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jsou i konce. Za ty dobré a zdárné
bychom měli děkovat. Jako např.
v sobotu 21.6.2003 v Podskále ve
14:00 hod. při skautské mši, v níž
budeme s P. K. Moravcem děkovat
za uplynulý školní rok. Je stále za
co děkovat a musíme se to naučit i
za skutečnosti, které nebyly příjemné či úspěšné.
Dne 7.6. proběhlo setkání rodin
naší farnosti. Nechám
stranou, zda asi 30
rodin bylo moc či málo. Ale chci říci, že i tento
podnět mě vedl k zamyšlení
pro dnešní článek.
Prázdniny či dovolená je
někdy jedinou dobou,
kdy rodina může prožít víc
času pohromadě.
Zvláště
v dnešní
době,
kdy se
rodiny
rozpadají, kdy
je spíše
tendence nemít
děti
nebo snaha rodiny s dětmi více znevýhodnit, kdy
osobní ambice či úspěch jde na
úkor času pro nejbližší v rodině, tj.
pro partnera a děti, atd. Proto bychom se měli při plánovaní obou
více zaměřit na skutečnost, že
společně prožitý čas (i když
v případě prázdnin to asi nejde),
rodinu stmeluje a za určitou dobu
vše vynahradí - třeba právě ve
vzájemných vztazích či ve vzpomínkách na ně.
Karel Kylar

Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
KŘESŤANSKÁ RODINA JE NADĚJÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ
_ žena by se neměla ostýchat požádat manžela o
konkrétní pomoc v domácnosti; on sám často nevidí
„co je potřeba“
_ společně jednou týdně nakupovat, ne v neděli
_ víkendy se snažit zachovat pro rodinu
_ ve velmi zátěžovém období si vymezit jeho konec –
do kdy to zkusíme, a pak zvolíme jiné řešení
_ společně plánovat čas na týden či delší horizont
_ bilancovat období zpátky
_ najít si čas jen ve dvou a čas na sebe.

Motto Celosvětového setkání rodin v lednu 2003
v Manile vyjadřovalo úmysl organizátorů prvního Setkání rodin pardubické farnosti. Konal se v sobotu 7.
června v prostorách Salesiánského střediska mládeže.
O režii přípravy a programu se postaral P. Vladislav
Brokeš, P. Josef Trochta a P. Jindřich Čáp. Pomáhaly
desítky dobrovolníků z řad rodičů a mládeže. Na programu byly přednášky, beseda, divadlo, soutěže pro
děti, společná mše svatá a volný odpolední program u
ohně a na hřišti. Krásný den tak společně prožilo asi 40
rodin. Dík za to patří všem organizátorům i těm, kteří
přišli a prožili den ve farním společenství.
Pro vás, kdo jste na setkání nemohli být, jsem se pokusila zaznamenat alespoň několik myšlenek
z dopoledních přednášek.

O duchovním životě a náboženské výchově dětí
_ Společný duchovní život manželů vyrůstá z jejich
osobního vztahu k Bohu
_ Doporučení zahrnout do modlitby před jídlem i poděkování za události celého dne
_ Některý večer v týdnu věnovat modlitbě desátku
růžence
_ Při večerní modlitbě s dětmi malé děti nejprve opakují, pak přidávají vlastní slova
_ Důležité je společně zakončit den s dětmi a i manželé spolu modlitbou
_ U starších dětí lze rozdělit režii večerní modlitby mezi členy - každý den ji vede svým způsobem jeden
člen rodiny
_ Prožívání liturgických období jsou příležitostí k pozvednutí rodiny - tipy: v postní době plní úkoly každý
člen, včetně rodičů, v době adventní - společná práce, na Zelený čtvrtek: originální večeře, lidové tradice, omezení ostatních aktivit v tomto období
_ Prožívání nedělní bohoslužby s malými dětmi: brát s
sebou do kostela, střídat se v tom, kdo má děti na
starosti - ten jim určuje hranice, spojit návštěvu kostela s příjemným zážitkem (někam se zajde), připravit se na evangelium v obrázkové bibli, nezapínat
ráno televizi, nepovolovat v kostele dětem to, co
budeme muset v budoucnu odvolávat (jídlo...), komunikovat s knězem o tom, co mu vadí, a chtít od
něj, aby se děti zapojovaly do liturgie.
_ V modlitbě s dětmi - vnímat Boha jako toho, kdo
neustále vstupuje do našeho života a je s námi. Děkovat mu za to.
_ Pomáhat dětem získat sebedůvěru, u sportovně
založených umožnit vyniknout ve sportu.
_ Vést děti k zodpovědnosti za sebe a podílu zodpovědnosti za rodinu - starší seznamovat s rodinným
rozpočtem a možnostmi rodiny.
_ Poskytovat dětem bohatství zážitků (nemusejí být
finančně náročné), být k nim pravdiví.
_ Rozumně zacházet se zákazy - čím je jich více, tím
více je snižována jejich hodnota. Místo zákazu nabídnout něco jiného.
_ Učit odpuštění vlastním příkladem rodičů - první
krok by měl udělat ten, kdo k tomu má momentálně
více síly.

Jana Jamborová z Národního centra pro rodinu v
Brně nabídla pohled do světa na průběh lednového
Celosvětového setkání rodin ve filipínské Manile. Zastupovala zde jako jediná delegátka Českou republiku.
Kromě video ukázek, fotografií a vyprávění svých zkušeností, upozornila v závěru svého vystoupení na společenské trendy, kterým se snaží církev ve světě i u
nás čelit, a tlumočila přítomným výzvy Svatého otce
k rodinám:
Y Rodiny, buďte stránkou evangelia napsanou pro
dnešní svět!
Y Pamatujte na odpuštění v rodinách - život je příliš
krátký na to, abychom si neodpouštěli.
Y Rodiny, které žijí blízko Bohu, jsou svaté.
Y Rodina, která se spolu modlí a spolu jí, rodinou zůstává.
A jaké trendy vypozorovala Jana Jamborová na evropských a celosvětových setkáních politických představitelů a zástupců nevládních organizací?
Zdůrazňují se práva jednotlivých členů rodiny - dětí,
žen, ale nikdo se nestaví za práva rodiny jako celé jednotky. Je doba, kdy je třeba o rodině hovořit, prosazovat její práva prostřednictvím zákonů.
Církev se staví proti rovnosti manželství s jinými formami partnerského soužití.
Je vyvíjen tlak na to, aby rodina byla zmíněna v Evropské ústavě.
Proč? Protože rodina dává společnosti nový život a tím
zajišťuje její budoucnost.
Manželé Imlaufovi, kterým byla vyhrazena druhá
část dopoledního programu, se zabývali komunikací
mezi partnery a náboženskou výchovou dětí. Z jejich
postřehů a doporučení vybírám:
O komunikaci
_ být k sobě laskavě pravdiví
_ umět si odpouštět
_ důvěřovat v dobré úmysly partnera
_ umět si aktivně vytvořit čas k popovídání si
_ chápat, že každý má svých 100%
_ manžel by měl alespoň jeden den v týdnu přijít včas
z práce, vzít si na starosti děti, aby si žena mohla
vydechnout
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Z E Ž I V O TA F A R N O S T I
O společných problémech s manželi Imlaufovými
Když jsem si „zpracovávala“ dojmy z dopoledního programu setkání
rodin pardubické farnosti, přišly mi na mysl otázky, se kterými jsem
se setkávala v Pardubicích zvláště v době mého katechetického působení a o kterých si myslím, že mohou být ještě stále živé. Proto
jsem využila příležitosti setkat se s manželi Petrem a Hankou Imlaufovými po mši svaté a zeptat se:
—Může společenství rodin ve farnosti nějak pomoci manželským párům, které se dostanou do krize ve svém vztahu? Jaké s tím máte
zkušenosti?
Petr: Myslím si, že pokud už je krize, kterou manželé nedokáží nebo
nechtějí řešit, není ji schopno řešit ani společenství. To vyžaduje
odbornou péči. Otázkou je, kde ji najít.
Hanka: Ne všichni si ve společenství úplně sednou. Nejde, aby
všichni pomáhali všem. Ale třeba s jedním manželským párem, se
kterým si opravdu důvěřujeme, se můžeme sejít ve čtyřech. Někteří
dokáží otevřít problém, který je. Ženě může pomoci slyšet názor jiné
ženy. Ale musí to být založeno na veliké důvěře, že se to ostatní lidé
ve společenství nedozvědí. Že to bude něco jako zpovědní tajemství. Společenství může pomoci třeba tím, že na sebe myslí
v modlitbě, ale rozebírat problémy na plénu, to by mohlo spíše uškodit. Manželské křesťanské poradenství je trochu v plenkách.
Salesiánské středisko mládeže poskytuje dospívajícím zázemí, které jím naplňuje potřebu prožívat své radosti a starosti se svými vrstevníky. Čas od času se setkávám s blíže nespecifikovaným strachem některých rodičů pouštět sem své děti, protože očekávají
„zbožnější“ působení salesiánů. Druhým problémem je strach
z toho, že děti přijdou o spiritualitu, kterou se jim rodiče snaží předat. Co si o tom myslíte?
Petr: Otázkou je, zda děti budou vůbec nějakou zbožnost mít, zda
nebude jejich morálka příliš liberální. Myslím si, že o tom se málo
v církvi mluví. Například zda mají být dívky v kostele oblečeny jistým
způsobem – myslím si, že to je diskuse správná, která je na místě, a
obávám se, že toto nemají rodiče sami prodiskutované. Měli by o
tom mluvit víc i s kněžími. Všichni jsme nějak neseni proudem doby
a hledíme na to a třeba sami nemáme zaujaté nějaké stanovisko.
Hanka: Já dětem předám nějaký základ, a pak přichází období života, kdy musím více nechat na nich, co si vyberou, co jim bude vyhovovat. Já jim mohu říct, co se mi líbí nebo nelíbí na životním partnerovi, kterého si chtějí vzít, ale už jim ho nemohu zakázat. Mně rodiče
vtiskli víru a přestože byli v jednom hnutí, strašně si vážím toho, že
mi nechali svobodu rozhodnout se. A když jsem objevila cestu trošku jinou, že mě za to ani nekamenují ani se na mě nehněvají.
Opravdu může každý najít to své poslání jinde a neznamená to, že
když rodiče budou františkáni, tak děti musejí být také.
—Za rozhovor a všechny sdělené zkušenosti děkuje
Marie Zimmermannová
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PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
V NAŠÍ FARNOSTI
Na Slavnost Nejsvětější Trojice
přistoupilo v naší farnosti 20
dětí k prvnímu sv. přijímání. Z
tohoto počtu bylo 15 dívek a 5
chlapců ve věkovém rozpětí od
7 do 14 let. Děti se na tuto slavnost poctivě připravovali od
února pod vedením katechetek
Ireny Zbrojové, Ilony Fibichové
a Markéty Ratkošové.
Na začátku mše sv. přišly děti v
slavnostním průvodu do kostela
a symbolicky zaujaly místa v
okolí oltáře. Celou slavnost celebroval P. Vladislav Brokeš,
který vede mše sv. pro děti v
tomto kostele. Děti se v průběhu mše sv. zapojovaly do jednotlivých částí liturgie, přičemž
vyvrcholením bylo pro ně přijetí
Ježíše v Eucharistii.
Po skončení mše sv. se děti
společně vyfotografovaly, aby
si tento vzácný okamžik mohly
v budoucnosti připomenout.
Tento rok přálo i počasí. Rodiče
spolu s farou se postarali o pohoštění (agape) před kostelem,
na kterém se sešla většina
účastníků této slavnostní mše
sv.
Za všechny přítomné přejeme
prvopřijímajícím dětem, aby je
Ježíš v Eucharistii posilňoval a
vedl je dalším životem.
-zpP.S.: Ze slavnosti prvního sv.
přijímání lze získat videozáznam - podrobnější informace
získáte od katechetek resp. na
faře.

ZPRÁVY Z DIECÉZE
POZVÁNKY NA LÉTO
Na plakátcích v našich kostelích objevíte pozvánky na některé celodiecézní akce. Ráda bych vás upozornila na některé z nich:

SVATOANENSKÉ LETNÍ
PUTOVÁNÍ MLÁDEŽE
První jmenovaná se vztahuje
ke svátku sv. Anny (26. července), s jejímž uctíváním
jsou spojena dvě významná
poutní místa naší diecéze: Pohled u Havlíčkova Brodu a
Rokytnice v Orlických horách.
Na obě zorganizovali vikariátní
kaplani pro mládež pěší nebo
cyklistické poutě. Podrobný
rozpis do Rokytnice získáte v
diecézním časopise IKD č.
6/2003 na straně 9, trasy do
Pohledu jsou uvedeny v IKD č.
7/2003, které bude k dispozici
koncem června nebo v prvních
červencových dnech. Souhrně
jsou tyto informace uvedeny
na diecézních internetových
stránkách www.diecezehk.cz v
rubrice Kalendář a zároveň v
rubrice Aktuálně - Rok 2003motto,akce,materiály.
Přímo z Pardubic je vedena
jedna trasa - podrobnosti v
tomto Zpravodaji na str. 10.
Ñ

DIECÉZNÍ MINISTRANTSKÁ POUŤ A DEN O ŘEHOLNÍM ŽIVOTĚ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
Jsou organizovány společně a
budou se konat v sobotu 16.
srpna 2003 na Hoře Matky
Boží u Králík (předchází hlavní
dieéczní pouti v neděli).
Podrobný program je opět
uveden v IKD č. 6/2003 a dále
na barevných plakátcích na
diecézní pouť. Účastnit se mohou děti se skupinou nebo individuálně s rodiči, program je
připraven pro děti od cca 5 let.
Dopoledne je věnováno ministrantům - v 10 hod. budou při-

vítáni a seznámí se s kaplanem Zdeňkem Kubešem z Jičína, který bude mít od příštího roku péči o ministranty z
celé diecéze na starosti. Od
11 hod. se budou věnovat
zdokonalení v praktických ministrantských činnostech pod
vedením biskupského ceremonáře Vojtěcha Mátla a jeho
pomocníků (Vojtěch je jakýmsi
vrchním ministrantem otce
biskupa). Ve 12 hod. bude pro
všechny přítomné slavit mši
svatou otec biskup Josef Kajnek. V programu je počítáno i
s jednoduchým obědem.
Od 14 hodin se režie ujmou
řeholníci a řeholnice a děti budou mít možnost prožít s nimi
odpoledne, večer a noc v kralickém klášteře a "zahrát si" na
to, jaké to je žít zasvěceným
životem. V 17 hod. skončí velká hra v lese, ve které se dozvědí něco o hlavních řeholních řádech, které v Čechách
působí a o tom, proč vůbec
vznikly. Pak si vyzkoušejí, jak
řeholníci a řeholnice pracují,
společně jí (bude to u táboráku) a modlí se.
Vítáni jsou i rodiče, je možné
se účastnit jen části z nastíněného programu, pokud chcete
využít noclehu v klášteře (ve
vlastním spacáku a na karimatce; rodiče s menšími dětmi
na matracích a postelích), musíte se přihlásit na níže uvedené adrese.
Finančně se přispívá pouze na
jídlo, a to ve výši do 20 Kč na
každé z nich (oběd, večeře,
snídaně). Nocleh je zdarma.
Kontakt na organizátora: Pastorační a informační centrum,
Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové, tel. 495 063 422,
4

737 215 335, e-mail: zimmermannova@diecezehk.cz.
Chceme také pozvat všechny
ministranty, kteří by se chtěli
zúčastnit této pouti, aby se
přihlásili u P. Vladislava Brokeše. Dle zájmu zorganizujeme společnou cestu a pobyt.
Všichni jste srdečně zváni.
Ñ

HLAVNÍ DIECÉZNÍ POUŤ
NA HOŘE MATKY BOŽÍ
V KRÁLÍKÁCH
se koná v neděli 17. srpna od
ranních hodin. Oficiální zahájení pouti bude v 10 hod. v
poutním kostele, před tím je
možné využít malé pěší pouti
z města Králíky alejí na Horu
Matky Boží (s programem pro
rodiny s dětmi), ztišení na
Svatých schodech, mši svatou
v 8:30 v kostele apod. Hlavní
mše svatá, které bude předsedat diecézní biskup Dominik
Duka OP, začíná v 11:00 hod.
Pro děti bude od 10 hod. připravena katecheze o Panně
Marii a putování k ní, odpoledne je na programu ve 13 hod.
katecheze na téma motta roku
"Maria - zrcadlo církve" a od
14 hod. koncert duchovní hudby a křížová cesta v ambitech.
Poslední mše svatá bude slavena od 15:30.
Pouť organizuje Pastorační a
informační centrum (kontakt
viz výše) ve spolupráci s redemptoristy z Hory Matky Boží
a městem Králíky.

ZNÁME JE?
MANŽELÉ TRAXLEROVI
V tomto čísle FZ Vám představujeme manžele Traxlerovy – spolupracovníky, kteří se v našem
společenství věnují přípravě našich mladých párů na manželství.
Na začátek ve zkratce zrekapitulujeme životy každého z nich,
potom se budeme věnovat jejich
činnosti a aktivitám v našem společenství věřících.
Paní Věra Traxlerová, narozená
11.8.1955 v Uherském Hradišti,
pochází z katolické rodiny. Tatínek vyrůstal v salesiánském ústavu ve Fryštáku, maminka působila jako katechetka. Na Vánoce
1960 se rodina pronásledovaná
pro víru stěhuje do západočeského pohraničí do Březové u Sokolova. Víra a láska k Bohu se
v rodině malé Věry žila každý
den, a díky rodičům a jejich spolupráci se salesiány byla protkaná duchem a odkazem Dona
Boska. Věra má 3 mladší sourozence: bratr Jaroslav působí jako
kněz u salesiánů v Praze, sestra
Zdislava je vdaná, žije s rodinou
taky v Praze a nejmladší bratr
Jan je ženatý a žije s rodinou
v rodném domě s maminkou
v Sokolově.
Mladá Věra absolvovala střední
ekonomickou školu v Karlových
Varech – obor sekretářské práce
a cizojazyčná korespondence.
Další vyšší vzdělání jí bylo pro
přesvědčení znemožněno. Po
studiu začala pracovat na sekretariátě okresního výboru Československé strany lidové
v Karlových Varech jako referentka. Po roce přešla na osobní odd.
tehdejšího předsedy ČSL v Praze
a ani ne za rok už pracovala jako
sekretářka ředitele podniku Lidová demokracie-Vyšehrad.
Pan Ladislav Traxler, narozen
v Příbrami 31.5.1948 jako prostřední dítě. Tatínek byl soudcem
na okresním soudě, maminka
pečovala o domácnost a vychovávala 3 kluky. Starší Karel je
matematikem, mladší Jiří je strojař – elektroinženýr. Oba jsou
také ženatí. Studentské časy prožil mladý Ladislav na geologické

průmyslovce v Příbrami. Potom
pokračoval ve studiu geologie na
Vysoké škole báňské v Ostravě.
Na poli geologie vynikal a poslední 2 roky studia už pracoval na
půl úvazku na katedře jako asistent, kde měl po ukončení studia
být dál zaměstnán. Tehdy se
však stal v jeho životě jeden ze
základních zlomů. Ladislav prožil
hodně intenzivně rok 1968 a po
něm následující tvrdou ruku normalizace - udavačství, bezcharakternost, propouštění nejkvalitnějších profesorů apod. V této
temnotě uslyšel v sobě volání:
„Nechci, abys pomáhal lidstvu na
poli vědy, ale abys pomohl pozvednout lidi na poli morálním.“
Nebylo mu ovšem jasné, zda je
to volání ke kněžství, ale na radu
svého zpovědníka nakonec odchází z fakulty a začíná studovat
salesiány tajně organizovanou
teologii v Praze. Udělal s Bohem
dohodu, že pokud to není povolání ke kněžství, tak aby ho Bůh
nechal včas „zakopnout“ o ženu
splňující jeho vysoký ideál.
V Praze je zaměstnán jako hydrogeolog v Geoindustrii. O Vánocích v r. 1974 při exerciciích pro
novice před skládáním časných
slibů mu Bůh splnil smluvenou
podmínku. Byla to Věrka, která
tam tehdy pro účastníky exercicií
vařila. Pro Ladislava to byl „blesk
z čistého nebe,“ už si příliš zvykl
na svoji kněžskou a řeholní budoucnost. A tak cesta k jejich
manželství byla ještě složitá, plná
otázek a hledání, ale nakonec se
2. října 1976 na svátek Andělů
strážných vzali. Těsné vztahy se
salesiány nepřerušili. Včlenili se
do salesiánské rodiny jako salesiánští spolupracovníci D. B.
Už v Praze oba pracovali ve společenstvích mladých, spolupracovali se salesiány a podíleli se tak
na tehdy protistátních aktivitách
věřících. Rok po svatbě se na
dva roky odstěhovali za prací na
Moravu, koncem roku 1979 se
přestěhovali do Pardubic, kde si
koupili domeček a postupně tady
zapouštěli kořeny. Začali i zde
pracovat ve společenství mladých manželů, věnovali se také
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přípravě mladých na manželství a
pomáhali rozvoji salesiánského
díla ve východních Čechách.
Ještě v totalitě byl Ladislav
v Berlíně vysvěcen panem kardinálem J. Meisnerem na trvalého
jáhna. Byl jedním z prvních pěti
v republice.
V roce 1989 po pádu totality zakládají spolu s dalšími přáteli
Hnutí Československá rodina,
které si vzalo za úkol působit ve
společnosti i na představitele státu, aby více podporovali rodinu,
její prestiž ve společnosti, její
zachování jako základní buňky
společnosti atd. Potom v roce
1991 na požádání otce biskupa
K. Otčenáška začíná Ladislav
působit v Hradci Králové na biskupství a zakládá centrum pro
rodinu.
Paní Věrka je zatím doma se 4
dětmi (František, Klára, Marie a
Jan) a pomáhá bezplatně manželovi při práci v centru. Od roku
1995 se taky naplno zapojila do
práce v centru pro rodinu a své
služby v posledních letech rozšířila ještě o nezávislé finanční poradenství, které bezplatně nabízí
i všem zájemcům ve farnosti.
A co oba po celý jejich společný
život spojuje? Je to především
apoštolátní zápal a touha přiblížit
lidem milujícího, laskavého Boha
a povzbuzovat v mladých lidech
nesobeckou lásku.
Odměnou za jejich práci a úsilí
jim je vidět hezké rodiny a další
generace vyrůstající v atmosféře
lásky, neboť došli k přesvědčení,
že láska je to nejcennější, o co
má smysl se snažit.
—A na konec ještě poznámka autorky článku: Tento příspěvek je
jenom zlomkem krásného svědectví dvou krásných lidí, které
jsem vyslechla jedno nedělní odpoledne, a proto se omlouvám,
že jsem ho musela pro nedostatek místa co nejvíce zkrátit.
Za osvěžující rozhovor děkuje
Marianna Turociová

VZDĚLÁVÁNÍ
ThDr. JIŘÍ DOLEŽAL:
MODLITBA BIBLICKY I PRAKTICKY
Modlitba je pro křesťany známá věc. A přece jsme
vyslechli evangelijní text [Lk 11,1-13], kde učedníci
žádají Ježíše: nauč nás modlit se. Tedy to neumějí.
Kristovo zvěstování je: království Boží je tady, Bůh
v Kristu přišel za námi. Na to musíme reagovat.
Modlitba je součást křesťanovy cesty, boje, ve kterém
se i prohrává. Je třeba se dát poučit, ale není to jen
věcí intelektu. V textu Nového Zákona [Řím 8,26] čteme "Duch přichází na pomoc naší slabosti...". Přiznejme svou neschopnost, nemožnost se modlit, duchovní únavu, krize. "Ani nevíme, jak a za co se modlit", v řeckém originále je "jak se sluší, jak by
náleželo, jak je to vhodné". Učení modlitbě bylo poslední částí výuky
katechumenů; zde jim byla sdělena modlitba Páně. Pohanská modlitba je slovní způsob ovládání božstva, získání dobrého, odvrácení
zlého. Proto se museli katechumeni tohle (že člověk má boha v hrsti,
může s ním manipulovat) odnaučit. Správná křesťanská modlitba
musí být modifikována Písmem. Příklad: Eliáš proti Baalovi [1 Kr 18];
pohanští kněží dělají totéž co Eliáš, ale výsledky se liší.
Nemůžeme sami začít s modlitbou, pokud nedáme místo Bohu, aby
on promluvil. Modlitba je druhé slovo. První slovo je Boží, od Boha. Modlitba je odpověď na prioritní Boží slovo, musí tomu odpovídat. Nejprve s úctou naslouchat, vnímat - potom odpovědět. Odtud:
nejprve čtení Písma, výklad, zvěstování, potom - jako odpověď modlitba církve i jednotlivce. To není samozřejmé. Bůh nám dopřává
navázat komunikaci. [Řím 8,15] "přijali jste Ducha synovství, v němž
voláme: Abba, Otče!" - to je privilegium křesťanů takto oslovovat Boha. Křesťan není ten, kdo ví, že je Bůh, ale ten, kdo se k Bohu modlí! Modlitba je reakce na setkání s živým Bohem, nikoliv s nějakou
ideou. V 2. pol. 20. století, když se šířila sekularizace, vycházeli jí
někteří tím, že "převyprávěli" světsky, civilně biblické svědectví. Až
dospěli k modlitbě. Co s tím? Může se zesvětštěný člověk ještě
modlit? Z modlitby by se mohlo převzít ztišení a meditování.
Z dialogické modlitby vznikla monologická modlitba.
Jaká má být křesťanská modlitba?
Adorace, oslavování, chválení Boha za jeho dílo, dobrořečení.
Vyznání vin - moje vina.
Prosba. Je zásadní, nejobvyklejší částí. Člověk potřebuje Boží pomoc; neví si rady, moudrosti, síly. Stojím před Bohem s prázdnýma
rukama [Lk 18,9-14] (farizeus a celník).
Potřeby druhých, bližních a hlavně trpících, osamělých.
Skvělá inspirace pro modlitbu jsou Žalmy."Vylévat své srdce před
Hospodinem". Po vzoru žalmů můžeme poznávat své vnitřní bídy.
Děkovat, vzývat, naříkat, plesat, radovat se. Máme Bohu stále znovu
odpovídat. On nám říká: Tvá minulost je odpuštěna! Hospodin je
Bůh, kterého nemůžeme unavit.
Zápis z přednášky konané v rámci Pondělních večerů u sv. Jana 12.
5. 2003 připravili Jiřina a Jan Kohlovi. Text najdete také na adrese
http://vecery.misto.cz.
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PODĚKOVÁNÍ
Květnem letošního roku jsme
uzavřeli čtvrtou část cyklu přednášek Úvod do teologie. Přednášky jsou semestrálního charakteru a připravuje je i přednáší P. Vladimír Slámečka. Chtěli
bychom mu poděkovat za bezvadnou přípravu, přednes i diskuse, které jsou velmi zajímavé
a poučné.
Také jeho mše svaté nám dávají sílu, tiší bolest a jsou světlem provázejícím nás v dnešním složitém životním dění.
Rozdává zásady, o kterých
dnes nikde jinde neslyšíme než
v kostele, či přednáškách, bez
nároků na svůj čas při dojíždění
z Prahy do Pardubic.
Měli bychom se snažit žít podle
jeho příkladu, umět se pokorně
modlit a přijmout Slovo Boží.
Z poslední přednášky nám zůstane v paměti: "Milujme se
navzájem - vždyť láska je
ctnost pro Boha samého". "Víra
je nutným prostředkem spásy
všech lidí".
Milý otče, přejeme Vám pěkné
léto, aby Vám Bůh dal pevné
zdraví a na podzim při zahájení
5. semestru se opět všichni sešli!
Zaplať Vám Pán Bůh!
Za všechny posluchače
Jiřina Havlová

Prosba od Kostelíčka
Jak asi víte, u Kostelíčka je
malá zahrádka, na které se
pěstují květiny pro výzdobu
našich kostelů. Prosíme o
nějakého dobrovolníka nebo dobrovolnici, kteří by se
mohli ujmout této služby.
Zájemci hlaste se u pana
Metelky.

K AT E C H E T I C K É O K É N K O
ETICKÁ VÝCHOVA
• být solidární a vyjadřovat účast na důsledcích,

Ve společnosti přibývá negativních jevů týkajících
se rodin a mládeže. V posledních letech neustále
stoupá rozvodovost a přibývá disfunkčních rodin.
Rodina nestačí kompenzovat negativní vlivy společnosti, důsledkem čehož dochází k rozšíření
sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží.
Tyto negativní jevy může ovlivnit výchovné působení v rodinách, ale i ve škole. Škola je po rodině
druhým místem, v němž děti a mládež tráví nejvíce času. V našich školách však většinou převažuje složka vzdělávací nad výchovnou. Škola podporuje spíše soutěž než spolupráci. Chybí praktická aplikace principů na reálné životní situace,
s nimiž se děti setkávají. Přestože školství ČR
zavedlo několik výchovných programů, nedochází
ke zlepšení morální úrovně dětí a mládeže. Projekt Etické výchovy nabízí další řešení situace.
Mají s ním dobré zkušenosti nejen v západní Evropě, v Severní Americe, ale také na Slovensku.

situaci nebo neštěstí druhých osob

• snažit se o zmírnění protikladů dorozuměním a
dohodou ve skupině, vytvářet atmosféru pokoje a svornosti.
Celý projekt je postavený na zážitkovém učení.
Děti se učí z vlastního prožívání a zážitků, které
potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování. Učitel zůstává v pozadí. Jeho
hlavní úloha spočívá v tom, že vytvoří zajímavou
situaci a nechá děti uvažovat, diskutovat, experimentovat a získávat novou zkušenost. Na rozdíl
od klasické pedagogiky, která zdůrazňuje osobní
výsledek, pedagogika EV dbá na spolupráci a
výsledek skupiny. Nejdůležitější je vyzkoušení si
a nácvik způsobilostí při hodině a následná aplikace osvojené látky v reálném životě.
Výchovný program EV se dá rozdělit na dvě části:
A) Získání základních psychosociálních dovedností
B) Aplikační témata

Projekt Etické výchovy (EV) vznikl na základě
světového výzkumu faktorů určujících rozvoj charakteru člověka. Etická výchova má za základ výchovu k prosociálnosti podle vývojového psychologa prof. Roberta Rocheho Olivara. Ing. Ladislav
Lenc tento projekt prosociální výchovy koncepčně
rozpracoval. Vypracoval osnovy , metodiky a vytvořil z etické výchovy vyučovací předmět, který je
od školního roku 1991-1992 zaveden jako nepovinný předmět na všech základních školách ve
Slovenské republice. Etické fórum ČR se snaží,
aby byl tento projekt zařazen do nového školského zákona. EV se učí již na mnoha školách po
celé ČR. Vyučují ji učitelé,kteří absolvovali dvouletý kvalifikační kurz EV.

Část A) se skládá z deseti bodů, které podmiňují
a podporují pozitivní vývoj osobnosti, mají opodstatněnou posloupnost:
1. Komunikace
2. Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě
3. Pozitivní hodnocení druhých
4. Tvořivost a iniciativa
5. Vzájemné vyjádření citů
6. Empatie
7. Asertivita
8. Reálné a zobrazené vzory
9. Pomoc, přátelství a spolupráce
10. Komplexní prosociálnost

Cílem EV je pozitivně ovlivňovat postoje a chování dítěte. Vést ho k prosociálnosti. Prosociální
chování je takové chování, které je zaměřeno na
pomoc nebo prospěch druhého, nevyplývá ze služební povinnosti a je bez očekávání protislužby
nebo odměny. Je to postoj velmi příbuzný tomu,
co nazýváme nezištnou láskou. Rozdíl je v tom,
že prosociálnost je vědecký pojem s přesnou definicí a je možné jej měřit pomocí testů. Chovat se
prosociálně znamená:

Na to navazují aplikační témata (část B), v nichž
se na základě získaných prosociálních dovedností řeší postoje k tématům:
• Etika a hodnotový systém
• Duchovní rozměr společnosti
• Ekonomické hodnoty
• Rodina, ve které žijeme
• Ochrana přírody a životního prostředí
• Výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému
životu

•
•
•
•
•

poskytnout fyzickou pomoc
darovat, půjčit nebo se rozdělit
poradit, vysvětlit
potěšit a povzbudit smutné nebo utrápené lidi
vyjádřit pozitivní hodnocení druhých s cílem
posílit jejich sebeúctu
• se zájmem a soustavně poslouchat druhé
• snažit se pochopit druhé - být empatický

Podle ohlasu některých učitelů, kteří učí EV se
změnilo chování jejich žáků k sobě i k okolí. Děti
jsou k sobě pozornější, citlivější, pomáhají si navzájem, jsou schopné spolupracovat, jsou klidnější, vyrovnanější, trpělivé, snaží se nemyslet jen
na sebe. Zlepšila se spolupráce s učiteli i s rodiči.
Ing. Ilona Fibichová
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SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO
AKCE A ČINNOSTI
SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE
V ČERVENCI A SRPNU
25. června

společenství VÝLET S NÁBOŽKEM

26. června

společenství TÁBORÁK NA ROZLOUČENOU

Sasm Pce

ČERVENEC
27. června
– 4. července

vodáctví

H2O – STARŠÍ

Nevím

28. června
– 5. července

chaloupka

MLADŠÍ DĚTI – CHALOUPKA

Míčov

6. – 12. července chaloupka

STARŠÍ DĚTI – CHALOUPKA

Míčov

6. – 12. července vodáctví
29. června
organizační
– 6. července

H2O - SEDLÁK + DAŘBUJAN – MLADŠÍ

Slovensko

JEDLIČKŮV ÚSTAV

Sasm Pce

30. července
– 3. srpna

duchovní

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Bozkov u Žel. Brodu

31. července

cyklistika

ŠEDIVSKÝ DRTIKOL – závod horských kol

Nekoř

SRPEN
27. července
– 9. srpna

turistika

HORY – VALLE D´AOSTA
– CAMPO SOLE E NEVE

Italia

10. - 17. srpna

turistika

PUTOVNÍ TÁBOR – CHLAPCI A DĚVČATA

Orlické hory

16. - 23. srpna
25. – 30. srpna

organizační
prázdniny

LETNÍ TÁBOR PRO VEDOUCI
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR (viz následující strana)

Bozkov u Žel. Brodu
Sasm Pce

Podrobnější informace najdete na webových stránkách www.pardubice.sdb.cz.

C H A R I TA - M I S I E
PODĚKOVÁNÍ
Končí školní rok, ve kterém se podobně jako v jiných letech sešli devětkrát na faře a čtyřikrát na celnici dobrovolnice a dobrovolníci, aby roztřídili známky pro misie, připravili a odeslali balíky do misijních stanic. Organizaci těchto setkání zajišťovaly paní Karla Jiroutová a Josefa Krejčová. Další desítky lidí třídily známky doma. Jménem Střediska pomoci misijním stanicím Oblastní charity Pardubice všem za jejich píli a obětavost
děkuji a přeji krásné prožití letních měsíců. Věřím, že budeme moci i
příští školní rok v této činnosti pokračovat, i když za jiných podmínek a
na jiných místech vzhledem k rekonstrukci fary. Informace o tom uveřejníme v nejbližším čísle farního Zpravodaje.
Jako rodič spolu s manželem touto cestou děkuji pardubickým salesiánům za zázemí, které poskytují našim dětem k setkávání, hrám, sportu a
poznání, k živému prožívání společenství církve. Také jim přeji odpočinek a načerpání nových sil během jejich dovolené.
Marie Zimmermannová
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SALEZIÁNSKÉ STŘEDISKO

Pořadatel: Salesiánské středisko mládeže
Místo konání: Zborovské nám. 2018, 530 02 Pce
Datum konání: Od 25.srpna do 30.srpna (včetně) 2003
Věk: Pro děti od 8 do 12 let
Cena tábora: 600 Kč (včetně oběda a svačiny)
Program: Příměstský tábor je určen pro děti, jejichž rodiče
pracují, a které neví jak využít volný čas na konci prázdnin. Děti se zúčastňují celodenního programu
pod dohledem animátorů, po jehož ukončení se opět vracejí do svých rodin. Každý den má svůj
specifický program (soutěže, hry, ruční práce, turnaje, výlety). Podmínkou je zúčastnit se všech dnů
příměstského tábora.
Podrobnosti na http://www.pardubice.sdb.cz
-"———"———"———"———"———"———"———"———"———"———"-

Přihláška na Příměstský tábor
25. – 30. srpna 2003
Přihlašuji své dítě na letní Příměstský tábor organizovaný Salesiánským střediskem mládeže v
Pardubicích, který se uskuteční ve dnech od 25. srpna do 30. srpna 2003.
Osobní údaje:
Jméno a přijmení:

.................................................................................................

Datum narození:

……………………………………………………………..........…

Adresa a PSČ:

………………………………………………………………..........

Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………..........
Zdravotní stav dítěte:
Alergie:

………………………………………………………………..........

Užívané léky:

……………………………………………………………..............

Nesmí užívat:

….…..…….…………………………………………………..........

Jiné zdravotní potíže: ………………………………………………………………...........
Údaje rodičů:
Jméno a příjmení matky nebo otce:

………………………………………………….

Mobilní telefon rodičů:

.…………………………………………………

Telefon do práce rodičů:

.…………………………………………………

………………………………
podpis dítěte

………………………………….
podpis rodičů

Přihlášky je nutno odevzdat nebo poslat elektronickou poštou nejpozději do 29. června 2003.

www.pardubice.sdb.cz

sasm@pardubice.sdb.cz
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DUCHOVNÍ HUDBA
KLÁŠTERNÍ SCHOLA VÍTÁ POSILY!!
Tato informace je určena všem, kteří rádi hrají a
zpívají, chtějí se o svou radost podělit s ostatními
a oslavit tak Boha. Vy, co chodíte na mše pro rodiny s dětmi do klášterního kostela, nás určitě znáte
- doprovázíme tam každou neděli mši sv. rytmickými nástroji a zpěvem. Vy, kteří nás neznáte, jste
srdečně zváni na dětské mše sv., které se konají
do konce školního roku (poslední mše bude 29.6.)
každou neděli od 10:00 hod. v klášterním kostele (kostel Zvěstování Panny Marie) za Pernštýnským náměstím. Chceme všechny, kteří by
chtěli přiložit společnou ruku k dílu srdečně přizvat
ke spolupráci. Neostýchejte se, nestůjte v koutě a
dejte o sobě vědět! Pomoc ve schole je dobrovolná, ale každý/á muzikant(ka) a zpěvák(čka) je rozhodně vítán(a)! Na mše zkoušíme každý pátek od
17:30 na kůru klášterního kostela – můžete přijít i
tam. Pokud ve svém okolí víte o někom, koho by
naše nabídka zajímala, nenechte si to, prosím, pro

sebe. Děkuji za spolupráci.
Kontakt: Martin Beran, tel.: 605855871, e-mail:
agnusek@centrum.cz. Přeji Vám hezké prázdniny,
a pokud byste na začátku školního roku učinili
předsevzetí, že byste chtěli muzicírovat k oslavě
Boží společně s námi, budeme rádi!
Martin Beran, dirigent
P.S. Chtěl bych moc poděkovat všem, kdo se
v tomto školním roce podíleli na práci v klášterní
schole. Byla to pomoc potřebná a důležitá, kvalitní
– a za to Vám všem patří obrovský dík!
Zvláštní poděkování patří Tomáši Jinochovi a
Klárce Traxlerové za jejich dosavadní mnohaleté
vedení mladých muzikantů a za pomoc při mojí
„adaptaci“ mezi nimi. Díky! :o)
Ñ

RŮZNÉ
LETNÍ PUTOVÁNÍ MLÁDEŽE KE SV. ANNĚ DO
POHLEDU

POUTNÍ BOHOSLUŽBA
U „KOSTELÍČKA“.

Mladí pardubického vikariátu! Jste srdečně zváni na pouť ke sv.
Anně! Matce Panny Marie jsme zasvětili celý rok v naší diecézi a
26. července (v den jejího svátku) se na její počest koná pouť
mladých do krásného místa na Havlíčkobrodsku – Pohledu. Jste
vítáni všichni, kdo chcete zažít den či dva ve společnosti svých
vrstevníků, seznámit se s novými tvářemi a nevadí Vám nějaký
ten pohyb :o).

Východní církev si připomene
svátek Panny Marie Sedmibolestné letos 28. června a to
poutní bohoslužbou. Bohoslužba bude byzantského obřadu,
který k nám přinesli sv. Cyril a
Metoděj. Svatá liturgie bude
začínat v 10:00 hod. a zpěvem
ji bude doprovázet sbor z Ústí
nad Orlicí.

Sraz je 25. července 2003 na pardubickém vlakovém nádraží ve
13:30. Prosím Vás o dochvilnost, abychom včas zjistili, kolik nás
jede a mohli příp. koupit hromadnou jízdenku. Vlak odjíždí ve
14:03 a s přestupem v Kolíně bychom o půl páté měli dorazit do
Přibyslavi. Zde bude v 18:30 mše sv. a druhý den ráno vyrazíme
společně s mládeží havlíčkobrodsko-humpoleckého vikariátu do
Pohledu.
Program zde začíná v 11:30 obědem u kostela a končí v 15:00
mší sv.
Odjezd z Pohledu už bude po vlastní ose (v 18:08 odjíždí přímo
z místa vlak, příjezd do Pardubic ve 21:40).
Dejte o této akci vědět všude, kde můžete, díky. Další informace
najdete v HROMOSVODU a pokud máte nějaké dotazy, tak tady
je kontakt na mě: Martin Beran, tel.: 605855871, e-mail: agnusek@centrum.cz. Přeju Vám všem hezké prožití prázdnin a dovolených a budu se těšit!
MARTIN BERAN
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Na tento svátek je možno
v kostelíčku získat plnomocné
odpustky za obvyklých podmínek. Tuto výsadu udělil
„kostelíčku“ sv. otec Pius IX.
o. Antonín Sokol administrátor.

RŮZNÉ
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ CHOTĚBORKY
Ještě nevíte, kam na dovolenou?
Chcete ztrávit krásnou, pohodlnou a při tom lacinou dovolenou s celou rodinou v pěkném prostředí? Neváhejte!
Oblastní CHARITA PardubiceVám nabízí
pronájem rekreačního zařízení
v Chotěborkách,
v klidné osadě poblíž lázní Velichovek. Jedná
se o bývalou zemědělskou usedlost. Uzavřený
areál se skládá z několika budov, v provozu je
čp. 10, zbytek je pouze v některých částech přístupný a použitelný jako doplňující (pro uskladnění kol, kočárků a pod.).
V bezbariérové obytné budově je v přízemí vybavená kuchyň s jídelnou cca pro 20 osob a dva
pokoje o dvou a třech lůžkách. V podkroví jsou
dvě místnosti každá pro 9 osob a WC s koupelnou.
Celý objekt je vybaven na zimní provoz, má
ústřední topení, studenou a teplou vodu,
v kuchyni kuchyňskou linku s potřebným nádobím, elektrický sporák a tři ledničky. Pokoje jsou
vybaveny lůžkovinami, v podkroví jsou převážně
léhátka, která lze doplnit přistýlkami (vlastní karimatky).
K areálu patří rozlehlý dvůr s ohništěm a velká
zahrada. Před vchodem je parkoviště pro 4 auta.
Součástí areálu je stáj, ve které lze přechodně
(po dobu pobytu) umístit koně.
Dále je k dispozici povlečení, které si můžete
zapůjčit u správce. V kuchyni je mimo nádobí
základní vybavení (sůl, cukr, čaj, koření). V době
sklizně lze doplnit jídelníček ovocem ze zahrady.
Poplatky za pronájem se skládají ze tří položek:
pronájem jednotlivých místností s možností využití kuchyně:
1.
dvoulůžkový pokoj
120 Kč/den
2.
třílůžkový pokoj
180 Kč/den
3.
podkroví pokoj pro 9 osob 200 Kč/den
4.
podkroví pokoj pro 9 osob 200 Kč/den
zapůjčení 1 sada ložního prádla
25 Kč/pobyt
Úhrada spotřebovaných energií:
plyn
8,5 Kč/m3
elektřina
5,5 Kč/kWh
Odpočet měření se provádí při zahájení a po
skončení ubytování.

Chotěborky jsou částí obce Vilantice a nachází
se nedaleko lázní Velichovek, okres Trutnov. Je
na kopci s výhledem na Krkonoše, má cca 10 čísel, z toho polovina slouží k rekreačnímu bydlení.
Kostelík je z 10. století, jsou zde nedělní bohoslužby, v létě jsou v něm pořádány koncerty duchovní hudby. Osada je rodiště Františka Xavera
Duška, přítele W. A. Mozarta a majitele Bertramky v Praze.
V době prázdnin probíhá v obci Chotěborské kulturní léto s hudebními a literárními programy.
Autobusové spojení je do blízké vsi Vilantice (cca
1 km) ze Dvora Králové, autem z Jaroměře směr
Velichovky, Hustířany, Vilantice, kde je odbočka
na Chotěborky nebo z Hradce Králové odbočkou
směr na Dvůr Králové přes Chlum a Jeřičky.
Krajina je ideální pro turistiku i cykloturistiku a najdete ji na turistické mapě Hradecka. Koupání
v blízkém rybníce ve Velkém Vřešťově (5 km).
Přes osadu vede cyklostezka.
Výlety:
_
zámek Kuks s Braunovými sochami a Betlémem,
_
zoo ve Dvoře Králové,
_
kasematy v Josefově,
_
železniční museum v Jaroměři,
_
bojiště u Chlumu z prusko-rakouské války,
_
Hořice v Podkrkonoší – kamenické škola,
_
hora Zvičina s barokním kostelem a Raisovou chatou.
Zásobování – obec Vilantice, Hustířany nebo Dubenec, kde jsou prodejny nebo možnost stravování v hostincích tamtéž. Je možno objednat dovoz
stravy z jídelny zámku v Bílých Poličanech (cca 8
km).
Bližší informace podá: ing. Antonín Rejlek, Pardubice (tel. 466 511 422, mobil 737 501 219), objednat pobyt lze přímo u p. Rejla v Chotěborkách
(499 694 503, mobil 603 203 928, E-mail:
JRS.REJL@tiscali.cz)

Místní poplatek pro obec Vilantice se platí podle
obecně závazné vyhlášky obce (cca 10 Kč/dosp.
osobu a den).
Ještě jsou volná místa v červenci i srpnu
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KALENDÁŘ
Út 24.6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Pá 27.6. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Ne 29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla
Sbírka na bohoslovce
Po 30.6. Končí polední mše sv. u sv. Jana
Čt

3.7. Zpovědní den

Út
Čt

Mše sv. v Domově důchodců
5.7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Večeřadlo Panny Marie
15.7. Je možné objednávat mše sv. na srpen
17.7. Mše sv. v Domově důchodců

Čt

31.7. Zpovědní den

So

So
Čt
Pá

2.8.
14.8.
15.8.

So
Ne
Ne
Čt
Po

16.8.
17.8.
24.8.
28.8.
1.9.

Mše sv. v Domově důchodců
Večeřadlo Panny Marie
Mše sv. v Domově důchodců
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Je možné objednávat mše sv. na září
Setkání ministrantů (P. Brokeš)
Hlavní diecézní pouť
Svátek sv. Bartoloměje
Mše sv. v Domově důchodců
Svátek sv. Jiljí

Čt

4.9. Zpovědní den

So

6.9. Večeřadlo Panny Marie

při všech bohoslužbách
(znovu od října)
sv. Bartoloměje
8 - 18 hod.
kostel sv. Jana
(podle rozpisu)
DD u kostelíčka
15:00 hod.
kostel sv. Jana

po ranní mši sv.

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

15:00 hod.
8 - 18 hod.
(podle rozpisu)
15:00 hod.
po ranní mši sv.
15:00 hod.

Králíky
Králíky
poutní slavnost
DD u kostelíčka
poutní slavnost
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Jana

celodenní akce
pojede autobus
Pardubice
15:00 hod.
Pardubičky
8 - 18 hod.
(podle rozpisu)
po ranní mši sv.

Uzávěrka příštího čísla Farního zpravodaje bude 23. srpna, příští číslo vyjde 31. srpna 2003

PROSBA O POMOC
Jak jste si přečetli v minulém čísle našeho Zpravodaje, na faře začala rekonstrukce. Nyní zjišťujeme, že
bychom potřebovali někdy jednorázovou pomoc. Kdo by byl ochotný občas obětovat svůj čas, nahlaste
se, prosím, u pana Metelky nebo ve farní kanceláři.
S díky Vaši kněží.

DIECÉZNÍ STOLNÍ KALENDÁŘ
NA ROK 2004
Biskupství královéhradecké připravuje již pátý stolní kalendář, který bude obsahovat informace k tématu roku v naší diecézi. Na rok 2004 bylo vyhlášeno téma "Místní církev". Za tímto termínem se skrývá
"katolická církev v Královéhradecké diecézi". Téma bylo zvoleno biskupem Dominikem Dukou proto, že
si v příštím roce připomeneme 340. výročí založení biskupství v Hradci Králové a tím zřízení naší
diecéze.
Texty a obrázky kalendáře budou sledovat historii před založením biskupství i po něm. Kromě toho bude kalendář obsahovat kromě kalendárií, rozvrhu modlitby breviáře a nedělních čtení také adresáře církevních institucí, farností, řeholních domů, církevních škol a Charit v diecézi. Termín vydání je plánován na přelom srpna a září. Své objednávky směřujte na prodejnu Bartholomeum ve zvonici vedle kostela sv. Bartoloměje.
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