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    Nebeský Otče,     
v  tvých rukou jsou naše dny a roky. 

V tvých rukou je celý velký svět i náš malý život. 

Nesmírnému vesmíru jsi dal řád a hvězdám jejich běh, a přece i nás máš ve své péči. 

Nejdeme vstříc neznámé budoucnosti: před námi jsi ty a tvé milosrdenství. 

Chystáš-li nám dny dobré, dej nám, abychom je přijímali vděčně. 

Jsou-li pro nás připraveny dny těžké, posiluj nás, abychom je přijali trpělivě. 

Když si nebudeme vědět rady, stůj při nás, abychom alespoň na krok viděli kupředu. Pomoz 

nám, abychom neklesali na mysli, ale byli vždy lidmi naděje. 

Zjevil’s nám v Ježíši dokonalou lásku: 

Provaň jí, Pane, naše srdce a životy, aby v nás každý den vítězila nad zlými sklony naší mysli a povahy. 

Před tebou jsme bez okrasy. 

Smiluj se, Pane, nad námi. 

Věříme, že nás neopustíš, a že budeme skryti ve tvé nepomíjející lásce v čase i věčnosti. 

Amen. 
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Z  JEDNÁNÍ  FARNÍ  RADY 

Program lednového jednání (ze dne 13. ledna) - účast 16 členů: 

1. Kontrola úkolů 
2. Pomoc nemocným 
3. Ekonomika 
4. Návštěva otce biskupa D. Duky OP v naší farnosti 
5. Návštěva z Augsburgu 
6. Různé 

ad 1) -  Poděkování paní Hofericové za pomoc při výzdobě kostela sv Bartoloměje a při organizování 
štědrovečerní večeře. 

ad 3) -  viz samostatný článek 

ad 4) - Návštěva biskupa D. Duky OP na svátek sv. Štěpána se stane tradicí. Jedná se ještě o 
jedné mši sv. o velikonočních svátcích.  

ad 5) -  viz samostatný článek 

Příští jednání FR bude 3. února 1999.     Zapsala: M. Zimmermanová   
 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji touto cestou paní Aničce Hofericové za její velikou starost a obětavost se zajištěním 
štědrovečerní večeře na faře pro osamělé a všem, kdo se podíleli na její přípravě a obsluze u stolu. 
Přišlo celkem 5 lidí a bylo nám spolu dobře. 

 P. Jaromír 

… sešli ze svého Svatostánku přebohaté paprsky své milosti 
na naše duchovní Otce ... 

Tak se budeme modlit zejména 31. ledna za našeho Otce  
Oldřicha Kučeru, který v tento den oslaví své 27. 
narozeniny.  Po dobu trvání nemoci P. Bartoše spočívá na 
něm velká starost o naši farnost a jen málokdo si uvědomuje, 
kolik času, námahy i trpělivosti to vyžaduje. Děkujeme mu za 
všechno a přejeme, aby mu stačily síly na všechno, co po 
něm Bůh žádá, a mnohdy i  na to, co po něm požadujeme i 
my. 

Říká se, že každá farnost má takového pastýře, jakého  si 
zasluhuje. Je proto na nás, abychom si zasloužili dobrého a  
svatého kněze, a pak se před nás staví otázka, čím si ho  
zasloužit. Samozřejmě především modlitbou, ale nestačí 
jenom modlitba. Občas je potřeba i přiložit vlastní ruku k dílu a 
pomoci tam, kde jeho síly nestačí. Zamysleme se nad tím,  
nemůžeme i my pomoci? 

Ve stejný den oslaví své kulaté (40) narozeniny i P. Karel 
Moravec. I jemu vyprošujme potřebnou sílu pro jeho práci  do 
dalších let. 

… dej jim všechny ony milosti, jež jsou potřebné k jejich i 
našemu posvěcení … 

 

 
31.1. je svátek sv. Dona Boska, 
který je zakladatelem  
kongregace saleziánů. Dávno 
minuly doby, kdy v našem městě 
nikdo saleziány neznal. Dnes už 
si naši farnost bez nich neumíme 
představit. Jejich činnost, která je 
zaměřena  především na mládež, 
je trvalou součástí život nejen 
farnosti, ale i celého města. 
Přejeme jim k tomuto  slavnému 
dni (nejen jim, ale i sobě), aby 
jejich společenství  rostlo a sílilo, 
aby jejich práce byla trvalým 
požehnáním pro  nás, pro naše 
děti i pro naše město. 

 



ROK  1998  VE  FARNOSTI  PARDUBICE 
 

Některé důležité události ve farnosti v roce 1998 
Od 1. února nastoupil nový duchovní otec P. Jaromír Bartoš na místo P. Karla Moravce, který byl 
uvolněn pro práci pro biskupství. 

V únoru a červnu nás navštívili farníci od sv. Konráda z Augsburgu, se kterými máme družbu. 

Dne 31. března ukončilo Společenství sester Ježíšových svoje působení v naší farnosti. 

Začátkem měsíce dubna byla v Pardubicích zřízena řeckokatolická farnost pod vedením P. Antonína 
Sokola a  byla zde sloužena první řeckokatolická bohoslužba .  

8. května otevřeli bratři salesiáni kapli sv. Václava v salesiánském středisku a postupně zde zavedli 
pravidelné nedělní i všední bohoslužby. 

24. května udělil otec biskup Karel Otčenášek svátost biřmování 25 biřmovancům. 

27. května navštívil naši farnost při příležitosti "Dnů chleba" apoštolský nuncius Mons. Giovanni Coppa  

14. června přistoupilo 24 dětí k prvnímu svatému přijímání 

27. června přijímá jáhen Oldřich Kučera kněžské svěcení v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové a dál 
zůstává kaplanem v naší farnosti. 

Naopak kaplan Zdeněk Skalický odešel v měsíci srpnu do Hradce Králové na místo kaplana u katedrály 
sv. Ducha. 

V říjnu onemocněl  P. Jaromír Bartoš a toto onemocnění  bohužel stále ještě trvá. 

Na svátek sv. Štěpána navštívil naši farnost nový královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka a sloužil 
zde svoji první pontifikální mši sv. 
 

Po celý rok se na faře scházela skupina seniorů s pečlivě zajištěným programem. 

Pro děti bylo katechety opět dobře zorganizováno několik sobotních odpoledních her a kvízů u 
salesiánů. 

Velmi dobře byl připraven a proběhl farní adventní den 5.12. u salesiánů a řada dalších akcí na faře i 
mimo ni. 

 

Na závěr chci  upřímně a vděčně poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto 
událostech a na celém společném životě naší  farnosti. Mé poděkování patří všem kostelníkům, 
varhaníkům, vedoucím sborů, zpěvákům, ministrantům, všem,. kdo zdobili a uklízeli naše kostely i faru, 
katechetům, katechetkám, vedoucím i pomocníkům skautů, vedoucím všech farních společenství, 
všem, kdo donášeli eucharistii nemocným, či je alespoň navštěvovali, jáhnům, bratřím salesiánům za 
jejich výpomoc ve farnosti, pracovníkům charity, členům farní rady a vám všem, kteří jste se nám snažili 
jakýmkoliv způsobem pomoct, ať už  vašimi dary při snižování našich zděděných dluhů na kostele sv. 
Bartoloměje, nebo vaší osobní pomocí na naší faře na místo odstoupivších řádových sester, či vaší 
láskou a porozuměním, kterými jste nás po celý rok zahrnovali. Pán Bůh vám to odplať všem!  

P. Jaromír Bartoš 

 1998 1997 1996 1995 1994 
 Křty dětí i dospělých 86 61 72 101 87 

 Církevní sňatky 26 22 25 32 28 

 Církevní pohřby včetně kremací 161 150 20 170 210 

 Svátost nemocných 146 144 112 132 172   



KOSTEL  SV.  BARTOLOMĚJE  -  PRÁCE  V ROCE  1998 
 

I v roce 1998 se v kostele sv. Bartoloměje 
pokračovalo v restaurátorských pracích, které 
se nepodařilo buď z časových nebo finančních 
důvodů dokončit před jeho znovuotevřením 
v listopadu 1997. V interiéru byly restaurovány 
vitráže v západním průčelí, dřevěné zábradlí 
kůru a dveře mezi sakristií a presbytářem. 
Sochy andělů z branek u hlavního oltáře jsou již 
také zrestaurovány a ve druhé polovině měsíce 
ledna budou osazeny na původní místo. 
Rovněž bylo přeloženo venkovní schodiště a 
podesty na severní straně kostela (směrem 
k budově fary). Dokončení prací na tomto 
schodišti je závislé na typu venkovního 
osvětlení, které navrhuje Magistrát města a 
zajišťují Technické služby. Tuto záležitost se 
snad podaří během letošního roku dořešit.. 
Všechny tyto práce byly prováděny v rámci 
Programu regenerace městských památkových 
center a zón, kde Ministerstvo kultury ČR 
přispělo částkou 700 tis. Kč, Magistrát města 
Pardubice 200 tis. Kč a my, jakožto vlastník 
objektu jsme hradili pouze částku 108 tis.  Kč. 

 
PROGRAM  REGENERACE  MPR - 1998 

Č Položka  
1 Restaurování dřevěného 

zábradlí na kůru 
  81 020 

2 Restaurování vitráží 
v západním průčelí 

88 200 

3 Okapničky pod vitráže 12 222 
4 Restaurování andělů z branek 

hlavního oltáře 
158 550 

5 Přeložení severního 
venkovního schodiště a podest 

616 418 

6 Restaurování dveří v sakristii 52 238 
 CELKEM 1 008 

648 
 

Jak asi víte, převážnou část příspěvku od 
MKČR a MmP, přesněji 800 tis. Kč. jsme měli 
uloženu  na termínovaném účtu u Pragobanky, 
která bohužel v listopadu loňského roku 
zkrachovala a bylo nám vyplaceno pouze 400 
tis. Kč., čímž nám vznikly velké finanční 
problémy, které se nám, bohudíky, podařilo 
před koncem roku vyřešit darem od Magistrátu 
města v hodnotě 350 tis. Kč. A sponzorským 
darem Východočeské plynárenské  a. s. 
v hodnotě 100 tis. Kč. 

 
Z ostatních prací byla ještě dokončena 

přestavba a naladění varhan a podařilo se za 
peníze Okresního úřadu zrestaurovat tři barokní 
lavice na kůru. My jsme na tuto opravu přispěli 
pouhými 10 tis. Kč. 

Díky vašemu pochopení a vaší štědrosti při 
sbírkách a darech na potřeby kostela sv. 
Bartoloměje se nám podařilo snížit celkový 
dluh, který zde po znovuotevření tohoto kostela  
ještě zbyl  v částce 1 527 000 Kč, snížit o víc 
jak polovinu. Přesněji o 885 tis. Kč., takže nám 
zbývá ještě  zaplatit či splatit 642 tis. Kč. ( 275 
tis. Kč. faktury za provedené práce a 367 tis. Kč 
splátky vašich půjček) 

K 1. lednu t.r. bylo na účtu farnosti 381 tis. 
Kč, ze kterých však můžeme použít na tyto 
účely pouze cca 300 tis. Kč, zbytek musíme mít 
na provozní náklady farnosti. Takže ještě letos 
vás budu moc a moc prosit o vaše příspěvky a 
dary na úplné splacení všech dluhů na kostele 
sv. Bartoloměje. A zároveň vám všem ještě 
jednou velice moc děkuji za vaše pochopení 
v tomto ohledu a za vaše veškeré příspěvky a 
dary na tyto účely. Pán Bůh zaplať.  

 P. Jaromír 
 

 

Plán splátek půjček na kostel sv. Bartoloměje v dalších letech 
Položka 1999 

Kč 
2000 
Kč 

2001 
Kč 

2002 
Kč 

2003 
Kč 

2004 
Kč 

2005 
Kč 

2006 
Kč 

Splátky půjček 262 000 12 000 12 000 12 000 47 000 12 000  12 000  12 000 



SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT  FARNOSTI 
Návštěva z Augsburgu 
 Ve dnech 12. – 14. 2. 1999  nás opět navštíví naši přátelé z farnosti sv. Konráda v Augsburgu. 
Mezi nimi bude i 25 členný dechový orchestr, který vystoupí v sobotu v 10.00 hod. na Pernštýnském 
náměstí, večer zahraje k poslechu při společenském večeru s námi v hotelu Labe, kde budou tentokrát 
naši hosté ubytováni, a v neděli  zahraje při mši sv. v 9.00 v kostele sv. Bartoloměje. V sobotu v 11.00 
budou naši přátelé přijati na pardubické radnici panem primátorem, který přislíbil účast i na nedělní mši 
sv. v 9.00 v kostele sv. Bartoloměje, kterou bude celebrovat mons. Dominik Duka, biskup 
královéhradecký. Všichni jste na všechna setkání s našimi přáteli srdečně zváni. Společenský večer 
s našimi přáteli v hotelu Labe začne v sobotu v 19.30 hod. 

       P. Jaromír

Partnerství mezi farností sv. Bartoloměje 
v Pardubicích v České republice a 
farností sv. Konráda v Augsburgu. 
 (Překlad článku z německého časopisu Treffpunkt) 

 

 Jaké možnosti prožívat svou víru mají křesťané 
v České  republice? Existují tam ještě křesťané 
prožívající svou víru?  Za jakých podmínek tam 
mohou kněží vykonávat pastoraci? 

 Tyto a podobné otázky jsme si kladli na podzim 
roku 1992. Na  podnět našeho tehdejšího 
biskupa Dr. Josefa Stimpfe jsme měli  navázat 
přátelské vztahy s některou zamí, která byla 
donedávna  pod komunistickou nadvládou. 

 Na pozvání diecézní rady z Augsburgu se v 
Domu sv. Ulricha  v Augsburgu poprvé setkali 
zástupci laiků biskupství  Augsburgu a 
biskupství Hradec Králové. Měli jsme štěstí, že  
díky vynikajícím znalostem němčiny přítomného 
zástupce  farnosti sv. Bartoloměje v 
Pardubicích nevznikly žádné  jazykové 
překážky, což první krok velice usnadnilo. Po 
celá  léta našeho partnerství znalost 
německého jazyka, především  starší generace, 
v Čechách přispívala ke vzájemnému 
poznávání  se. 

 O čtvrt roku později se již uskutečnilo první 
setkání. Malá  skupina z naší farnosti jela do 
Pardubic a byla tam velmi  srdečně přijata. 
Nadšení našeho pana faráře a těch prvních  
účastníků zájezdu bylo nakažlivé a přesvědčilo 
členy naší  farní rady o důležitosti tohoto 
projektu. Nabízela se možnost  přes setkávání 
člověka s člověkem přispívat malými kroky ke  
smíření mezi národy. Ve farní radě vznikl výbor, 
který si vzal  za úkol přiblížit město Pardubice s 
farností sv. Bartoloměje  naší farnosti sv. 
Konráda. 

 Pardubice jsou průmyslové město na Labi, mají 
asi 100 000  obyvatel a leží zhruba 100 km 

východně od Prahy. Z těch 100  000 obyvatel je 
asi 1 500 praktikujících křesťanů a tehdy (v  r. 
1993) působili ve farnosti 2 kněží. Sv. 
Bartoloměj byl  tehdy jediným kostelem k 
disposici pro bohoslužby. 

 Podle zvoleného hesla "jen ten, kdo druhého 
zná může mu  také porozumět" se kladl - a 
dodnes klade - hlavní důraz na  osobní 
setkávání. 

 Tak vznikl nápad organizovat autobusové 
zájezdy s cílovým  městem Pardubice různými 
trasami (na př. přes Prahu, Drážďany,  
Bratislavu, Erfurt a Výmar). V uplynulých 5 
letech se těchto  zájezdů účastnilo asi 340 
našich farníků, kteří tak měli  možnost poznávat 
lidi a zem. Opačně po dvakrát přijeli  
autobusové zájezdy z farnosti sv. Bartoloměje 
na naši slavnost  v červnu: s nimi jsme pak 
mohli společně slavit a mohli jsme  jim také 
ukázat naše bavorské okolí. Dobrodinci a 
sponzoři nám  umožnili, aby náklady pro naše 
hosty na tyto zájezdy nabyly  příliš vysoké. 

 Pevnou součástí našich zájezdů z obou stran 
je společný  večer. tzv. "večer setkání". Podařilo 
se nám vždy společným  zpěvem, zábavou a 
pohoštěním překonat všechny obavy. Každý  
účastník si z těchto setkání odnesl dobré dojmy, 
takže brzy  následovala osobní pozvání do 
rodin, která byla ochotně  přijata. Tak se 
partnerství mezi našimi farnostmi pomalu  
měnilo v přátelství. 

 Prožili jsme mnohokrát srdečnou pohostinnost 
a životní  radost našich českých přátel i přes 
jejich někdy obtížné  životní situace. A díky 
vrozenému hudebnímu nadání Čechů jsme  
prožili mnoho krásných chvil, na př. při zpěvu 
německo-českých  lidových písní, při 
bohoslužbách a rovněž při účasti českých  hostí 
při našem každoročním adventním zpívání. 
 

(pokračování na další straně)



SPOLEČENSKÝ  ŽIVOT  FARNOSTI  (pokračování) 

 Přátelství mezi jednotlivými rodinami se stále 
prohlubují,  dochází k oboustranným 
návštěvám, mladistvým se nabízí  Aupair-
výměna, možnost ubytování během jazykového 
studia,  protože mnoho mladých lidí v České 
republice volí ke svému  studiu jako cizí jazyk 
němčinu. 

 Zájem pardubických přátel o naši již stávající 
sociální  stanici (Charitu) potěšil především 
našeho pana faráře,  protože  on je zcela 
přesvědčen o tom, že úlohou církve na 
Východě i na  Západě je být k disposici a 
pomáhat lidem v nouzi. Proto  farnost sv. 
Konráda ochotně finančně podpořila výstavbu 
první  sociální stanice - Charity - v Pardubicích 
a předala jim  vlastní zkušenosti jako další 
pomoc. 

 Výboru naší farní rady pro partnerství "smíření 
a mír"  leželo obzvlášť na srdci hledat možnosti 
financování různé  pomoci , protože pouhá 
hezká slova nestačí. Přemýšleli jsme,  jak získat 
finanční prostředky, aby to naše farníky 
oslovilo.  Z toho důvodu jsme využili cenových 
rozdílů mezi Českou  republikou a Německem a 
nakoupili jsme na našich zájezdech  zboží v 
Čechách (např. porcelán, sklo, dřevo, hračky),  

abychom  je za přiměřenou cenu nabídli při 
našem tradičním Farním  adventním dnu v 
"pardubickém stánku". Při tom jsme získali  
zkušenost, že jsou naši lidé ochotni svým 
nákupem podporovat  toto partnerství. Výnos z 
tohoto prodeje se pak dostává zpět  našim 
českým přátelům (podpora při rekonstrukci 
kostelů,  příspěvek na nákup auta pro Charitu, 
spolufinancování zájezdů  atd.). 

 Při zpětném pohledu na naše několikaleté 
přátelství a na  naši společnou cestu zjiťujeme 
vyváženost mezi "darovám a  přijímáním". To 
vědomě prožívané křesťanství našich českých  
přátel nás posiluje ve víře a obdarovává nás 
společenstvím a  nákloností. Zvláštním 
vyvrcholením a uznáním přátelství mezi  našimi 
farnostmi je návštěva českého diecézního 
biskupa mons.  Karla Otčenáška u nás ve 
farnosti sv. Konráda v červnu 1997. 

 Elfriede Hildensperger, 
 Marianne Baumgartner 

(Přeložili manželé Matyášovi) 

 

HOSPODAŘENÍ  FARNOSTI  V ROCE  1998 
 

Příjmy: 

sbírky 966 301,00 

dary od fyzických osob 404 469,20 

dary právnických osob 464 200,00 

dary ostatní tuzemské 148 665,20 

dary zahraniční 1 421,50 

nájemné z budov a předmětů 88 293,00 

nájemné z půdy 9 020,00 

úroky z vkladů 18 234,25 

příspěvek obecního úřadu 200 000,00 

příspěvek okresního úřadu 763 000,00 

příspěvek ústředních orgánů 49 875,00 

půjčky 620 000,00 

ostatní příjmy 516 821,40 

zůstatek hosp. k 1.1.1998 214 008,91 

Příjmy celkem 4 464 309,46 

Vydání: 

mzdy kostelních zaměstnanců 100 666,00 

daň z příjmu zaměstnanců 15 335,00 

soc. a zdravot. Pojištění zaměst. 62 236,00 

bohoslužebné výdaje 22 804,00 

režijní výdaje 263 453,90 

opravy památek 1 893 315,60 

opravy ostatní 19 795,30 

půjčky 403 000,00 

odeslané sbírky a příspěvky 194 147,00 

dary a charitativní výdaje 109 000,00 

daň z nemovitostí 487,00 

ostatní výdaje 999 012,88 

Výdaje celkem 4 083 252,68 

 
Rozdíl příjmů a výdajů 381 056,78 

 



DĚTEM A RODIČŮM 
PŘÍPRAVA DĚTÍ K 1. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ  

(PŘÍPADNĚ KE KŘTU) 
Děti, které jsou vedeny k víře v Boha a začal se u nich rozvíjet vztah 
k Pánu Ježíši, církev ráda připravuje k vrcholnému přijímání našeho 
Pána v Eucharistii. Jako záruku alespoň počátečního porozumění 
obsahu této svátosti církev vyžaduje, aby dítě rozeznalo dobro od zla 
a obyčejný chléb od eucharistického a aby se přiměřeně svému věku 
účastnilo života místní farní obce.  To znamená pravidelnou účast na 
mši svaté a na výuce náboženství, pokud mu v tom nebrání vážné 
důvody (v tom případě by musela být výuka zajištěna jinak). 

Náboženská výchova dětí je v první řadě úkolem rodičů. Duchovní 
správce farnosti má povinnost zajistit výuku náboženství. Zralost 
dítěte k prvnímu svatému přijímání by měli rozpoznat rodiče, v případě 
pochybností je vhodné se poradit s knězem či některým katechetou.  

V naší farnosti je již několik let zavedena zvláštní příprava k 1. sv. přijímání, oddělená od náboženské 
výuky ve škole (tuto výuku však nenahrazuje). Příprava probíhá na faře v malých skupinách jednu 
hodinu týdně a letos začne ve druhém únorovém týdnu. Prosíme rodiče, kteří mají o přípravu zájem, 
aby si vyzvedli přihlášku v sakristii některého z kostelů nebo na faře a vyplněnou ji odevzdali 
nejpozději do konce ledna též na faru nebo do sakristie kostela. V prvním únorovém týdnu se dozvíte 
termín výuky podle možností vašeho dítěte.  

Děti, které dosud nebyly pokřtěny  budou v rámci těchto hodin připraveny i ke křtu. 

První setkání bude společné dětem i rodičům. Je třeba na něj přinést potvrzení o křtu dítěte (ti, kdo 
nebyli pokřtěni, prosíme o rodný list), sešit, psací potřeby a přezůvky.  

Přípravu povede Ing. Ilona Fibichová. 

- mz -  

ZPRÁVY Z DIECÉZE 

Diecézní časopis IKD 
(Informace z královéhradecké diecéze) 

je v naší farnosti velmi málo čtený. Zatímco farního Zpravodaje se tiskne asi 650 výtisků a někteří z vás 
si stěžují, že po týdnu už žádný na stolečku v kostele nenajdou, diecézní časopis IKD objednává naše 
farnost ve 40 kusech a asi 10 odběratelů ho dostává na adresu domů.  

Od nového roku získalo IKD novou grafickou úpravu, a bude mít také nového odpovědného redaktora. 
Bude vycházet pouze 1x za měsíc v ceně 13 Kč za jedno číslo. Celoroční předplatné se zvýší o 1 Kč 
na 156 Kč.  

První číslo, které je již k dispozici v kostele, bylo připraveno prozatímní redakční radou pod vedením P. 
Karla Moravce. Královéhradecké biskupství v něm vypisuje 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ 

na místo odpovědného redaktora IKD. Požadavkem je minimálně SŠ vzdělání, praxe 
v oboru a alespoň základní znalost práce na PC. Předpokládá se římskokatolické 
vyznání a živý zájem o dění v diecézi. K přihlášce je třeba přiložit životopis a 
doporučení duchovního správce. Redakce bude v Hradci Králové.  

Přihlášky je třeba odeslat do 12. února na adresu: IKD, Nové Adalbertinum, Velké 
náměstí 32, 500 01 Hradec Králové.  Tel. do prozatímní redakce: 049 – 5063 422. 

- mz -  

 



SALEZIÁNSKÉ OKÉNKO 
 

Saleziánské hnutí mládeže srdečně zve na 

 

V. křesťanský ples mladých 
v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou 

sobota 13. února v 19 hod. 

cena 85 Kč 

zajištěn autobus z Pardubic na ples i zpět, 
odjezd v 16 hod. od saleziánského domu 
na Zborovského nám.  

Plesu předchází mše svatá s nedělní 
platností v 17.30 v místním kostele.  

Informace: P. Pavel Pešata, tel. 6335178 

Srdečně zveme na 

 

Volejbalový maratón 
PARDUBICE - HRADEC KRÁLOVÉ 

(pro nechápavé - hraje se 24 hodin) 

Cíl akce: seznámit se, pobavit se a taky si trochu 
zasportovat. 

Termín: 5. 2. - 6. 2. 1999 (začátek v 19.30 - pro úplně 
nechápavé konec v 19.30) 

Místo konání: Saleziánské středisko mládeže Pardubice 
(tělocvična) 

Spaní: Pro případné spáče budou nachystány molitany 
(spacák s sebou) 

Nezapomenout: Boty do tělocvičny, všechny své 
kamarády, kteří si chtějí zahrát, a v neposlední řadě 
nezdolný optimismus, že jste to schopni přežít. 

Charakteristika akce: 

Jedná se o sportovně recesistickou akci, která je 
přednostně určena pro mládež ve věku 15 - 30 let (starší 
samozřejmě mohou hrát také). Přijít mohou jak celé 
kolektivy, tak i jednotlivci. Vzhledem k tomu, že se 
z hlediska organizačního jedná o poměrně náročnou akci 
(je nutno sestavit časový harmonogram, kdy kdo bude 
hrát), prosíme, abyste o své účasti informovali předem (a 
pokud možno co nejdříve). Je možné přijít si zahrát třeba 
jen na odpoledne nebo například na dvě hodiny. Chceme 
upozornit, že se v žádném případě nejedná o volejbalové 
utkání na úrovni ligy, nýbrž o setkání lidí, kteří si pro 
radost (a třeba i hůře) chtějí zahrát. Ve volném čase je 
možno posedět v baru, zahrát si kulečník, šipky a 
popřípadě se i vyspat. 

Bližší informace získáte: 

Zdeněk Nejezchleb, tel. domů: 48010, do práce 6024413 
nebo P. Petr Kopřiva, tel. 6335178- 

… něco mi říká, že párty už skončila … 

 



ŘECKOKATOLICKÁ  CÍRKEV 
(7. pokračování)  

Úcta k Bohu - část 2. (pokračování) 

V LITURGICKÉM SHROMÁŽDĚNÍ JE 
PŘÍTOMEN KRISTUS. 

Shromáždění věřících se s Kristem setkávají 
ve třech stupních.  

Kristus je vždy přítomen ve shromáždění 
věřících, kteří se sešli v jeho jménu. Apoštol 
Matouš (Mt18/20) zaznamenal výrok Pána 
Ježíše: „Protože, kde jsou dva nebo tři 
shromážděni v mém jménu, tam jsem mezi nimi.“ 
Také modlitba  se odvolává na tato slova, když 
se kněz modlí modlitbu třetí antifony: „Ty, který jsi 
nám milostivě dopřál takto se společně a 
jednomyslně modlit, Ty, který jsi slíbil, že vyslyšíš 
prosby, když se dva nebo tři shromáždí ve Tvém 
jménu, Ty sám nyní splň prosby svých 
služebníků, ať vedou k našemu dobru: Dej nám v 
tomto věku poznat tvou pravdu a v budoucím 
život věčný. Neboť Ty jsi Bůh dobrý a laskavý k 
lidem a my Ti vzdáváme slávu, Otci, i Synu i Sv. 
Duchu, nyní i vždycky i na věky věků, Amen. “  

Kristus je dále přítomný ve svém slově, neboť 
to On sám hovoří, když se předčítá Písmo svaté. 
Tuto skutečnost si uvědomujeme, když začíná 
malý vchod. Kněz s pozdviženým Písmem sv. 
vychází severními dveřmi , prochází 
shromážděním věřících, zastavuje se před 
carskými dveřmi a  recituje modlitbu vchodu: 
„Svrchovaný Pane, Bože náš., ty jsi na nebesích 
ustanovil sbory a zástupy andělů, aby sloužily 
Tvé slávě. Připoj k našemu vchodu průvody 
svatých andělů, aby s námi konali tuto službu a 
spolu s námi oslavovali Tvou dobrotu. Neboť 
Tobě přísluší všechna sláva, čest a klanění, 
Otče, i Synu i svatý Duchu  nyní i vždycky i na 
věky věků. Amen.“ a dále vyzývá lid: 
„Vyslechněme slovo Boží!“  

Reálná přítomnost Kristova je pod 
eucharistickými způsoby. V této svátosti je 
jedinečným způsobem přítomen celý a 
neporušený Kristus trvale a podstatně. Tato 
Kristova přítomnost se nazývá skutečná, ne ve 
smyslu výlučném, jakoby předchozí přítomnost 
nebyla skutečná, ale pro její vynikající způsob 
(Mysterium fidei, AAS, 57/1965 p. 764 - instructio 
Eucharisticum mysterrium 9.) 

LID BOŽÍ V LITURGICKÉM SHROMÁŽDĚNÍ 

Přístup na bohoslužebné shromáždění má 
každý, kdo vyznává víru církve a je do církve 
začleněn sv. křtem, nebo se na křest připravuje. 
V minulosti se přísně dbalo, aby na bohoslužbě 
byli přítomni jen věřící. Katechumeni, ti kteří se 

připravovali na křest, mohli  být přítomni pouze 

na první část, t.j. na bohoslužbu slova. Pak 
museli odejít. Z toho důvodu se používalo v 
bohoslužbě zvolání: „Ať odejdou čekatelé na 
křest!  Katechumeni odejděte!  Nechť tu 
nezůstane nikdo z čekatelů na křest a my věřící 
znovu a znovu se pomodleme v míru k našemu 
Pánu.“ 

Bohoslužebné shromáždění je společenstvím 
svatých, jak o křesťanech krásně hovoří sv. 
Pavel. Všichni přítomní na tomto shromáždění se 
zúčastňují na svatém kněžství Kristově. Jsou 
posvěcováni jeho svatou přítomností a tvoří údy 
jeho tajemného Těla.  

Avšak všichni jednotliví účastníci tohoto 
shromáždění jsou hříšníky. Proto toto 
shromáždění koná úkony kajícnosti a dovolávají 
se Božího milosrdenství.  

V liturgickém shromáždění jsou si všichni lidé, 
jako Boží děti, rovni. Všichni tvoří jednu 
společnou liturgickou rodinu a proto v bratrské 
lásce a jednotě slaví  božskou liturgii. Při  
takovémto společenství se má dávat přednost 
společnému slavení - společné modlitbě, 
společnému zpěvu - před individuálním slavení 
(např. modlitby z misálků apod.). 

(Pokračování příště.) 

Představení v chrámu (Polsko – konec 15. stol.) 



CHARITA 
 
S MARIÍ HUBÁLKOVOU - O CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÉ SLUŽBĚ 

 

Charitní ošetřovatelská služba /dále jen CHOS/ působí v našem městě již od roku 1991. Služebně 
je dokonce "starší", než vlastní oblastní charita Pardubice, do níž byla začleněna v červnu roku 1992. 
Za dobu její existence se v jejím vedení vystřídaly tři vrchní sestry - Jana Tomšů, Martina Vacková a 
Marie Hubálková, která pardubickou CHOS vede od r. 1997. Také personální obsazení zdravotních 
sester a pečovatelek se v průběhu sedmi let měnil. Z těch úplně prvních dnes slouží již jen paní Marie 
Kleinerová. Vedle ní zde v současnosti kromě Marie Hubálkové působí zdravotní sestra Olga Kylarová, 
Dáša Šebková, Veronika Řetická, Jana Motyčková, Ilona Gilarová a pečovatelky Boženka 
Dařbujánová, Dana Hnátnická a Boženka Kacafírková. 

 

Ø Jak se v současné době "CHOSce" daří? 
Kolik máte klientů a jaké služby jim 
nejčastěji poskytujete? 

Myslím si, že se nám daří celkem dobře. 
Staráme se asi o 120 klientů a v součastné 
době bychom rádi mezi sebe přijali nějakou 
šikovnou zdravotní sestru, která má vztah ke 
starým lidem. Poskytujeme vedle zdravotních 
služeb, jako jsou: odběry krve a ostatního  
biologického materiálu, cévkování aplikace 
injekcí, inzulínu, převazů, rehabilitace, toalet až 
po pečovatelské služby jako rozvážka obědů, 
nákupy, úklidy ...a další. 

Ø Jaký ohlas má vaše služba u klientů? V 
čem se osvědčila? 

Ohlas u klientů je dobrý. Jednak máme klientů 
dost, a také i přes jiné možnosti, které mají, 
nechtějí se našich služeb vzdát. Jsou velmi 
vděční za osobní přístup a za čas, který jim 
věnujeme. I pro nás je tato práce obohacující, i 
když mnohdy není jednoduchá. Každá z nás má 
krásné zážitky s lidmi, nejen když se někdo 
vrací k Bohu po mnoha letech, ale i smíření s 
těmi nejbližšími. Uvedu zde několik úryvků z 
dopisů: 
• "Často na Vás vzpomínáme a budeme 

vzpomínat. Děkujeme za vše, co jste pro 
naši maminku udělali." 

• "Předem mého dopisu, chci Vám všem 
poděkovat, které jste se věnovali mé 
manželce. Za vyčerpávající práci, kterou jste 
ji věnovali. Děkuji všem, za každodenní 
příchod a že jste ji slovy pomáhali k radosti 
do života. Jsem za to vděčen a měli jsme 
radost, když jste přišli. …" 

• "Děkuji Vám za výbornou péči, bez které 
bych nemohla být u své rodiny..." 

Ø Počátky prosazení domácí péče u nás 
nebyli vůbec jednoduché. Organizace, 
které se jí věnovaly, měly ve srovnání se 
standardní zdravotní péčí horší 
podmínky. Těžce se bojovalo o existenci. 
Jaká je v tomto směru dnešní situace? 
Jak vaši službu vnímají obvodní lékaři 
dnes? 

Obvodní lékaři nám věří a svěřují nám své 
pacienty ve většině případů rádi. A když pacient 
tuto péči potřebuje a lékař mu ji nechce napsat, 
je zde možnost lékaře změnit. Vzhledem ke 
změnám ve zdravotnictví nemáme jistotu, co se 
týká perspektiv. Nevíme, zdali bude ČSSD 
přikládat význam domácí péči. Zda- li bude 
podporovat nestátní zdravotnictví.  

Ø Jakým způsobem může pomoci činnosti 
CHOS naše farní společenství? Co je od 
nás, farníků, nejvíce potřeba? 

Stále více se objevují prosby ze strany 
příbuzných klientů o hlídání.Velmi by nám 
pomohlo, kdyby jsme měli dostatečný počet 
spolupracovníků k této službě. Jedná se o 
popovídání si s pacientem, nebo ho několik 
hodin pohlídat. A to i za finanční odměnu.  

A pak Vás prosíme o modlitbu. Té není nikdy 
dost. Modlete se za nás, abychom, tuto práci 
dělali dobře a s láskou a aby byla opravdu 
apoštolátem jak má být. Abychom dávali lidem 
to, co potřebují a co jim schází. A také, aby se 
našlo hodně lidí, kteří by tuto práci rádi dělali.  

A co závěrem? Těší nás, že jsou pacienti 
spokojeni... A děkujeme Vám za jakoukoliv 
podporu. 



CHARITA  (pokračování) 
 
NOVÁ SLUŽBA NEMOCNÝM: 
Návštěvy v nemocnici 

Mnozí z vás víte, co znamená ležet 
v nemocnici a nemít naději, že vás 
někdo navštíví. Na druhou stranu byť i 
jen krátká návštěva z „venku“ může 
velmi povzbudit, dodat novou sílu 
poprat se se svou nemocí. Dnes už 
nikdo nepochybuje o tom, že „dobrá 
mysl“ pacienta hraje velkou roli při jeho 
uzdravování. 

Myšlenka zorganizovat návštěvní 
službu v pardubické nemocnici existuje 
v hlavách mnohých už velmi dlouho. 
Zatím nikdo neměl dost sil zrealizovat ji 
tak, aby tato služba trvale fungovala a 
mohla být nabídnuta všem pacientům 
již při příjmu do nemocnice. 

Na jednom z podzimních jednání farní 
rady se na toto téma znovu hovořilo a 
Oblastní charita byla vybídnuta, aby se 
společně s členkami Společnosti 
svatého Vincence o zorganizování této 
služby pokusila.  

Zveme proto vás všechny, kdo se 
chcete a můžete k tomuto úkolu 
vyjádřit, máte nějaký dobrý nápad, 
připomínku nebo dokonce ochotu se 
do této služby zapojit, na pracovní 
setkání, které se bude konat v úterý 9. 
února od 19 hod. ve společenské 
místnosti na faře. 

POZVĚTE SVÉ ZNÁMÉ NA ZÁMEK! 
 

Měsíc únor se stal již tradičně měsícem pro neziskové 
organizace. Snahou každé z nich je prezentovat svoji 
práci veřejnosti. Oblastní charita Pardubice bude 
představovat svoji činnost v neděli 21. února od 16 hod. 
v Rytířském sále pardubického zámku. Prosíme, 
pozvěte své známé či spolupracovníky, kteří se zajímají 
o charitativní činnost. V loňském roce jsme právě při této 
prezentaci získali velmi dobrou spolupracovnici. Lidi 
v důchodovém věku by mohla zaujmout zamýšlená 
návštěvní služba v nemocnici. Charita přivítá spolupráci 
se všemi lidmi dobré vůle, kteří chtějí být prospěšní 
druhým. A díky naší rozvinuté spolupráci s dobrovolníky, 
ať už pro misie, nebo pro nemocné, máme co nabídnout 

– mz –  

 

 

 

Činnosti katolické charity 
 

 

 Charitní ošetřovatelská služba  Pomoc zdravotně 
postiženým 

 Pomoc do zahraničí 

 Domovy pokojného stáří  Pomoc těžce nemocným  Pomoc postiženým povodněmi 

 Pomoc lidem bez domova  Charitní poradny  Charitní vzdělávání 

 Domovy pro matky v tísni  Pomoc uprchlíkům  Ostatní střediska pomoci 

Poděkování 
Děkujeme všem dětem, jejich rodičům i ostatním 
štědrým dárcům, za vánoční dárky pro chudé děti 
v Indii. Sešly se jich dvě banánové krabice a udělají 
radost několika desítkám dětí. Bohu díky za vaše 
dobrá srdce! 

Balíky pro misie se budou balit ve středu 17. února od 
15 hod. na faře, z celnice se budou odesílat ve středu 
25. února. Prosíme o vaši spolupráci. 



KALENDÁŘ 
Po  25.1. P. Moravec: BŮH OTEC - přednáška kostel sv. Jana 18 hod. 
Čt  28.1. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  29.1. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po  1.2. Ing. Kohl: aktuální téma - přednáška kostel sv. Jana 18 hod. 
St  3.2. Farní rada fara 19 hod. 
 Zpovědní den sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
Čt  4.2. Zpovědní den 

(rozpis zpovídajících bude vyvěšen v kostele) 
sv. Bartoloměje 
sv. Jana 

8 – 16 hod. 
16 – 18 hod. 

 Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá 5.2. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
 Zpovědní den sv. Bartoloměje 16 – 18 hod. 
 Volejbalový maratón saleziánské střed. viz str. 8 
So 6.2. Volejbalový maratón saleziánské střed.  
 Večeřadlo s Pannou Marií kostel sv. Jana po ranní mši 
Po  8.2. ing. Franc: VÝZNAM SVÁTOSTI V KNĚŽSTVÍ - 

přednáška 
kostel sv. Jana 18 hod. 

Čt  11.2. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  12.2. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 15.2. P. Skalický:BŮH OTEC - přednáška kostel sv. Jana 18 hod. 
St 17.2. Senior klub fara 14.30 hod. 
 MISIE – balení fara 15 hod. 
Čt 18.2. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  19.2. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 
Po 22.2. P. Nečas: 1. LIST KORINTSKÝM – stav ve sboru, 

obci – přednáška 
kostel sv. Jana 18 hod. 

St 24.2. MISIE  - odesílání balíků pošta 2 - celnice 15 hod. 
Čt 25.2. Mariánský večer  kostel sv. Jana po mši sv. 
 Společenství maminek  fara 16 hod. 
 Společenství dospělých fara 19.30 hod. 
Pá  26.2. Tichá adorace  sv. Bartoloměje po mši sv. 

Proč se v kostele sv. Jana tak dlouho netopilo? 
 Protože krom P. Moravce a pana Metelky nikdo z nás dosud neumí s tamním topením zacházet. 
A právě panem Metelkou jsme byli bohužel stále ujišťováni, že je vše v pořádku, a že pocit zimy je spíš 
vaším pocitem, než objektivní skutečností. Teprve až po několika vašich a našich  urgencích byl přizván 
odborník, který zjistil, že potrubí topení je silně zanesené, a že teplá voda jím nemůže proudit tak 
intenzivně, aby stačila prostor kostela ohřát. Po odstranění této překážky je snad  už v kostele tepleji, 
nebo ne? 

 P. Jaromír 

Na poslední chvíli… 
Od 1. 2. 1999 byl do naší farnosti ustanoven další kaplan – P Pavel Kalita z Hradce Králové. 

Představíme ho v příštím čísle našeho Zpravodaje. 


