozeniny náš Otec arcibiskup
Mons.ThLic. h.c. Karel Otčenášek.
Přes všechny útrapy, které v životě
zažil, je plný optimismu a podle svých
sil pracuje na díle, které převzal od
svatého Otce. Sbírá "Kamínky" vzpomínky na dobu nesvobody, která
mnohé z nás krutě postihla a jejíž
první výtisky už jsou na světě.
Přejeme mu do dalších let
hodně Božího požehnání a nadšení,
ve kterém je nám vzorem.

BOHOSLUŽBY V PARDUBICÍCH

Pondělí

8:30
10:00

8:00

10:00

6:30

Úterý
Středa

18:00

Zelený čtvrtek

18:00

Velký pátek

Kostel
Sedmibolestné P. Marie
(řeckokatolické bohoslužby)

Kostel
sv. Václava Rosice

10:00

Kaple
Narození P. Marie Svítkov

Kaple
sv. Václava (Saleziáni)
Skřívánek

(obvyklý pořádek)

7:00
9:00
19:00

Kostel
Zvěstování P. Marie

Květná neděle

Kostel
sv. Jana Křtitele

Kostel
sv. Bartoloměje

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU

16:00

6:30
18:00
6:30

16:30

16:00

20:00

18:00

16:00

18:00

16:00

18:00

16:00

Bílá sobota

18:00

21:00

18:00

16:00

Hod Boží
velikonoční

7:00
9:00
19:00

8:30
10:00

8:00

10:00

Pondělí
velikonoční

9:00

10:00
6:30
18:00

16:00

BOHOSLUŽBY OD 1. KVĚTNA 2000
Neděle

7:00
9:00
19:00

Pondělí

18:00

Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:30
10:00

8:00

10:00

6:30

Úterý
Středa

10:00

18:00

16:00

6:30
18:00
6:30

16:30

6:30
18:00

16:00

16:30

6:30

18:30

16:30

6:30
18:00

18:30

16:00

16:00
Duchovní správa farnosti
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KALENDÁŘ
Ne 16.4. Květná neděle – obvyklý nedělní pořádek bohoslužeb
Po 17.4. Zpovědní den
Út

18.4. Zpovědní den

St

Mariánský večer
Bohoslužba slova pro studenty
19.4. Zpovědní den

Koncert
20.4. Zelený čtvrtek
21.4. Velký pátek
Setkání ministrantů
So 22.4. Bílá sobota – křest dospělých
Ne - 23.4. Hod Boží velikonoční – obvyklý nedělní pořádek
Po 24.4. Pondělí velikonoční – mše sv. s Otcem biskupem
D.Dukou
Út 25.4. Mariánský večer
Bohoslužba slova pro studenty
Čt 27.4. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Pá 28.4. Setkání ministrantů
So 29.4. Poutní slavnost sv. Vojtěcha a Radima
Výlet ministrantů spojený s poutí na Libici
Po
1.5. Turnaj ve stolním tenise – (přihlášky do 24.4.2000
tel.: 040/633 5178)
Út
2.5. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
Čt
4.5. Společenství dospělých
Pá
5.5. Setkání ministrantů
Pá
5.5. Saleziánské hry mládeže
- Po 8.5.
Út
9.5. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
St 10.5. Seniorklub
Čt 11.5. Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Pá 12.5. Setkání ministrantů
Út 16.5. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
St 17.5. Třídění známek
Čt 18.5. Společenství dospělých
Pá 19.5. Setkání ministrantů
Út 23.5. Mariánský večer
Studentská bohoslužba slova
Čt 25.5. Společenství dospělých
Pá 26.5. Setkání ministrantů
Čt
Pá

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

8 – 16.hod.
16 – 18 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.
18.00 hod.
15.30 hod.
18.00 hod.

sv. Bartoloměje

9.00 hod.

kostel sv. Jana
po mši sv.
kostel sv. Jana
20.00 hod.
DD u kostelíčka
15.00 hod.
fara
20.00 hod.
fara
15.30 hod.
Libice n. Cidlinou
viz informace
saleziánské střed.
kostel sv. Jana
po mši sv.
kostel sv. Jana
20.00 hod.
fara
20.00 hod.
fara
15.30 hod.
saleziánské střed.
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
DD u kostelíčka
fara
fara
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
fara
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 5.5. 2000. Vyjde 14. 5. 2000.
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po mši sv.
20.00 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
15.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.
po mši sv.
20.00 hod.
20.00 hod.
15.30 hod.

