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Pomocnice křesťanů 

Pomoz nám, Matko požehnaná, naslouchat tvému 
Synu a Tobě!  

Pomoz nám věřit, že víra roste více v tichu plném 
adorace a poslušnosti, nežli s četnými proklamacemi, 

které se mohou změnit v alibi. 
Pomoz nám, Matko, abychom se uměli chovat jako ty! 
Pomoz nám vybudovat novou rodinu, kde přítomnost 

Tvého Syna a Tvá přítomnost nebudou pouze 
předmětem citové zbožnosti, ale kde bude dáván 

stále větší prostor modlitbě a pokoře. 

Chceš nám dát pochopit, Matko našeho Pána, že jako 
křesťané porosteme více, budeme-li spíše naslouchat 
než mluvit, klanět se než vysvětlovat, věřit než vidět? 
Matko našeho Pána, Matko naslouchání, Matko víry, 
učiň nás podobnými tobě, ať dokážeme být přítomni v 

útěše a naději světa. 

(kardinál Anastasio Ballestrero) 
Drazí přátelé, 

další měsíc našeho odloučení, způsobeného mou nemocí, je opět 
za námi. Jak to utíká! Ale mně už se to zdá být jako věčnost. A objevuje se 
i první krize. Z počátku jsem bral tu mou pracovní neschopnost, proč to 
nepřiznat, jako docela příjemnou příležitost k odpočinku a k regeneraci 
svých fyzických i duševních sil. Každý z nás přece potřebuje čas od času 
vypnout a trochu si odpočinout. Ale je-li toho volna příliš a trvá-li dlouho, 
začíná už překážet a vadit. Ale musím vydržet, protože to mé srdíčko prý 
stále ještě v pořádku není. 

A proto Vás, bohužel zas jen touto cestou, všechny moc a moc 
zdravím a doufám, že to bude časem lepší, a že se spolu opět někdy 
uvidíme. 

Někteří z Vás měli už tu možnost setkat se mnou na ulici, neboť mi 
lékaři již povolili aspoň tzv. zdravotní vycházky, což je přece jen jakési malé 
znamení toho, že se snad můj zdravotní stav přece jen lepší. Zaplať Pán 
Bůh za to! Určitě je to i díky Vašim modlitbám, kterými, jak vím, na mě stále 
pamatujete. Velice si jich vážím a děkuji Vám za ně. Stejně tak Vám děkuji i 
za všechny Vaše pozdravy a vzkazy i za všechny další projevy Vaší 
vděčnosti a lásky. Moc mě to posiluje a povzbuzuje. I já se snažím na Vás 
na všechny vzpomínat ve svých modlitbách a svých soukromých mších 
svatých, a tak se Vám alespoň trošičku revanšovat. 

Váš stále vděčný a všechny milující otec Jaromír. 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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Dne 13. června oslaví svůj svátek  

P. Sokol. 
Děkujeme mu za jeho službu, za 

všechny milosti, které nám 
zprostředkoval a modlíme se, aby 

mu na přímluvu jeho křestního 
patrona Bůh dopřál zdaru při práci 

na Jeho vinici. 

Vděční farníci. 

V měsíci květnu oslavíme 
narozeniny našeho kostelníka 

pana 

 Václava Metelky  

(25. května). Přejeme jemu hodně 
zdraví a Božího požehnání a 
sobě, aby ještě dlouho mohl 

sloužit Bohu i našim farnostem. 

 
Pouť ministrantů do Libice 

V sobotu 29. dubna se 
uskutečnila pouť našich 
ministrantů do Libice. Üčastnilo se 
nás 15 ministrantů, jeli jsme 
vlakem do Poděbrad a odtud 
průvodem na Hradiště. Tam jsme 
se zúčastnili odhalování pomníku 
sv. Vojtěcha a Radima. Z Libice 
jsme šli "pěškobusem" do 
Poděbrad, kde jsme se napili z 
pramenů. Odtud jsme odjeli domů 
do Pardubic. 

Cestou se hrálo a zpívalo, 
nechyběla ani kytara. Počasí nám 
přálo, výlet se vydařil a zpět jsme 
přivezli plnou náruč milostí.  

V. Metelka. 

 Milí farníci, 

 je tomu už rok, co jsme navštívili naši družební farnost 
sv. Konráda v Augsburgu. Myslím, že se shodnou všichni 
účastníci zájezdu v tom, že pobyt v Augsburgu byl příjemný a 
poučný. To, že jsme se všichni cítili dobře, bylo díky tomu, že 
naši přátelé se o nás velmi dobře starali. V sobotu 17. června 
přijedou naši přátelé z Augsburgu do Pardubic. Máme tedy 
možnost, nebo spíše radostnou povinnost zajistit jim také 
příjemný pobyt zde u nás. Bude to tentokrát pobyt krátký, 
přijedou až v sobotu a v neděli budou odjíždět. Sejdeme se s 
nimi na společném posezení v hotelu Labe, kde budou 
ubytováni. Zveme vás všechny na toto posezení a také se 
obracíme na naše šikovné ženy s prosbou o zajištění 
pohoštění při tomto posezení. 

 Sejdeme se tedy v sobotu večer 17. června v hotelu 
Labe v 19.00 hod. v sále ve 13. patře. 

Za farní radu     Gabriela Adámková 

O PARDUBICKÝCH FARNOSTECH. 

Ne nebojte se, nebudeme zde mluvit o historickém vývoji, ale o 
současném stavu. V Pardubicích, městě o cca 100 tisících 
obyvatelích jsou dvě farnosti: pardubická s farním kostelem 
svatého Bartoloměje a Na Skřivánku, která má svůj farní 
kostel  svatého Jana Křtitele na třídě Míru. Proč? Protože Na 
Skřivánku po zrušení kostela sv. Václava u saleziánů žádný 
kostel nebyl. Zatím, co na druhou stranu Pardubic je kostelů 
více, směrem ke Chrudimi je jen nedávno saleziány obnovená 
kaple svatého Václava  na Zborovském náměstí. 

V centru města je hned několik kostelů, kostel Zvěstování 
Panny Marie na Komenského náměstí a kostel Nanebevzetí 
Panny Marie zvaný též "Kostelíček" za Chrudimkou u Domova 
důchodců. V tomto kostele jsou od jisté doby bohoslužby 
východního obřadu, tj. řeckokatolické bohoslužby, které slouží 
Otec Antonín Sokol. 

Dalším kostelem je mnohokrát vykradený kostel svatého Jiljí, 
hřbitovní kostel v Pardubičkách. V současné době podali 
rodáci z Pardubiček do Hradce Králové žádost o obnovení 
zdejší farnosti. Výsledek je závislý na rozhodnutí Otce biskupa, 
který jistě zváží všechna pro i proti.  

K Pardubicím, ale ne do pardubických farností patří i Rosice n. 
Labem s kostelem svatého Václava a Svítkov s kaplí 
zasvěcenou Narození Panny Marie (kaple Svaté Trojice, která 
též patřila ke Svítkovu už není). Dále máme  několik 
nepoužívaných kaplí:  sv. Jana Křtitele v Černé za Bory, sv. 
Václava v Mněticích a u podjezdu kapli sv. Anny.  Ve Spojile 
si po odtržení od Pardubic opravili kapli Nanebevzetí P. Marie.  

Příště něco o našich varhanících a chrámových sborech. 

Nov. 
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OZNÁMENÍ OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE 

Rekreace ve středisku "Chotěborky" pro rok 2000 je 
zadána na tyto termíny : 

• 20. - 21. května • 8. - 15. července 
• 16. července - 5. srpna • 5. - 12. srpna 

Ostatní termíny jsou ještě neobsazeny.Zájemci o rekreaci 
ať se hlásí na tel. Oblastní charity 040 6335026 nebo na 
mobil 0601 248626. 

Úhrada za ubytování, nejlépe pro jednu rodinu nebo menší 
společenství cca do 10ti osob, je vždy po vzájemné 
dohodě. Pohybuje se kolem 360,- Kč/den a spotřebované 
energie. V této ceně je zahrnuto ubytování v celém přízemí 
objektu, což znamená 2 malé pokoje, společenská místnost 
s vybavenou kuchyní, sociální zařízení a pobyt na zahradě. 
Povlečení se doporučuje vlastní. Pro samostatné zájemce 
se úhrada pohybuje kolem 120,- Kč/den a spotřebovaná 
energie. Úhrada se stanovuje vždy se zřetelem 
k sociálnímu postavení zájemců. Přijeďte se podívat do 
krásného prostředí v Chotěborkách a okolí. 

Bližší informace lze získat na výše uvedených tel. číslech. 

Ve Svatém týdnu proběhla ve všech 
našich kostelích sbírka 

"HODINA PRO CHUDÉ". 

Zde je její výsledek: 

Y ADOPCE SRDCE - tj. příspěvek 
na zaplacení školného a 
stravného dvou rwandských 
dětí.  Bylo vybráno 6 941,30 Kč - 
zbytek do potřebné částky je k 
dispozici ze sbírky při Farním 
adventním dnu. 

Y FARNÍ FOND PRO CHUDÉ – 
2 840,70 Kč bude použit 
správou farnosti pro potřebné, 
zejména pro bezdomovce. 

Y CHARITA = MISIE - 4 401,00 Kč 
bude použito na vydání při 
zajišťování misijních aktivit 
(poštovné a pod.) 

BOHOSLUŽBY  (1. 5. – 4. 6. 2000) 
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Neděle 

 7:00 
 9:00 
(M 18:30) 
 19:00 

   
 10:00 

  
 8:30 
 10:00 

  
 8:00 

   
 10:00 

Pondělí   6:30     M 16:00 

Úterý   6:30 
M 18:00 

     

Středa M 18:00  6:30    17:45  M 16:00 

Čtvrtek   6:30 
M 18:00 

  18:30  17:45   

Pátek M 18:00  6:30   18:30  17:45   

Sobota   6:30 
M 18:00 

  18:30   16:00  

M - májová pobožnost, jen v měsíci květnu, po mši sv., v neděli přede mší sv. 
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Ne 14.5. Jarní poutní mše sv. v Kokešově – za účasti 
O. biskupa J. Kajneka 

kaple v Kokešově 15.00 hod. 

Po 15.5. M. Kalčic: Blahoslavenství - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 16.5. Bohoslužba slova pro studenty kostel sv. Jana 20.00 hod. 
Čt 18.5. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 19.5. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
Ne - 21.5. Sbírka na potřeby diecéze – při všech mších sv.   
Po 22.5. J. Rybář: Morálka proti etice - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 23.5. Bohoslužba slova pro studenty kostel sv. Jana 20.00 hod. 
Čt 25.5. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 26.5. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
Po 29.5. Z. Skalický: Dějiny církve V. - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 30.5. Studentská bohoslužba slova kostel sv. Jana 20.00 hod. 
St 31.5. Příležitost ke svátosti smíření kostel sv. Jana od 16 hod. 
Čt 1.6. Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše sv. kostel sv. Jana 

 
sv. Bartolomějě 

6.30 hod. 
16.00 hod. 
18.00 hod. 

 Zpovědní den sv. Bartoloměje 8 – 18 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 2.6. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
 Příležitost ke svátosti smíření kostel sv. Jana od 16 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
So 3.6. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po ranní mši 
Po 5.6. P. Kadlečík: Výchova mládeže - přednáška kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 6.6. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Studentská bohoslužba slova kostel sv. Jana 20.00 hod. 
Čt 8.6. Mše sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 9.6. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
So 10.6. Hlavní pouť v katedrále sv. Ducha Hradec Králové  
Ne 11.6. Slavnost seslání Ducha sv.   
Po 12.6. přednáška – téma bude upřesněno kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 13.6. Mariánský večer kostel sv. Jana po mši sv. 
 Studentská bohoslužba slova kostel sv. Jana 20.00 hod. 
St 14.6. Seniorklub fara 14.30 hod. 
 Farní rada fara 19.00 hod. 
Čt 15.6. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 16.6. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
 Tichá adorace kostel sv. Jana po mši sv. 
So 17.6. Setkání s Augsburgskými přáteli hotel Labe 19.00 hod. 
Ne 18.6. Slavnost Nejsvětější Trojice   
 První sv. přijímání Zvěst. P. Marie 10.00 hod 

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje je 9. června 2000. Vyjde 18. června 2000. 

UPOZORNĚNÍ 

Časopis "Nové město", který vydává Hnutí Fokoláre, vydalo monotématické číslo, věnované zesnulému 
Josefu Luxovi. Toto číslo je v omezeném množství k dostání v krajské kanceláři KDU-ČSL v 
Pardubicích (v bývalém Průmstavu) nebo se obraťte na paní Novotnou. Cena výtisku 30,- Kč. 


