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yl jsem požádán o úvodník
a zároveň prý něco k Roku
sv. Pavla. Takže pojďme do

toho:
1. Církevní obci, která žije ve spojení s Bohem, naším Otcem, a
Pánem Ježíšem Kristem. Milost
vám a pokoj od Boha Otce a
Pána Ježíše Krista.
2. Milost vám a pokoj od Boha,
našeho Otce, a
Pána Ježíše Krista, který se obětoval za naše hříchy, aby nás zachránil z tohoto
zlého světa, jak
to chtěl Bůh, náš
Otec - jemu buď
chvála na věčné
věky.
3. Členům Boží církevní obce, kteří
byli
posvěceni
prostřednictvím
Krista Ježíše a
povoláni do stavu
svatých, a taky
všem, kteří kdekoli vzývají Pána
Ježíše Krista, Pána jejich i našeho.
4. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a
Pána Ježíše Krista.
5. Všem vám, které Bůh miluje a
povolal do stavu svatých: milost
vám a pokoj od Boha, našeho
Otce, a od Pána Ježíše Krista.
6. Věřícím bratřím, kteří jsou spojeni s Kristem. Milost vám a
pokoj od Boha, našeho Otce.
7. Křesťanům a věřícím v Kristu
Ježíši: milost vám a pokoj od
Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.
8. Všem věřícím křesťanům spolu

s biskupy a jáhny. Milost vám a
pokoj od Boha, našeho Otce, a
Pána Ježíše Krista.
9. Všem křesťanům, kteří se scházejí v tvém domě. Milost vám a
pokoj od Boha, našeho Otce, a
Pána Ježíše Krista.
10. Milost, milosrdenství a pokoj od
Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána.
11. Svému pravému
synu, kterému se
dostalo stejné víry
jako mně: milost a
pokoj od Boha Otce
a našeho Spasitele
Ježíše Krista.
12. Milost, milosrdenství a pokoj od Boha
Otce a Krista Ježíše,
našeho Pána.
Tak jak se ti to,
sestro, bratře, čte?
Zkusil jsi už někdy
něco podobného nahlas? Ale nezapomeň, že Bůh má při
tom všem nadpřirozeném smysl i pro
obyčejné věci. Poctivý královéhradecký
diecézan jistě briskně našel jednotlivé
pozdravy na začátku
dopisů sv. Pavla v Novém Zákoně.
Studovanějšímu biblistovi jistě pomůže ve vyhledávání předpokládané pořadí jejich sepsání. Ale určitě
každý postřehl, že jeden list
(nepočítáme-li Židům) chybí. Tak
který to bude?
Pavel v něm vzpomíná, „jak je
vaše víra činorodá, láska obětavá
a naděje v našeho Pána Ježíše
vytrvalá“. Nepřipomíná ti to tři božské ctnosti, které tvoří symbolický
rámec chystané návštěvy papeže
(Pokračování na stránce 2)
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(Pokračování ze stránky 1)

Benedikta XVI. u nás? Máme
jistě velká očekávání. Snad nám
ale jen přijede připomenout to, co
je v našem národě velmi známé.
A zapomenuté. Pavel píše tato
slova křesťanům, o kterých se
mu zdálo již v jeho snech. Biblicky můžeme říci, že se stali pro
evangelium bránou do Evropy.
Pravda, na povídání nebylo moc
času, jako vždy se našlo spousta
rejpalů, kteří na křesťanství nenechali suchou nitku, Pavel tam
slavil dost velké neúspěchy, byl
nařčen z protistátních řečí, a největší průšvihy dokonce za něj
schytal někdo úplně jiný, když se
sám vypařil pryč. Tak tomu se
říká dobrá základna pro evangelizaci. A o pár stovek let nám
z jejich dědiny dva trampové přinášejí tutéž víru, naději a lásku.
Papežova návštěva nám možná
hodlá připomenout, co má být
v našem životě Konstantní a jakou vhodnou Metodou to uskutečňovat. Využijme času, který
máme k přípravě - tedy žádné
další aktivity či show - ale spíše
osobně se nechme inspirovat
tím, co Pavel prvního u nás
v Evropě prožíval a co prvního
nám do Evropy napsal. A kdyby
někdo nevěděl, kde to hledat (je
to ten „13.“ zapomenutý dopis),
tak se klidně ptejte. Líná huba holé neštěstí. A kdo se obrátí
s první otázkou na mě, má připravenou odměnu. Věřím, že
takto alespoň jednomu z nás bude moci papež říci, jak je tvoje
„víra činorodá, láska obětavá a
naděje v našeho Pána Ježíše
Krista vytrvalá“.

ZVONICE KOSTELA SV. JILJÍ
O poutní slavnosti u sv. Bartoloměje byly v loňském roce zavěšeny
ve zvonici nové zvony a od té doby se můžeme denně těšit z jejich
krásného, velebného zvuku.
Také v Pardubičkách, u kostela sv. Jiljí, visí ve zvonici dva krásné
starobylé zvony, jejichž hlasem se můžeme potěšit každou neděli v
16:50 hod., kdy nás jejich vyzvánění zve ke slavení mše svaté.
Větší zvon má dolní průměr 84 cm a byl ulit již v roce 1483, takže již
zve k bohoslužbám úctyhodných 526 roků. V jeho sousedství visí
jen o maličko menší zvon o průměru 80 cm a ten byl ulit v roce
1633, takže vyzvání „pouhých“ 376 roků.
Ve zvonici býval zavěšen ještě třetí, malý zvon, takzvaný
„umíráček“. Ten byl za druhé světové války zrekvírován, takže zvonový závěs zůstal prázdný.
Pamětníci vyprávěli, že odvezen byl i jeden z velkých zvonů, ale ten
se zvláštním Božím řízením podařilo zachránit.
Tehdejší varhaník u sv. Jiljí, pan Herget, se brzy po válce nějak dověděl, že v německém Hamburku leží ještě některé konfiskované
zvony, které se již nepodařilo roztavit pro válečné účely. Sebral tedy
odvahu a do Hamburku se vypravil. Zvon z Pardubiček se mu podařilo nalézt také díky tomu, že na zvonu bylo barvou napsáno
„Pardubičky“.
Složitou cestou a pomocí Boží se tak zvon zase do Pardubiček vrátil
a jeho hlas můžeme slyšet dodnes.
„Bože, ve Tvé církvi svolává hlas zvonů
k bohoslužbě Tvůj lid Nového Zákona.
Sešli na nás všechny své požehnání
a dej, ať se hlas těchto zvonů
dotkne lidských srdcí a rozezní je,
ať mají účast na radostech i žalostech
Tvých bratří a sester
a spěchají do chrámu, aby se tam setkali
s Tebou,
naslouchali Tvému slovu, chválili Tě
a předkládali Ti své prosby a poděkování.
Amen.“

Pěkné dny přeje
otec Jiří Veselý, SDB.

Karel Zakopal

Milí farníci.
Přijměte naše pozvání na

VII. SETKÁNÍ RODIN PARDUBICKÉ FARNOSTI,
které se koná v sobotu 30. května 2009 od 8:45 hod.
v salesiánském středisku mládeže na Zborovském náměstí.
Hostem letošního setkání je MUDr. Eva Čápová, dětský psychiatr.
Podrobnosti najdete na letáčcích.
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NÁŠ SV. BARTOLOMĚJ
Minulý měsíc jsme si v době těsně předvelikonoční, připomněli jedno výročí našeho farního kostela
sv. Bartoloměje, 75. let od povýšení na Arciděkanský chrám. Napadlo mě při této příležitosti vyhledat
nějakého žijícího pamětníka této události.
To se mi tak docela nepodařilo, nalezl jsem však
jednoho farníka, respektive farnici starou (či spíše
mladou), jako naše arciděkanství. A tady jsou její
vzpomínky…
„Na slavnost toho 1.dubna 1934 se nepamatuji,
vždyť mi bylo jen něco málo přes měsíc J…, ale
rodiče na to někdy vzpomínali a říkali, že jsem byla
jedno z posledních dětí pokřtěných v „obyčejném“
kostele…
Když jsem začala „brát rozum“, vzpomínám si na
neděle a svátky u Bartoloměje. Na zvláštní velebné zvuky, vůně a slavnostní náladu rodičů i nás
dětí. A také na Perštýnskou hrobku, které jsem se
jako dítě bála, a za nic na světě bych se k ní sama
nepřiblížila.
To vystavený Betlém o Vánocích byl něco jiného.
Prý jsem jednou už měla nakročeno mezi pastýře a
jen rychlý zásah tatínka možná zachránil tři krále
před potupným zašlápnutím.
Jako malá jsem také trochu záviděla klukům, co
chodili ministrovat. Tenkrát jsem jako děvče ne-

mohla.
A ještě jednu vzpomínku mám. Vždycky jsem nerada chodila přes vodní příkop. Tatínek mi vyprávěl
pověst nebo pohádku o tom, jak jedna paní potkala
na lávce u kostela vodníka a mohli mě všichni horem dolem přesvědčovat, že strašidla nejsou! Jak
to můžou vědět?!
A tak běžel čas a já si při zpětném ohlédnutí uvědomuji, jak úzce je náš Chrám Páně spojen s mým
životem. První Svaté přijímání, biřmování, seznámení s budoucím manželem, ohlášky, svatba, křty
našich dětí, rozloučení s mými rodiči i nedávno
s mým mužem…“
A tady vzpomínky paní, říkejme jí třeba Anna, končí. Poděkoval jsem ji nejen za to, že se mnou o ně
podělila, poděkoval jsem i za to, co jsem si uvědomil.
Že důležitější než výročí našeho „Bartoloměje“ je
to, že tu vůbec stojí, že ho máme. Že je náš a že
tolik znamená pro naše životy.
Je tu tak samozřejmě, tak stále otevřený našim
potřebám a přáním.
Je přesně takový jako Ten, který si ho zvolil jako
místo setkávání s námi…
Štěpán

POUŤ KE SV. PAVLU NA POUCHOV
Brzy ráno v sobotu 18.
dubna se před farou začala
formovat naše skupinka cyklopoutníků z Pardubic. Po
společném fotu pod vedením
otce biskupa Josefa Kajneka
a pod ochranou Panny Marie
z Ghisalla jsme se vydali na
pouť ke sv. Pavlu na Pouchov.
Sluníčka moc nebylo, ale
zato vítr nefoukal a to nám
dodávalo síly do našeho prvního kopečku k Srchu. Po jeho zdolání na nás čekalo foto
spolu s vlakem, jež nám křižoval cestu. Jakmile se zvedly
závory, naše výprava mohla pokračovat dál směrem na Hradec Králové. Cestou jsme se zastavili u
Opatovického kanálu, kde nám otec biskup vyprávěl o jeho historii. To jsme ještě netušili, že se
zblízka podíváme na stavbu dálnice a projdeme se
po poli s kolem na ramenou. Tak jsme dorazili až
do Hradce k Labi, kde nás otec Antonín vyfotil
s katedrálou v pozadí. Odtud to do Pouchova bylo

blízko, tak jsme dojeli včas a stihli se převléct na
mši, na které se sešli všichni poutníci z Pardubic.
Po požehnání a závěrečném průvodu byla na místní faře přichystaná hostina.
Na cestu zpátky jsme se z důvodu oslavy narozenin dvou dívek z klášterní schóly rozdělili na dvě
skupinky. Bohu díky za 60 km ujetých bez nehody.
Lukáš
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INFORMACE O AKCÍCH
PAVLOVSKÉ NEDĚLE:
31.5.

slavnost Seslání Ducha
svatého

V. Třetí misijní cesta

28.6.

13. neděle v mezidobí

VI. - Zajetí v Jeruzalémě, cesta do Říma a závěr Pavlova života

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
středa

18:00 hod.

rozjímavý růženec

pátek

18:00 hod.

májová na téma „Současníci sv. Pavla“

OSTATNÍ AKCE
21.5.

čtvrtek 16:00

mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

23.5.

sobota

pouť k Panně Marii Pomocnici, odjezd z autobusové zastávky
Zborovské nám. v 07:30 hod.

31.5.

neděle 8:30 + 10

slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. pavlovská neděle: III. misijní
cesta

13.6.

sobota

kněžské svěcení v Brně-Žabovřeskách

14.6.

neděle

primice v Lovčicích u Kyjova

C H A R I TA - M I S I E
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍHO STŘEDISKA „CHOTĚBORKY“
Oblastní charita Pardubice (dále jen OCHP) vypisuje výběrové řízení na vedoucího Školícího a rekreačního střediska v Chotěborkách.
Předpoklady:
Hobby: chalupa - zahrada, charitativní – sociální cítění, komunikativnost.
Povinnosti:
— Uzavřít dobrovolnickou příkazní smlouvu na
provádění činnosti, popř. smlouvu o výpůjčce
bytu (část objektu) s OCHP.
— Starat se o objekty v Chotěborkách s péčí řádného hospodáře (sekání trávy, běžná údržba,
zajišťování odborné údržby, apod.).
— Propagovat činnost střediska, působit na jeho
rozvoji.
— Konzultovat problematiku střediska s vedením
OCHP.
— V případě celodenního pobytu ubytovávat hosty.
— Hradit spotřebované energie.
Práva:
— Využívat přidělené prostory i s rodinnými příslušníky (byt – velká obývací kuchyň, obývací
pokoj, koupelna, WC, a objekt, ve kterém se
byt nachází – prostory bývalé hospody a přileh—
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lé části zahrady).
Zřídit si ve vypůjčeném bytě v Chotěborkách
trvalé bydliště (prozatím maximálně na 2 roky).
Možnosti:
— V přidělených zapůjčených prostorách realizovat své aktivity, které jsou v souladu
s křesťanskou morálkou (živnost, řemeslo, obchod, restaurace, apod.).
— Celoroční zotavení v překrásném přírodním
prostředí (blízko Podkrkonoší nedaleko Lázní
Velichovky).
— Návštěva nedělních bohoslužeb přímo v místě
(cca 50m od bytu).
Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle
466 335 026, na e-mailu info@charitapardubice.cz,
nebo přímo v kanceláři OCHP V Ráji č.p.732
(naproti velkoprodejny INSTAL – Ráj koupelen.
Uzavření výběrového řízení: vybráním vhodného
uchazeče, nebo stanovením jiné formy fungování
střediska a objektů zařízení.
OCHP si vyhrazuje právo nevybrat žádného účastníka výběrového řízení.
—

Za Oblastní charitu Pardubice K. Tajovský
tajovsky@charitapardubice.cz
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ČARODKY 2009
Když jsme se kolem šesté hodiny večer všichni
průběžně scházeli na faře v Mikulovicích, většina
kluků už byla zabraná do přípravy dřeva na večerní oheň. Nakonec nás dorazilo asi 26 lidí. Ani jsme
se mezi sebou všichni navzájem naznali, ale to
jsme brzy napravili seznamovací hříčkou, při které jsme se trochu pomlátili
utěrkami. Pak už se rozdělal oheň, a
protože jsme podlehli vůni buřtů a klobás, začali jsme s opékáním. Když
se všichni dosyta najedli, zazpívali
jsme i pár našich oblíbených
písniček. Po nich přišla hra připravená především Térou. Věřím, že
se při ní všichni pěkně, ale opravdu pěkně proběhli
J. Nakonec se ani jedna skupinka nenechala zahanbit a podle pracně získaných indicií se dopátrali
k velmi známému hudebnímu skladateli Ludwigu
van Beethovenovi. Pak přišel na řadu klidnější program, a sice opět hraní a zpívání všemožných pís-

niček. Při něm se nám už úplně setmělo a bohužel
i trochu zapršelo. Ale protože nejsme z cukru, vrhli
jsme se na hru připravenou Maruškou a Luckou.
Hledali jsme lístečky s písmeny, ze kterých
jsme postupně dostávali tajenku. Potom jsme šli znovu k ohni, kde se zpívalo, povídalo,… Protože se už připozdívalo, šli jsme si nahoru na faru
připravit spacáky. Ale pak si ještě někteří povídali u ohně dlouho do noci. Potom už jsme vytuhli všichni… V osm ráno se farou rozlehl zpěv
kluků, kteří měli bojový úkol - vzbudit holky. Nakonec jsme po dvou otřesných písničkách kapitulovaly a radši vstaly (třetí písničku už by asi žádná z nás nerozdýchala). Po
výborné snídani už přišlo na řadu jen balení a úklid
fary, po kterém jsme se už všichni rozjeli domů. Už
se těšíme na další akci! J
Verča

S KAUT S KÉ HNUTÍ
SKAUTSKÁ MŠE SVATÁ
24. dubna, na svátek našeho patrona sv. Jiří,
jsme se společně sešli ke slavení skautské
mše svaté. Charlie (náš jáhen Karel Kylar)
nám v kázání připomněl, čeho se máme v
našem křesťanské i skautském životě držet a
jak se máme po vzoru sv. Jiří chovat. Ti, kdo
brzy neutekli, jsou na hromadné fotce J.
Večer následovalo příjemné posezení s oldskauty. Dá-li Pán, sejdeme se všichni zase
za rok.
Marie Metelková

VTIP:
Na Sinaji našli archeologové ještě jednu
desku s přikázáním: „ Mobilní telefon do
kostela nosit nebudeš!“.
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N Á V Š T Ě V A PA P E Ž E
TÉMA NÁVŠTĚVY JAKO CELEK
Žijeme v překotném dění v multikulturní společnosti, jsme svědky rozpadu ustálených rámců jednání a přesunů v hierarchii hodnot.
Konzumní společnost vytváří a vyžaduje novy
životní styl. Vzorem správnosti je úspěšný,
bezstarostný, poživačný člověk, kterému se
začalo říkat homo economicus, ekonomický,
tržní člověk. Závažným rysem tohoto nového
druhu lidí je neochota k oběti a zodpovědnosti,
protože chtějí být zcela nezávisí, dokonale
svobodní. V důsledku toho pak musí odmítat
sebekázeň, řád a pochopitelně také jakoukoli
autoritu Boží. Při hlubším pozorování zjistíme, že
naše společnost svým životním stylem vytváří jakési nové náboženství, které sice není pevně zformulováno, ale je stále krutěji vyžadováno.
Za této situace vyvstává pro věřícího křesťana
několik zásadních staronových otázek. Co je
křesťanská identita? Čím se věřící křesťan odlišuje? Co přináší fakt, že jsem jiný než většina společnosti? Jak lidem zvěstovat radostnou
zvěst a jak vůbec hovořit o víře? Chceme-li
dostát svému úkolu, musíme mít v těchto otázkách jasno.
Odlišnost věřícího křesťana vyrůstá ze tří vlastností, kterými jsou Boží ctnosti. Víra, naděje a
láska jsou podstatnými znaky křesťana. Pokud
VÍRA

Praha

NADĚJE Brno
LÁSKA

Stará
Boleslav

se v jeho životě neuplatňují a nejsou zřejmé na
jeho chování, je křesťanem jen podle jména, ale
ne skutečně. Skutečně totiž znamená v skutku a
tedy skrze skutky. Trojice božských ctnosti se v
současné době (ale zajisté vždycky) projevuje
tím, že věřící člověk uznává Boha a jím daný
odvěký řád. Protože v Boha a jeho řád a přísliby
opravdu věří, neobává se budoucnosti, i když ví,
že nemusí být příjemná. I nad hrozícími pohromami stojí Bůh, který je věrný a milosrdný. Konečně ví, že život, který je láska, vyžaduje oběti, a
je proto obětavý. Obává se sobectví a slouží
proudu života, z něhož nechce být vyloučen.
Ctnosti, o nichž mluvíme, jsou vnitřně propojeny
do jednoty, jedna druhou plodí, vzájemně se
předpokládají a jedna v druhou přecházejí. Co je
naděje jiného, než víra zahleděná do budoucnosti? Co je láska jiného než uskutečňovaná víra? Čím jiným, než zápasem o naději je víra zkoušena a sílí? Čím jiným než obětavou láskou žije?
Chceme-li obstát a dostát svým úkolům, musíme
pečovat o tyto tři velké ctnosti a musíme je v sobě
stále probouzet. Víme, že jsou nám od Boha dány,
a proto o ně také Boha prosíme. Víme, že mnoho
současných lidí po nich touží, jiní je hledají a určitě je všichni potřebují. Modleme se proto za sebe i za ně.

Katedrála sv. Víta Sobota 26. září Nešpory
Letiště Tuřany

Neděle 27. září Mše svatá
Pondělí 28. září Setkání s mládeží ve Staré Boleslavi u
příležitosti Národní svatováclavské pouti

LOGO PAPEŽSKÉ NÁVŠTĚVY

„LÁSKA KRISTOVA JE NAŠÍ SILOU“

Motto a logo vyjadřují téma a ducha návštěvy, stejně jako křesťanský postoj obecně. Motto zní Láska
Kristova je naší silou. Křesťanství nejde o mocenské prosazení, neusiluje o moc a vládu nad
kýmkoli, ctí a hájí svobodu každého člověka, je
však silné a pevné a vítězí láskou nad každým
zlem.
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Logo vyjadřuje, že jsme nositelé tradice přemyslovského knížete, sv. Václava, ochránce a dědice
české země, který právě tyto křesťanské postoje
zastával. Hlásíme se k jeho praporu (viz korouhev), který živě vlaje jako znamení duchovního života našeho národa. Na kopí, které ukazuje vzhůru
k trvalým hodnotám a vznešeným metám, vlají také barvy ČR a Vatikánu, neboť jde o státní návštěvu, týkající se celé naší společnosti, která hostí
jednu z nejvlivnějších osobností současného světa, hlavu katolické církve.
****
Více informací o této návštěvě najdete na adrese:
www.navstevapapeze.cz

N Á V Š T Ě V A PA P E Ž E
PROSBA ZA ŠŤASTNÝ
PRŮBĚH NÁVŠTĚVY
SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI.
Praha - Brno - Stará Boleslav
26. - 28. září 2009
Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti,
že nás navštíví Svatý otec Benedikt XVI.
Veď nás svou láskou, abychom se dobře
při pravili na setkání s tím, kdo řídí celou
církev. Abychom ho přijali jako Marta
a naslouchali mu jako Maria, když je
navštívil Kristus.
Dej nám: ať se zpevní naše víra, abychom
pozorně naslouchali jeho slovům; ať se
s na dějí otevřou naše srdce, neboť nám
jistě přináší dobrou zvěst; ať se rozhoří
naše láska, aby se u nás cítil dobře.
Dopřej nám, abychom mu mohli ukázat
mnoho dobrých činů a udělali mu tím
radost. Dej, aby dny, které v naší vlasti
stráví, byly pro něho i pro nás a celou
společnost přínosem a povzbuzením.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

MODLITBA KE VZBUZENÍ TŘÍ BOŽSKÝCH CTNOSTÍ
Trojjediný, věčný Bože,
vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska.
Chci proto konat láskou naplněné skutky,
aby moje víra byla živá a můj život plodný.
Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře,
že ho nepromarním,
a já se o to chci ze všech sil snažit.
Chci proto překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí,
nepropadat hořkosti a pocitu zklamání.
Vím, že podstatou života je oběť.
Chci proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a hromadit,
ale štědře rozdávat a sloužit druhým.
Toužím, Bože, po plném životě
a chci zachovávat Tvá přikázání, která k němu vedou.
Pomoz mi v tom, protože to není vždy lehké.
Vlij mi víru, naději a lásku.
Prosím o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
(materiály z ČBK)

ZPRÁVY Z DIECÉZE
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU
„U příležitosti nadcházejícího Světového dne
modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému
životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel
nad následujícím tématem: Důvěra
v Boží iniciativu a lidská odpověď.
V církvi je třeba neustále naslouchat,
jak Ježíš připomíná učedníkům:
„Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání
ke kněžství a k zasvěcenému životu je
zvláštní božský dar, který je zasazen
do velkého plánu lásky a spásy, který
má Bůh pro každého člověka i pro celé
lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela
zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a
Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul
z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme
spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě
před stvořením světa, abychom byli před ním svatí

a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré
rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas
s božským plánem, vážné prohloubení
toho, co patří k povolání ke kněžství
a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z
poselství Svatého otce Benedikta XVI.
k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)
Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé,
obrací Svatý otec, se kterým se letos
v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a
dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a
vnímáte-li Boží volání, odpovězte na
něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují
Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají
svou životní cestu.
Žehnám Vám!
+ Dominik Duka OP
biskup královéhradecký
28.4.2009 Hradec Králové
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RŮZNÉ
POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ
Dnes v noci jsem ještě stála na Hoře Karmel a
když jsem šla večer poděkovat na mši svatou za
šťastný návrat z pouti do Svaté země, dozvěděla
jsem se, že je zítra uzávěrka Farního zpravodaje, a
že by bylo dobré se rozdělit o své dojmy.J V této
chvíli jsem schopna popsat pouze své bezprostřední dojmy po návratu. Ale ráda bych slíbila, že
pokud se mi podaří sehnat kvalitnější fotografie,
než jsou mé neumělé výtvory na půjčeném aparátu, pokusím se nabídnout víc. První dojmy bych
shrnula do třech bodů.
Setkání s Ježíšem
Musím se přiznat, že pokud jde o poutní místa,
jsem dost skeptik. Tato pouť mě v mém skepticismu zpočátku i podporovala. Tak například existuje
několik míst, kde jsou uctívány stopy Pána v místě,
kde se naposledy dotkl země při Nanebevstoupení. Katolická i pravoslavná církev mají svůj kostel
Zvěstování P. Marii. Samozřejmě oba na tom pravém místě… Poutní místa jsou
obležena davy poutníků i turistů a
všudypřítomných
obchodníků
s čímkoli… Když jsem po vystání
nekonečné fronty konečně poklekla u Božího hrobu, nebyla
jsem schopna vnímat nic jiného,
než mnicha, který mi stál za zády,
aby mě odsud co nejrychleji popohnal dál. A právě
v této chvíli, kdy už jsem veškeré svaté úsilí vzdala, mě Pán oslovil. Od Božího hrobu jsem vystoupala na Kalvárii a tam byly veškeré pochybnosti
najednou pryč. Téměř fyzicky jsem cítila, že toto je
místo, kde za náš Ježíš trpěl a prožila zde hlubokou kontemplaci Jeho a Mariiny přítomnosti.
Krása země
Svatá země mě uchvátila svou nádherou. Je to
země plná kontrastů. Nádherné pláže, i horká
poušť, úrodné plantáže i přírodní rezervace, rušné
trhy i tiché chrámy, pohostinnost i vojáci se samopalem. Asi nejsilněji jsme to prožívali cestou
z Jeruzaléma k Mrtvému moři. Zatímco jsme si prv-

ní dny našeho pobytu v Betlémě a Jeruzalémě pochvalovali, že sebou máme i bundy, po přejezdu
Judskou vrchovinou na nás v judské poušti dýchl
horký vítr. Pro lepší představu si doma pusťte fén
na vlasy a je to přibližně ono. Kdo se těšil na osvěžení v Mrtvém moři byl zklamán. Zdejší voda ji sice
proslulá vysokou koncentrací soli a mastnotou, ale
určitě neosvěží. Od Mrtvého moře jsme pokračovali přes Jericho údolím Jordánu a rázem se ocitli
v úrodné Galileji. Krásu přírody doplňují architektonické památky od zbytků staveb biblických dob až
po moderní budovy. Asi je jen málo jiných míst,
kde téměř na jednom místě najdete stavby světské, muslimské, židovské a křesťanské.
Rozdělení
Ježíš ve Svaté zemi netrpěl jen před dvěma tisíci lety, ale trpí zde i dnes v rozdělení mezi lidmi.
S důsledkem toho rozdělení se setkáte už u nás
při vstupních pohovorech (já bych řekla spíše výsleších) na letišti. A znovu při zevrubných prohlídkách zavazadel
při návratu. Při přejezdu mezi izraelskou a palestinskou částí země
musíte překonávat betonovou zeď
oddělující tato území. My jako turisté jsme na tom ještě dobře. Máme speciální přechod, kde nás
ozbrojená hlídka zkontroluje, ale většinou bez problému propustí dál. Pro Palestince žijící
např.v Betlémě a pracující v Jeruzalémě je to ale
mnohem horší. Přestože autem nebo autobusem
přijedete mezi těmito městy za pár minut, oni musí
u přechodu vystát několikahodinovou frontu. Patrný je i rozdíl v životní úrovní obou části. Ale toho
rozdělení se týká i nás křesťanů. Poutní místa, která by nás měla spojovat, jsou rozdělena mezi jednotlivé církve. Dokonce se nám stalo, že jedna církev nás na to „své“ místo odmítla pustit.
Svaté zemi přeji mír a pokoj a vám milost se
tam také podívat.
Ilona Fricová

UŽ ZASE BUDOU VOLBY!
Ano, a dokonce v tomto roce budou dvakrát, teď 5. a 6. června budou volby do parlamentu EU a na podzim neplánované do našeho parlamentu. Podrobnosti včetně
hlasovacích lístků jako obvykle dostanete včas do schránek trvalého bydliště.
Nejsem právě nadšená tím, co se v Evropské Unii děje, ale představa, kterou můžete vidět na velkých plakátech s třešničkou, že totiž EU změní právě komunisté
v čele s Ransdorfem, mne děsí. Copak je křesťané nedokážou vyřadit? Nejde o to
koho volit - i když máme i křesťanskou stranu – ale přijít k volbám alespoň tak
ukázněně jako chodí komunisté.
Věra Novotná
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RŮZNÉ
PROGRAM HÁJECKÝCH POUTÍ 2009
Klášter Hájek je františkánský klášter se zahradou a loretánskou kaplí leží osamoceně ve východní části katastru obce Červený Újezd zhruba
17 km západně od Prahy. Do kláštera vede poutní
cesta ze Strahova, podél níž se v blízkosti Hájku
zachovala řada výklenkových kaplí
Název místa pochází od dodnes existujícího,
v ohrazenou klášterní zahradu proměněného
lesíka, skutečné vzácnosti v okolní rovinaté
zemědělské krajině, který byl na tomto místě
vysázen někdy roku 1589. Dle pověsti se tento hájek záhy stal útočištěm ptactva, které
ničilo úrodu v celém okolí dokud prý modlitbami přivolaná letní bouře zdejší opeřené škůdce
nadobro nepobila. Základní kámen pro loretánskou kapli, druhou nejstarší v Čechách, položil Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na
Kladně, Tachlovicích, Jenči, Újezdě a Žďáru
dne 12. června 1623 jako výraz vděku za narození vytouženého dědice a přízeň císaře.
Stavba kaple trvala dva roky a 2. června
1625 kapli posvětil ke cti blahoslavené Panny
Marie Loretánské pražský arcibiskup kardinál
Harrach. Kaple se okamžitě stala populárním
poutním místem a pomohla inspirovat vznik
pražské Lorety. Po více než třicet let pečoval
o poutní místo zde usazený poustevník; až
roku 1659 jediný zakladatelův syn a nástupce
František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru založil
při kapli klášter františkánů. Po roce 1720 byly po-

dél poutní cesty z Prahy do Hájku vybudovány dvě
desítky výklenkových kaplí, dodnes dílem zachovalých. Návštěvnost místa odhadovala ve stejné
době arcibiskupská kancelář na 60 tisíc poutníků
ročně. Hájecký klášter fungoval až do roku1950,
kdy byl v rámci komunistické Akce K zrušen a
do roku 1953 sloužil jako sběrný tábor pro církevní osoby. Navrácen svému původnímu
účelu byl hájecký areál až v 90. letech a od té
doby probíhá jeho pozvolná obnova.
30.5. Sobota mše sv. v 10:30
SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
celebruje: P. Vladimír Slámečka OP
27.6. Sobota mše sv. v 10:30
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM
celebruje: P. Vladimír Slámečka OP
5.9. Sobota mše sv. v 10:30
HLAVNÍ POUŤ
KE SVÁTKU NAROZENÍ PANNY MARIE
Procesí v 8:00 hod. (čas a místo se ještě
upřesní) z Hostivic - Starých Litovic, se zpěvy
a modlitbami.
celebruje: kardinál Miloslav Vlk
10.10. Sobota mše sv. v 10:30
ZE SVÁTKU PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
celebruje: P. Vladimír Slámečka OP

POZNÁVACÍ POBYT V ŘÍMĚ
7. 8. - 16. 8. 2009

Cílem je poznání Věčného města, tedy nejen jeho úžasné historie, ale i neméně zajímavé současnosti.
Nebudou chybět ani výlety do okolí ( např. Pompeje, Vesuv ), koupání v moři, nebo romantické večery
v neopakovatelné atmosféře letního Říma …
Ubytování v bungalovech v Ostii (www.countryclubcastelfusano.it)
Cena pobytu včetně dopravy vlastním autobusem, který bude k dispozici po celou dobu, začíná na
8 850 Kč. (Po dohodě je možná i vlastní doprava či zkrácený pobyt, samozřejmě i vlastní program.)
Bližší informace poskytne a přihlášky přijímá P. Vladimír Slámečka: slamecka@fel.cvut.cz
Přihlašujte se co nejdříve, počet míst je omezen! Akci technicky zajišťuje CK VOMA, www.ckvoma.cz
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KALENDÁŘ
PRAVIDELNÉ AKCE
Neděle
Úterý
Středa
Pátek

Setkání u kávy
Adorace (po večerní mši sv.)
Cvičení rodičů s dětmi
Biblické večery
Setkání pro předškoláky - Spojil
Ministrantská schůzka

fara - po mši sv. 9:00 hod.
kostel sv. Jana
18:45 – 19:30
Pardubičky, Revoluční ul.
09:30 hod.
fara
18:45 – 19:45
p. Kučerová (604 559 668)
09:00 hod.
fara
16:00 – 17:45

DALŠÍ AKCE
Ne
Po
Čt
Pá

17.05.
18.05.
21.05.
22.05.

Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Pondělní večery - Aleš Roleček
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Večer mladých

So 23.05. Pouť k Panně Marii Pomocnici - Luže
Ne 24.05. První sv. přijímání
So 30.05. 7. Den rodin + dětský den
Ne 31.05. Slavnost Seslání Ducha svatého
Pavlovská neděle: Třetí misijní cesta
Latinská bohoslužba
St 03.06. Zpovědní den
Čt 04.06. Zpovědní den
Zpovědní den
Pá 05.06. Zpovědní den
So 06.06. Večeřadlo Panny Marie
Ne 07.06. Slavnost Nejsvětější Trojice
St 10.06. Seniorklub
Čt 11.06. Slavnost Těla a Krve Páně
Mše sv. v Domově důchodců
So 13.06. Kněžské svěcení - Matin Poláček SDB
Ne 14.06. Primice - Martin Poláček
Po 15.06. Přijímání intencí na měsíc červenec
Pá 19.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
So 20.06. Kající bohoslužba pro děti a rodiče
Ne 21.06. Zahradní slavnost
St 24.06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Čt 25.06. Mše sv. v Domově důchodců
Ne 28.06. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Pavlovská neděle: Zajetí v Jeruzalémě,
cesta do Říma a závěr Pavlova života
Po 29.06. Slavnost sv. Petra a Pavla

kostel sv. Jana

18:00 hod.

Přelouč
odjezd autobusu:
Zborovské nám.
kostel sv. Bartoloměje
Salesiánské středisko

17:30 hod.

Salesiánské středisko
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
kostel sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana

08:30, 10:00
19:00 hod.
16:00 - 18:00
08:00 - 16:00
16:00 - 18:00
16:00 - 18:00
po ranní mši sv.

fara

14:30 hod.

DD u kostelíčka
Brno - Žabovřesky
Lovčice u Kyjova
fara

15:00 hod.
11:00 hod.
13:30 hod.
od 08:00 hod.

kostel sv. Bartoloměje
farní dvůr

17:00 hod.
16:00 hod.

DD u kostelíčka

15:00 hod.

Salesiánské středisko

08:30 hod.
10:00 hod.

7:30 hod.
10:30 hod.
09:00 hod.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE ….
Milé rodiny,
tak jako tomu bylo v uplynulých třech letech, tak i letos na začátku nového školního roku, se bude konat
Pouť rodin pardubické farnosti. V tomto roce budeme putovat první zářijovou sobotu 5.9. do kostela Navštívení Panny Marie v Sopotech (část obce Sobíňov u Chotěboře), kde společně začneme naši pouť
mší svatou. Následovat bude společný výlet z obce Bílek do přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy.
Podrobnější informace budou v červnovém Zpravodaji.
(pp)
INZERÁT
Prodám družstevní byt v Pardubicích - Polabinách,
3. podlaží; 1 + kk, 30 m², zasklená lodžie, komora, sklep.
tel. 737 389 117
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BLAHOPŘEJEME
23.5. Vladimír (P. Slámečka)

