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MĚSÍC ČERVEN – MĚSÍC BOŽÍ LÁSKY
Nevím, kdo přišel na to, že právě “máj je lásky čas” (snad básník K.H.
Mácha?) a odkud či z čeho tento svůj názor čerpal? Ale já bych si dovolil
s ním polemizovat. Když jsem totiž hledal téma pro svůj dnešní úvodník a
na kousek papíru si vypisoval všechny církevní slavnosti a svátky, které
v tomto měsíci slavíme a události, které nás v naší farnosti tento měsíc
čekají, na které bych mohl tento svůj červnový úvodník zaměřit, užasl jsem,
kolik lásky je v tomto měsíci obsaženo, že bychom spíš časem lásky měli
nazvat měsíc červen a ne měsíc máj. No posuďte sami:

ZPRÁVY Z DIECÉZE
.....
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• Nabídky z diecéze

Dnes v den vydání tohoto čísla Zpravodaje slavíme Slavnost Seslání
Ducha Sv., která nám chce připomenout, že Ježíš po svém
nanebevstoupení nás neopustil a “nenechal nás jako sirotky”, ale poslal
nám svého Pomocníka-Přímluvce a Utěšitele, který nám dává vše potřebné
k našemu životu i povolání a díky kterému můžeme jako Jeho učedníci žít a
plnit poslání, které nám svěřil.

CHARITA – MISIE
....
str. 5
• Poděkování za
pomoc

10. června oslavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, která nám má
připomenout, že Bůh s námi hraje otevřenou hru, že před námi nic netají,
neschovává, i když tomu prozatím moc nerozumíme. Ale zjevuje se nám ve
své plnosti, tj. takový jaký je, jeden ve třech osobách:Otec, Syn a Duch Sv.

KALENDÁŘ .... str. 6
• Zájezd do Augsburgu
• Blahopřání
• Inzerát

14. června nás čeká Slavnost Těla a Krve Páně, která nám, podobně jako
Zelený čtvrtek, připomíná, jak velmi nás Ježíš miluje, že si pro sebe
nenechal vůbec nic a všechno co měl nám rozdal a stále rozdává. Přičemž
Jeho Tělo a Jeho Krev jsou skutečný pokrm a skutečný nápoj vyživující
v nás Jeho život přijatý ve svátosti křtu a činící z nás skutečné děti Boží.
A co Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 22. června? Ta přece hovoří
jasně a srozumitelně o tom, o čem tu mluvím – o zdroji té veškeré Lásky
Boží, jejíž projevem bylo a je i narození toho, který měl lidstvo na příchod
Mesiáše připravovat a zároveň Mu připravovat cestu do lidských srdcí –
Jana Křtitele (24.6.), a vyvolení a poslání těch, kterým vděčíme za to, že
Kristovo evangelium se dalo do pohybu a dostalo se nakonec i k nám –Sv.
apoštolů Petra a Pavla (29.6.).
To všechno nám nabízí měsíc červen, který je před námi. A to ještě
nemluvím o svátosti křtu, kterou dnes mezi námi někteří noví bratři a
sestry přijali, o 1. svatém přijímání, které bude následovat za týden, o
kněžském svěcení našeho bratra Jiřího Pešky a jeho primici, kterou mezi
námi v závěru tohoto měsíce oslaví. Chcete ještě výmluvnější důkazy pro
to, že měsíc červen je více “časem lásky” než měsíc máj?
Nechte se tedy všemi těmi jeho slavnostmi a událostmi prostoupit a
doslova se aspoň trochu pokochejte v té veliké Boží Lásce, neboť jak pravý
klasik: “Největším štěstím člověka je milovat a být milován”. A zde vidíš a
poznáváš, nejen že jsi milován, ale i jak moc jsi milován, a tak si to pořádně
užij a prožij, neboť té opravdové lásky je ve světě není ještě pořád dost.
To Ti přeje i vyprošuje P. Jaromír

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY
1. V kostele bude zřízena vývěska, která bude viditelně označena jako zprávy z Pastorační rady.
2. Zájezd do Augsburgu se koná 23.-24. 6., ještě jsou volná místa.
3. Příprava primice J. Peška (30. června). Na dar primiciantovi se bude vybírat v neděli 24.6. a při
vlastní primici. Zbytek peněz po nákupu daru bude předán jako peněžní dar.
4. Příprava 1. svatého přijímání.
5. Ing. Zimmermannová doporučila sestavit pastorační skupinu pro program evangelizace např. pro
školy (v návaznosti na diecézní program).
6. P. Pilz sdělil informace ze svého setkání s katechetkami.
Následovala diskuse o názorech na vyučování náboženství. Problémy je nutno řešit komplexně,
bude se jimi zabývat příští PR.
7. Různé:

-

dětský den se bude konat 3.6. v 15 hod v parku za farou
nový ředitel kůru v Hradci Králové při katedrále zakládá diecézní sbor. První zkouška
bude 1.6., první vystoupení 3.6., bližší program v IKD.
zřizuje pastorační diecézní fond,
Jarní festival pěveckých sborů se koná 25.5. v 18.30 hod na Dubině, vystoupí i sbor
Pavla Šislera Chorus minor

PODĚKOVÁNÍ A PROSBA O POMOC.
V sobotu 2. června 2001 v kostele sv. Bartoloměje si řekli své vzájemné ano ke společnému životu
Pavla Šislerová a Mgr. Stanislav Předota. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby se nejednalo
v osobě Pavly o člověka, který se zcela nezištně a obětavě staral po několik let o velice pěknou,
vkusnou a mnohdy i velice originelní květinovou výzdobu kostela sv. Bartoloměje.
Bohužel to však dnem její svatby skončilo, protože přestává být naší farnicí a stěhuje se za svým
mužem do Prahy.
Rád bych jí tedy chtěl i touto cestou poděkovat za všechnu tu nádheru, kterou svýma rukama v našem
farním kostele neděli co neděli vytvářela a popřát jí, aby se jí v manželství a v novém bydlišti líbilo a
byla v obojím spokojená a šťastná.
Ale “kdo na její místo”? Bojím se, že asi těžko budeme za ni hledat náhradu. Nebo se mýlím?
Prosil bych tedy moc a moc o podobně ochotnou, nezištnou a obětavou ženu, která by se ujala
opuštěného místa po Pavle Šislerové a pomáhala nám dál zkrášlovat náš liturgický prostor v kostele sv.
Bartoloměje.
A pokud by si na to z nějakého důvodu netroufala, pak bych jí chtěl nabídnout možnost mnohé se
v tomto směru přiučit. Například od paní Zoji Bílé, která zajišťuje výzdobu katedrály Sv. Ducha v Hradci
Králové, a která je ochotná se o své zkušenosti podělit s každým, kdo o tuto velice potřebnou službu
projeví zájem.
Přednáška na toto téma spojená s praktickými ukázkami aranžování květin do váz i do aranžovací
hmoty se uskuteční v Novém Adalbertinu v Hradci Králové v sobotu 23. června 2001 od 10. 00 hod
s tímto programem: 10.00 – 12.00 – teorie, 13.00 – 15.00 – praktická část. Účastníci si přinesou nůž,
nůžky, 1 cihlu piafloru, vázu nebo misku (stačí i kelímek např. od Ramy…) a jakékoliv ošetřené
(nezvadlé) květiny. Předběžné přihlášky, které jsou nutné, přijímá Petra Rolcová, Nové Adalbertinum,
Velké náměstí 32, 500 01 Hradec Králové, e-mail: rolcovap@diecezehk.cz, tel.: 049 – 5063404.
Najde se mezi námi taková duše? Byl bych moc rád a už nyní ji za její ochotu děkuji.
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P. Jaromír

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
V úterý 12. června oslavíme
narozeniny Otce Tomáše
Hoffmanna, který si získal
nehynoucí zásluhu při
přípravě naší mládeže na
svátost biřmování. Jistě
nehynoucí je, protože tyto
zásluhy jsou uloženy na
věčnosti, kde neztrácejí
hodnotu. Všichni, kdo jsme
byli přítomni na této slavnosti
svátosti křesťanské
dospělosti, mně dají za
pravdu, že si zaslouží i naše
poděkování, a nejen za tento
den, ale za všechnu ostatní
práci, kterou vykonává.
Zaplať Pán Bůh.

Z

V neděli 20. května přijalo z rukou otce biskupa Josefa
Kajneka svátost biřmování 57 našich sester a bratří. Byla to
událost, o které se ve farnosti nyní hodně mluví a ještě asi dlouho
mluvit bude, protože byla skutečně nádherná. Bylo při ni slyšet
mnoho děkování otci biskupovi, P. Hoffmannovi i rodičům, kteří
své děti dovedli až k této svátosti, což bylo v pořádku.
Já bych však chtěl také moc a moc poděkovat
biřmovancům samým, a to za krásné odpoledne, které v onu
neděli na oslavu svého biřmování sami připravili na farní zahradě.
Bylo mi mezi Vámi opravdu moc hezky, a myslím, že nejen mně,
ale každému, kdo v to odpoledne na farní zahradu přišel. A
připadal jsem si jak ve farnosti sv. Konráda v Augsburku, kde se
stejným způsobem tamější farníci spolu scházívají. Až dosud se
mi zdálo, že u nás je něco podobného nemožné, protože jsme
veliká farnost a máme k sobě někdy hodně daleko. Ale v tu neděli
jste mě velice mile překvapili a dali mi poznat, že jsem se mýlil. Ani
nevíte, jak moc jste mě tím povzbudili. Takže ještě jednou, díky
Vám a doufám, že v tom budeme i nadále pokračovat.
Váš vděčný P. Jaromír

ÿ

A hned následující den má
svátek Otec Antonín Sokol,
kterému také přejeme hodně
Božího požehnání a aby brzy
získal peníze na opravu
“svého” kostelíčka. Srdečné
díky za vše.

Malá připomínka:
Slavnost biřmování byla krásná a dobře připravená. Za to patří dík
všem, kteří se na ní podíleli. Vadou na kráse ale bylo dupání a
povykování dětí na kůru, které se ve chvílích ticha rozléhalo po
celém kostele. Jistě bylo pro děti dlouhé vydržet celou slavnost
potichu a v klidu, ale tento hluk vyzněl jako neúcta k celé slavnosti
a k Otci biskupovi. Nešlo by s tím příště něco udělat?

Vděční farníci.

Věra Novotná

V sobotu 23. června v 9,30 bude mít v královéhradecké katedrále sv. Ducha kněžské svěcení
náš farník Jiří Pešek. Na slavnostní primici nás zve do pardubického kostela sv. Bartoloměje
na sobotu 30. června v 15 hodin. Do zpravodaje nám napsal několik slov o tom, jak si svůj
život představuje

Z BOŽÍ PERSPEKTIVY
Trojjediný Bůh, Nebe – Už od věčnosti jsou v mém srdci všichni lidé, kteří se na zemi rodí. Jedním
z nich je i Jirka. Manželům Peškovým z Pardubic jsem ho daroval v létě roku 1975 jako první dítě.
Doprovázel a chránil jsem ho celé dětství, i když jsem mu zůstal skrytý. Dal jsem mu kupu darů, takže
úspěšně studoval na místním gymnáziu a získal si dobré kamarády mezi skauty a později i mezi
křesťany. Když tak dospíval, vložil jsem mu do srdce touhu hledat smysl života a začal jsem se mu ve
víře odhalovat. Vztah mezi námi rostl, až jsem mu mohl dát pochopit i jeho životní poslání: kněžství.
Následovala dlouhá léta v semináři, kde jsem se mu snažil objasnit tajemství svého plánu lásky bez
hranic. Po vysvěcení na jáhna jsem jeho kroky směřoval do Skutče mezi studenty nového církevního
gymnázia.
Teď z něj bude můj kněz. Přes všechny jeho nedokonalosti a průšvihy mu fandím, zahrnuji svou milostí
a těším se, že se s ním sejdeme v našem věčném domově. Moji milí synové a dcery z pardubické
farnosti, ještě před tím vám všem chci udělat radost jeho primicí u sv. Bartoloměje, na které budu
samosebou také osobně přítomen. Můj pokoj ať zůstává vždycky s vámi.
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ZPRÁVY Z DIECÉZE
vzdělávacího či propagačního charakteru
pro všechny věkové skupiny ve farnostech
či akcí pořádaných na úrovni vikariátu,
okresu, kraje nebo celé diecéze. V IKD č.
5/2001 je popsán účel fondu a základní
pravidla pro ty, kdo mohou žádat o
příspěvek
(jednotlivci,
společenství,
občanská sdružení, spolky, farnosti...).
Sekretářem fondu, který poskytuje podrobné
informace a formulář žádosti o příspěvek, je
Ing.
Marie
Zimmermannová
(kontakt: zimmermannova@diecezehk.cz,
049/5063422, 0723 992244, 040/6304048).
Žádosti mohou být podávány nejdříve na
akce pořádané v roce 2002, první uzávěrka
je 31. října 2001. Do fondu je možné také
pravidelně či jednorázově přispívat a projevit
tak solidaritu především s těmi farnostmi a
skupinami, které mají dobrý úmysl, dostatek
lidí, ale málo finančních prostředků.

NABÍDKY Z DIECÉZE
•

Nový ředitel kůru katedrály sv. Ducha
Mgr. Josef Zadina z České Lípy zakládá
nový diecézní sbor, který se bude scházet
ke zkouškách jednou za tři až čtyři týdny o
sobotách, zpravidla v Hradci Králové. Sbor
bude vystupovat při důležitých diecézních
slavnostech a ve farnostech, kam bude
pozván. První zkouška se uskuteční 2.
června a vystoupení 3. června, další
vystoupení a zkouška 23. června v Hradci
Králové při kněžském svěcení, kde budou
svěceni na kněze dva jáhni z našeho
vikariátu - Jiří Pešek a Jan Bystrý (z
Opatovic nad Labem). Do diecézního sboru
jsou zváni zpěváci zkušení i nezkušení.
Podrobné
informace
o
zkouškách,
vystoupeních a nacvičovaném repertoáru
najdete pravidelně v diecézním časopise
IKD, program do srpna již v červnovém čísle
6 na str. 6. Kontakt na Mgr. Zadinu:
0425/523539, podrobnosti o jeho dosavadní
činnosti uměleckého vedoucího a dirigenta
Severočeského
filharmonického
sboru
najdete na internetu: www.volny.cz/sfscl.

•

V sobotu 18. srpna 2001 se uskuteční již
třetí celodiecézní pouť s biskupem Mons.
Dominikem Dukou OP. Tentokrát do Malých
Svatoňovic s poutním kostelem Panny
Marie Sedmiradostné. Hlavnímu dni pouti
bude předcházet jedno až vícedenní
putování pro mladé - pěšky a na kole.
Program pouti a podrobný popis tras, ke
kterým se můžete připojit, budou popsány v
IKD č. 6, 7 a 8.

•

Diecézní biskup Dominik Duka OP zřídil k
15. květnu 2001 na návrh Diecézní
pastorační rady Diecézní pastorační fond
na podporu nejrůznějších aktivit liturgického,
kulturního, sportovního, společenského,

•

Pastorační
středisko
Biskupství
královéhradeckého připravuje pro farnosti
devítiměsíční
přípravu
na
diecézní
Eucharistický kongres, který se bude konat
1. června 2002 v Hradci Králové. Součástí
nabídky bude i diecézní stolní kalendář na
rok 2002 na téma "Kristus žije a působí ve
své církvi", který bude v prodeji v září tohoto
roku a bude obsahovat různé pohledy na
Eucharistii. Stejně jako v předešlých dvou
v něm najdete adresář farností, farních a
oblastních Charit a jejich zařízení, řeholních
domů, institucí zřízených biskupstvím a
další. Kalendárium civilní i církevní,
významné dny roku, odkazy na modlitbu
breviáře každý den a odkazy na liturgické
texty nedělí, slavností a svátků.

•

Všechny texty a fotografie IKD jsou
k dispozici
také
na
internetových
stránkách www.diecezehk.cz/ikd.
-

-

Poděkování P. Maira z Augsburgu
za přání zaslané za naši farnost k jeho 60. narozeninám
Milá farnosti sv. Bartoloměje v Pardubicích!
"Létat lze jen kupředu, životu rozumět jen nazpět" (Sören Kierkegraard)
Pomohli jste mi dívat se kupředu a jít dále skrze Vaše přátelství, kterým jste mne ujistili.
Chtěl bych Vám za to velmi srdečně poděkovat. Přeji Vám, abyste měli hodně lidí, kteří by Vám
pomáhali dívat se kupředu a rozumět životu. A já bych byl rád jedním z nich.
Srdečný pozdrav

Váš farář K. Mair
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ZPRÁVY Z DIECÉZE (pokračování)
R Duchovní cvičení pro ministranty
Pro ministranty ve věku 11 – 15 let nabízíme týdenní rekreační pobyt spojený s duchovním cvičením.
Místo – fara Číhošť ve dnech 7. – 14. července 2001. Informace: Římskokatolická farnost, Náměstí
Trčků z Lípy 94, 582 91 Světlá nad Sázavou, telefon 0451 – 456918
Mons. Josef Pospíšil, děkan

R Rekolekční setkání pro mladé muže
Rekolekční setkání pro mladé muže “S každým má Bůh svůj plán”, Tábor – Kokoty, 8. – 10. června
2001 (zač. pátek večer). Zvou Obláti P. Marie Neposkvrněné. Bližší informace: P. Martin Sedloň, OMI,
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor – Klokoty. Tel. 0361 – 32584, mobil: 0723 - 177303

R Partnerské vztahy – tématický víkend
Tématický víkend pro mládež s názvem “Partnerské vztahy” se uskuteční na DCŽM Vesmír ve dnech
od 15. do 17. června 2001. O své bohaté zkušenosti se podělí manželé Imlaufovi.
Mgr. Ludmila Horáčková, DCM

R Poutě do Staré Boleslavi
Ve Staré Boleslavi je nejstarší mariánský kostel v Čechách s Paládiem země české. V minulosti i
současnosti zde zbožní lidé vyprošovali a vyprošují u Panny Marie pomoc při záchraně našeho národa
a svých rodiny. Poslední sobotu každého měsíce se zde v 9.00 hodin koná pouť za kněžská a
řeholní povolání a za obrácení národa na víru.
ICLic. Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci

R Vítáme mezi námi nové monsignory
Papež Jan Pavel II. přijal dne 31. ledna 2001 mezi své kaplany (s titulem monsignore) tyto kněze
královéhradecké diecéze:
Antonína Dudu
Josefa Růta
Josefa Suchára
Josefa Tajchla

- vikáře v Rosicích
- kancléře v Hradci Králové
- prezidenta diecézní Charity v Neratově
- faráře v Josefově

Těší nás, že mezi nimi je i náš pan vikář a upřímně mu i ostatním k tomuto k tomuto vyznamenání
gratulujeme.

CHARITA MISIE
Poděkování za pomoc při zpracovávání známek a přípravě zásilek pro misie
Celkem 8 setkání na faře a 4 na celnici se uskutečnily v tomto školním roce, během
kterých bylo připraveno a odesláno 40 velkých balíků s věcmi denní potřeby,
zdravotními pomůckami a brýlemi na pět misijních stanic v Africe, Indii a na Papue Nové Guinei. Poslední z těchto balíků měl za dobu existence Oblastní charity
pořadové číslo 537. Balíčků s roztříděnými známkami, které bratři salesiáni ve Francii a jezuité
v Anglii zpeněží a penězi podpoří misijní stanice v Indii, Africe a Jižní Americe, byly zabaleny
desítky. Všem, kdo jste se na této činnosti jakýmkoliv způsobem podíleli, patří velký dík. Dá-li
Bůh, budeme opět pokračovat v dalším školním roce, tj. od měsíce září, ve stejném termínu každou třetí středu v měsíci na faře. Informaci o tom napíši do Zpravodaje, který vyjde
začátkem září.
Přeji vám krásné letní dny, klidnou dovolenou a jistotu, že vaši lásku k nejchudším vám Bůh
mnohonásobně vynahradí. Kéž nám toto vědomí pomáhá zvláště v těžkých chvílích života.
Marie Zimmermannová
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Dětský den
Přednáška není (!) – svatodušní prázdniny
Mariánský večer
Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Tichá adorace
Slavnost Nejsvětější Trojice
1. svaté přijímání
Otevřený sněmovní kroužek
Mariánský večer
Schůze výboru PR
Seniorklub
Slavnost Těla a Krve Páně – mše sv.

Společenství dospělých
Tichá adorace
Sbírka na bohoslovce
P. Skalický: Dějiny církve - přednáška
Mariánský večer
Schůze Pastorační rady
Soutěž varhaníků ZUŠ
Mše sv. v Domově důchodců
Společenství dospělých
Tichá adorace
Kněžské svěcení Jiřího Peška
Pouť v Kokešově
J. Konzal: Křesťanská tradice v manželství přednáška
Mariánský večer
Společenství dospělých
Tichá adorace
Primice P. Jiřího Peška

park u fary
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
DD u kostelíčka
fara
sv. Bartoloměje

15:00 hod.
po mši svaté
15:00 hod.
20:00 hod.
po mši svaté

Zvěstování P. Marie
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
fara
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
kaple sv. Václava
fara
sv. Bartoloměje
všechny kostely
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje
DD u kostelíčka
fara
sv. Bartoloměje
katedrála (HK)
Kokešov
kostel sv. Jana

9:00 hod.
18:00 hod.
po mši svaté
20:00 hod.
14:30 hod.
6:30 hod.
18:00 hod.
18:30 hod.
20:00 hod.
po mši svaté

kostel sv. Jana
fara
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje

po mši svaté
20:00 hod.
po mši svaté
15:00 hod.

18:00 hod.
po mši svaté
19:00 hod.
14 - 16 hod.
15:00 hod.
20:00 hod.
po mši svaté
9:30 hod.
15:00 hod.
18:00 hod.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 22. června 2001. Příští číslo vyjde 30. června 2001.

Zájezd do Augsburgu
Jak již bylo uvedeno v minulých číslech Zpravodaje, blíží se termín zájezdu k našim přátelům do
Augsburgu. Zájezd se uskuteční ve dnech 22. až 24. června 2001.
V posledních dnech se několik lidí ze zájezdu odhlásilo, takže je v autobuse několik volných
míst. Kdo máte zájem zúčastnit se tohoto zájezdu, přihlaste se prosím v Bartolomeu co nejdříve, aby se
zájezd mohl uskutečnit.
Cena zájezdu za osobu je 1.100 Kč a 52 DM.
Manželé Matyášovi
Šotek zařádil v minulém čísle, kde nám vypadlo blahopřání k narozeninám našemu
nejstaršímu varhaníkovi panu Stanislavu Fibichovi. Omlouváme se za to a dodatečně
přejeme hodně Božího požehnání a doufáme, že ho ještě dlouho budeme slýchat z našeho
kůru.
Farníci zejména od sv. Jana.

Inzerát
* Hledám práci v klidném prostředí, fyzicky nenáročnou, zpoč. na kratší úvazek (zdrav. omezení).
Potřebuji se postupně zapracovat po delší době. Muž 31 let, VŠ (Ma – Fy).
Miroslav Šimon, Dubinská 727, Pardubice, tel.: 040 – 6260051
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