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Kdy� Je�í� mluvil o svátosti oltářní, kdy� hovořil o svém těle jako 
o pokrmu na�ich du�í, zareptal kdosi v zástupu: "Tvrdá je to řeč! 
Kdopak ji mů�e poslouchat?" (Jan 6,62) "A tehdy mnozí z jeho 

učedníků odpadli a víc u� s ním nechodili" (Jan 6,68). Jen 
apo�tolové vydr�eli. 

I dnes jsou slova o svátostném stole řečí tvrdou, při které Je�í� 
ztrácí mnohé učedníky. 

Svaté přijímání - hlavně častěj�í svaté přijímání � předpokládá 
častěj�í zpověď, pokání, a pokání předpokládá nápravu, 

sebezápor. A to je kámen úrazu.V tom je tvrdost té řeči, kterou 
vydr�í jen du�e apo�tolské, do Je�í�e zcela zamilované. - 

Zbabělci chodí za Je�í�em jen pokud slibuje odměny a sytí 
tisícové zástupy pěti chleby. Jen apo�tolové při něm vydr�í i 

tehdy, kdy� bere, kdy� po�aduje, kdy� mluví tvrdé řeči.  
(Mon Calepin) 

 
Přejme a vypro�ujme v�em dětem na�í farnosti, které dnes 
poprvé přijímají svátost oltářní, aby byly do Je�í�e stále tak 
zamilované, jako dnes a staly se jeho apo�toly, kteří při něm 

vytrvají i tehdy, kdy� to pro ně nebude zrovna příjemné a 
pohodlné. 

 

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích 
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KOCLÍŘOV U SVITAV 
ČM Fatima 

 
Sestry a bratři! 

"Mariánské kně�ské hnutí" Vás zve 
na zájezd do Koclířova, který se bude 
konat v sobotu 1. července 2000 a na 
kterém oslavíme památku 
Neposkvrněného srdce Panny 
Marie.  

Přihlá�ky se přijímají v prodejně 
"Bartholomeum - Zvonice", nám. 
Republiky , a to od 5. do 18. června.  

Poplatek za jízdu autobusem z 
Pardubic do Koclířova a zpět je pro 
členy MKH 70 Kč, pro nečleny 140 
Kč. 
Odjezd z parkovi�tě u Zimního 
stadionu v 7,30 hod.  
Návrat do Pardubic dle dohody! 

 

"Zpráva o zdravotním stavu otce 
Jaromíra" 

Léčení probíhá normálně bez 
komplikací. Potvrzený nástup do lázní 
v Poděbradech od 11. 7. 2000. A pak 
se uvidí. Ale u� mu je to dlouhé. A tak 
na Vás stále vzpomíná a tě�í se, a� 
bude moci být opět mezi Vámi. 

 

"PANÍ, NEVÍTE, CO NA FAŘE JEDÍ ...?" 
zeptala se nedávno jedna paní druhé asi v domnění, �e 
tázaná na na�í faře vaří. 
Přiznám se vám, �e mě ta její otázka překvapila a začal 
jsem přemý�let o tom, co dotyčnou k této otázce asi vedlo? 
A napadlo mě v podstatě hned několik mo�ností: jako, �e 
tato paní při pohledu na P. Oldřicha mohla pojmout 
podezření či strach zda na faře vůbec něco jíme, "kdy� on, 
chudák, tak �patně vypadá," jak některé starostlivé du�e 
říkají. 
Nebo �e za tou otázkou mohla být jen docela obyčejná 
zvědavost dozvědět se něco trochu víc o zákulisí na�í farní 
kuchyně. 
A nebo, �e nám mo�ná ta paní chtěla na faru něco přinést 
a potřebovala zjistit, čím se nám zavděčí a čím ne. 
Nevím. Ale nakonec ve mně zvítězilo domnění, �e ta paní 
se jen mo�ná chtěla něco víc dovědět o tom, jak se na 
zdej�í faře �ije, a proto se zeptala tak, jak se zeptala. No a 
proto�e to mo�ná zajímá i jiné, řekl jsem si �e by nebylo asi 
od věci, kdybych Vám o tomto �ivotě prostřednictvím 
na�eho farního zpravodaje něco přece jen napsal. 
Původně jsem chtěl začít od na�í kuchyně, kdy� se na ni ta 
paní ptala, ale proto�e se objevilo naléhavěj�í téma, 
necháme si tu kuchyň a� na pří�tě, a začneme dnes 

O ÚKLIDU NA NA�Í FAŘE 
Ten tu máme rozdělený v podstatě do tří skupin: na�e 
osobní byty si převá�ně uklízíme sami, nebo za pomoci 
na�ich příbuzných či přátel, o kuchyň se stará na�e paní 
kuchařka a ostatní prostory (kancelář, společenská 
místnost, skautské klubovny a chodby) uklízejí jednou za 
týden v pátek dopoledne tyto tři obětavé �eny: paní 
Klečková, paní Potůčková a paní Flídrová. 
Bohu�el první z nich nyní dlouhodobě onemocněla a u� po 
ní nebudeme moci tuto slu�bu dál �ádat. 
A proto se touto příle�itostí obracím na Vás, milé �eny, 
spí�e důchodkyně (ale není to podmínkou), zda by se 
některá z Vás nechtěla připojit k oněm dvěma zbývajícím 
�enám a pomoci jim (a tím i nám) s oním pátečním 
úklidem. Je to bohu�el slu�ba dobrovolná za "vatikánskou 
měnu" tj.pouze za "zaplať Pán Bůh", ale  i ta není přece 
zanedbatelná. Kdo mů�e dát vět�í odměnu ne� Bůh? 

Pokud by se mezi Vámi nějaká ochotná du�e na�la, 
rádi jí podáme bli��í informace na na�í faře. Nejlépe v 
pátek dopoledne, kdy� tu jsou přítomny i ony dvě 
věrné slu�ebnice. 
Ji� nyní Vám jejich jménem i jménem svým děkuji za Vá� 
případný zájem a za Va�i ochotu. 
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S radostí oznamuji, �e pět let 
studia na Katolické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
ukončím promocí dne 21. června 

2000 v 10.30 hod v aule 
pra�ského Karolina, a tím získám 
titul Magistr teologie, a je�tě vět�í 
radost mám z toho, �e se přiblí�ila 

chvíle, v ní� vstoupím do 
zvlá�tního vztahu k Bohu i k lidem: 

V sobotu 24. června 2000 v 9.30 
hod v královéhradecké katedrále 
sv. Ducha se po vkládání rukou a 
modlitbě mého biskupa Dominika 

stanu jáhnem. 

Děkuji za ve�kerou va�i podporu! 
Jiří Pe�ek 

Hronovická 1039 
530 02 Pardubice 

! 
V sobotu dne 24. června 2000 v 
9,30 hod bude v katedrále sv. 

Ducha v Hradci Králové vysvěcen 
Mgr. Ing. Vladimír Slámečka, 
který byl pověřen v Pardubicích 
pastorací studentské mláde�e. 

Svoji primici bude slou�it v neděli 
25. června 2000 v 18.30 hod v 

kostele sv. Jiljí v Praze 1 (Husova 
ul. u dominikánů). Mnozí z Vás ho 
znáte z úterních bohoslu�eb slova, 

které vede v kostele sv. Jana. 
Vypro�ujeme mu hojnost Bo�ích 

milostí, aby byl hlasatelem Bo�ího 
slova podle vzoru na�eho 

Velekněze Je�í�e Krista a budeme 
ho zahrnovat do svých modliteb za 

na�e kněze. 

! 

POZVÁNÍ PRO TY, KDO MAJÍ RÁDI PÍSMO SVATÉ 
(zve společenství dospělých, které se schází ka�dý čtvrtek od 
20 hod. na faře) 

Během měsíce října chceme pro na�i farnost uspořádat setkání 
nad Novým Zákonem, které bude mít charakter soutě�e ve 
znalostech. Inspirovala nás k tomu pozvánka na národní 
mistrovství ve znalostech Bible, které se konalo 3. června v 
Kutné Hoře. Atmosféra tohoto setkání byla báječná 
(podrobnosti přinese červencové číslo IKD). Určitě v�echny 
zúčastněné je�tě více podnítila v lásce k Bo�ímu slovu a ke 
studiu Bible. Asi se dá předpokládat, �e převá�ná vět�ina 
soutě�ících pocházela z protestantských církví, které se 
tradičně studiu Bible nejvíce věnují. Skutečnost to plně 
potvrdila. Mezi 72 účastníky byli pouze 3 katolíci. Překvapením 
v�ak předev�ím pro organizátory bylo, �e obsadili první dvě 
místa v soutě�i jednotlivců.  
Tato skutečnost nás povzbudila o to více a udělala nám radost. 
Proto bychom se chtěli nad Biblí setkat i v rámci na�í farnosti a 
pro usnadnění studia nejdříve nad Novým Zákonem. Chceme 
po�ádat některé znalce bible o sestavení testu, který by udělal 
takový průřez v�emi knihami Nového Zákona.  
Pravidla soutě�e budou  obdobná jako na národním mistrovství. 
Účastníci vytvoří čtyřčlenná dru�stva. Buď u� se jako taková 
přihlásí nebo budou sestavena z jednotlivců, kteří se přihlásí 
individuálně. V prvním kole soutě�í ka�dý sám za sebe. Vyplní 
test, kde je uvedeno pět odpovědí a právě jedna z nich je v�dy 
správná. Do druhého kola postoupí určený počet dru�stev 
podle součtu bodů jednotlivých členů. Závěrečná část setkání 
by mohla slou�it k tomu, společně si o této knize knih 
popovídat, sdělit si své zku�enosti, objevy, radosti. 
Zveme v�echny kdo mají Písmo svaté rádi, vyzýváme ostatní, 
aby se do něj začetli. Nejni��í věková hranice národního 
mistrovství byla stanovena na 16 let. Ve farním setkání 
umo�níme účast i mlad�ím. Termín soutě�ního setkání bude 
upřesněn v prvním podzimním Zpravodaji. 
A je�tě jedno povzbuzení k motivaci na závěr: národní 
mistrovství se sice konalo poprvé, ale ne naposledy a 
organizátoři rádi přivítají dal�í účastníky. Vítězné dru�stvo  
pří�tího ročníku (a mo�ná i dal�í v pořadí) budou vyslání na 
světové mistrovství, které se bude konat v prosinci  v 
Jeruzalémě. Jedním z deseti soutě�ních jazyků bude i če�tina. 
Účast je spojena s výletem po Svaté zemi. Nezapomeňte si 
tedy přibalit Písmo svaté do prázdninového zavazadla! 

Vláďa - Maru�ka - Helga - Va�ek - Majka - Alena - Marcela 
Začátkem června se konalo v Kutné Hoře první národní 
mistrovství ve znalostech Bible. Atmosféra tam byla výborná a 
myslím, �e v�echny zúčastněné v lásce k Bo�ímu slovu v Bibli 
zapsanému, je�tě více podnítila. S průběhem mistrovství se 
budete moci seznámit v červencovém čísle IKD.  Nás v�ak tato 
my�lenka inspirovala nejen k intenzivněj�ímu studiu Písma 
svatého, ale také k pozvání. 
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❀❀❀❀    Představuje se kaplan Jiří Pilz   ❀❀❀❀  
Byl jsem po�ádán, abych se vám trochu představil. Tak tedy několik �ivotopisných dat: 
Letos mi bude 29 let, pocházím z Dobru�ky. Po maturitě na místním gymnáziu jsem nastoupil do 
kně�ského semináře a na Katolickou teologickou fakultu UK, kterou jsem absolvoval v roce 1995. 
Gymnázium jsem začínal s přáním pokračovat na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Během třetího a 
čtvrtého ročníku, po konverzi, se mi trochu zpřeházel �ebříček hodnot a postojů � jsem tam, kde jsem. 
Významným místem, na které rád vzpomínám, je farnost Panny Marie Královny Míru na Praze 4 � 
Lhotce. �ivé společenství s osobitým duchovním správcem P. Vladimírem Rudolfem, kterého mo�ná 
znáte z rozhlasových m�í sv. Ji� během studia jsem mu vypomáhal s výukou nábo�enství. Po semináři 
mě přijal jako �civila� na náhradní vojenskou slu�bu. 
Po několika měsících mě �převelel� na Arcibiskupské gymnázium na Vinohrady. Ředitel byl jeho farník a 
projevil zájem. �kola toti� postrádala někoho, kdo by �v ní �il� � zavíral okna, zhasínal, byl schopen zjistit 
např. havárii vody a v noci hlídal (nachází se přímo v centru Prahy). Dále jsem tam vykonával pomocné 
práce (úklid atd.) podle potřeby. Zůstal jsem tam je�tě po skončení civilní slu�by jako učitel nábo�enství 
a výpočetní techniky. 
Na jáhna jsem byl vysvěcen během civilní slu�by. Po vysvěcení na kněze následovala kaplanská místa 
v Červeném Kostelci, potom v Náchodě a nyní v Pardubicích. Mimo to jsem zapsán v Olomouci na 
Filozofické fakultě UP ke studiu  psychologie. 
Z koníčků mohu zmínit radistiku. Začínal jsem v devíti letech ve Svazarmu radiovým orientačním během. 
Postupem času jsem získal amatérskou koncesi opravňující samostatně vysílat. Mám ji dodnes. Čekám, 
a� se někde usadím na del�í dobu, aby stálo zato postavit antény a �lo dělat tzv. DX � přímá spojení na 
dlouhé vzdálenosti. Také jsem se dostal k potápění. Výcvik přeru�il seminář. Rád fotografuji. 
A co v budoucnu? Chtěl bych vám být blízký. Mým přáním je, abyste ve mně nalezli důvěryhodného 
člověka a útoči�tě tehdy, kdy� je budete potřebovat a nebáli se přijít. Ké� by Bůh dal� Tě�ím se na 
vzájemná setkávání.  

ZPRÁVY  Z  DIECÉZE 

Červnové číslo diecézního časopisu IKD uveřejňuje mimo jiné celou řadu duchovních 
nabídek na léto. Chtěla bych vás upozornit zvlá�tě na hlavní diecézní pouť, která se 
bude konat 20. srpna na Hoře Matky Bo�í u Králík. Toto místo slaví 300 let od 
zalo�ení poutního kostela. Zajímavou historii zpracoval pro IKD zdej�í rodák. Čtěte na 

předposlední dvoustraně 2. pokračování jeho svědectví. Program pouti je připraven pro v�echny věkové 
kategorie a zvlá�tní pozornost byla věnována i dětem. Podrobnosti se dočtete v IKD na straně 7 a na 
plakátcích v kostelích. 

Oba hlavní články červnového IKD úzce souvisí s �ivotem na�í farnosti. Reportá� ze salesiánských her 
2000, které se v Pardubicích konaly začátkem května, naleznete na stranách 18 - 20. Hlavním tématem 
čísla jsou pastorační a ekonomické rady farností. 
Třetí námět ke čtení - varování - patří k těm méně radostným, ale také se velmi bezprostředně dotýká 
na�í farnosti. Vět�ina z vás obdr�ela od děvčat, které stály v neděli 4. června před kostelem před 
ka�dou m�í svatou letáček s názvem "Aby nemusely umírat". Jde o podporu velmi pěkného záměru 
vybudovat na Chrudimsku dům pro maminky s dětmi, které chtějí zachránit před potratem. Takový 
záměr jistě ka�dý rád podpoří. Problémem je skupina jeho realizátorek vedená panem Josefem Smolou 
z Jihlavy, který jedná jako kněz, ani� by se podřídil vedení svého biskupa. Vysluhuje nedovoleně 
svátosti a poskytuje duchovní vedení, při kterém vyu�ívá psychické manipulace. Skupina se chová v 
katolické církvi jako sekta. Varování před působením pana Smoly mělo být čteno v kostelích ji� v roce 
1993. Působil a mo�ná je�tě působí i v Pardubicích. Otec biskup Dominik varuje před navazováním 
kontaktů s touto skupinou. Podpora jejich díla ať finančně nebo spoluprací znamená uvádět v nebezpečí 
předev�ím psychického onemocnění dal�í lidi.  

- mz �  
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Po 19.6. J. Nečas: Je�í� Kristus vstal z mrtvých - předná�ka kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 20.6. Mariánský večer kostel sv. Jana po m�i sv. 
Čt 22.6. Slavnost Těla a krve Páně (Bo�í tělo) � m�e sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartolomějě 
6.30 hod. 

18.00 hod. 
 M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 23.6. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
So  24.6. Jáhenské svěcení Mgr. Jiřího Pe�ka 

Kně�ské svěcení Mgr. Ing. Slámečka 
katedr. sv. Ducha 
(Hradec Králové) 

9.30 hod. 

 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele � poutní slavnost 
u sv. Jana 

kostel sv. Jana 6.30 hod. 
18.00 hod. 

Po 26.6. J. Franc: Ideál křesťanského �ivota - předná�ka kostel sv. Jana 18.00 hod. 
Út 27.6. Mariánský večer kostel sv. Jana po v. m�i sv. 
Čt 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
6.30 hod. 

15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 30.6. Setkání ministrantů fara 15.30 hod. 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
So 1.7. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po r. m�i sv. 
 Poutní slavnost v �Kostelíčku� � podle gregorián. 

kalendáře se slaví tento den P. Marie Bolestné 
kostel P. Marie 
Sedmibolestné 

 
10.00 hod. 

Ne 2.7. Obnovení m�í sv. v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17.00 hod. 
St 5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje � m�e sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
kaple sv. Václava 

6.30 hod. 
18.00 hod. 
18.30 hod. 

Čt 6.7. Zpovědní den sv. Bartoloměje 
kostel sv. Jana 

8 � 16 hod. 
16 � 18 hod. 

 M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 7.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Čt 13.7. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 14.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Čt 20.7. M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 21.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Čt 27.7. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 28.7. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Čt 3.8. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 � 16 hod. 

16 � 18 hod. 
 M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 4.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
So 5.8. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po r. m�i sv. 
Čt 10.8. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 11.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Út 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie � m�e sv. kostel sv. Jana 

sv. Bartoloměje 
kaple sv. Václava 

6.30 hod. 
18.00 hod. 
18.30 hod. 

Čt 17.8. M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
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Pá 18.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Čt 24.8. Svátek sv. Bartoloměje � poutní slavnost v 

Pardubicích � m�e sv. 
kostel sv. Jana 
sv. Bartoloměje 

6.30 hod. 
18.00 hod. 

 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 25.8. Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
Ne 27.8. Slavnostní m�e sv. sv. Bartoloměje 9.00 hod. 
St 30.8. Příle�itost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje od 16 hod. 
Čt 31.8. Zpovědní den sv. Bartoloměje 

kostel sv. Jana 
8 � 16 hod. 

16 � 18 hod. 
 M�e sv. v Domově důchodců DD u kostelíčka 15.00 hod. 
 Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 1.9. Příle�itost ke svátosti smíření sv. Bartoloměje od 16 hod. 
 Svátek sv. Jiljí � poutní slavnost v Pardubičkách přelo�eno na neděli 
 Tichá adorace sv. Bartoloměje po m�i sv. 
So 2.9. Večeřadlo Panny Marie kostel sv. Jana po r. m�i sv. 
Ne 3.9. Poutní slavnost v Pardubičkách kostel sv. Jiljí 17.00 hod. 
Po 4.9. předná�ka kostel sv. Jana 18.00 hod. 
St 6.9. Farní rada fara 19.00 hod. 
Čt 7.9. Společenství dospělých fara 20.00 hod. 
Pá 8.9. Svátek Narození Panny Marie � poutní slavnost ve 

Svítkově 
přelo�eno na sobotu 

So 9.9. Poutní slavnost ve Svítkově kaple nar. P.Marie 16.00 hod. 
St 13.9. Seniorklub fara 14.30 hod. 

Uzávěrka pří�tího čísla Farního zpravodaje je 1. září 2000. Vyjde 10. září 2000. 

BOHOSLU�BY  V  PARDUBICÍCH 

platí od 1. července do 31. srpna 2000 (�kolní prázdniny) 
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Neděle 

 7:00 
 9:00 
 19:00 

   
 17:00  8:30 

 10:00 
  
 8:00 

   
 10:00 

Pondělí  18:00  6:30      16:00 

Úterý   6:30 
 18:00 

     

Středa  18:00  6:30    17:45   16:00 

Čtvrtek   6:30 
 18:00 

  18:30  17:45   

Pátek  18:00  6:30     17:45   

Sobota   6:30 
 18:00 

     16:00  

V kostele Zvěstování Panny Marie nebudou o prázdninách nedělní m�e sv. 

 


