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635 let od smrti Arnošta z Pardubic
Ve středu 30. června uplyne 635 let od smrti
Arnošta z Pardubic.
Pocházel z vladycké rodiny. Jeho otec
vlastnil kromě jiných zboží také město
Pardubice – odtud jeho přídomek. Byl
jedním
z nejvzdělanějších
mužů
v české zemi. Čtrnáct let studoval
na univerzitách v Padově a
Bologni. Po Janu IV z Dražic
(+ 1343) se stal pražským biskupem
a rok na to arcibiskupem, jímž
zůstal až do své smrti.
Přesné datum jeho narození není
známé, ale nejčastěji se v odborné
literatuře uvádí 25.březen 1297.
V r. 1343 je povolán na stolec
pražského biskupa a rok po té je
povýšen papežem Klementem
VI.
na
arcibiskupa.
21.XI.1343 přebírá pallium
prvního
arcibiskupa
pražského a zároveň se
účastní položení základního kamene ke
katedrále sv. Víta. R. 1347 vyjednal u
papeže Klimenta VI. souhlas k založení
univerzity a 2.listopadu téhož roku
slavnostně korunuje Karla IV.českým králem

korunou svatováclavskou. Byla to první
korunovace českým metropolitou v českých
zemích. 7. dubna.1348 vydává Karel IV.
dvě zakládací listiny University. Jednu pro
Universitu (zcizena za 2. svět. války),
druhou
dostává
první
kancléř
University Arnošt z Pardubic (ta je
zachována).
Týž den vydává
Karel IV - jako římský král - na
žádost Arnošta z Pardubic a skupiny
českých pánů soubor jedenácti
privilegií, které České království
posunují
na
úroveň
„zvlášť
vznešeného článku říše římské“.
Téhož
roku
(1348)
Arnošt
z Pardubic v zastoupení Karla IV.
pokládá základní kámen ke stavbě
hradu Karlštejn. V září r. 1363
přijíždí
Karel
IV
na
Arnoštovo pozvání do
Pardubic. A 30.června
1364 v Roudnici Arnošt z Pardubic
umírá. Na svou vlastní žádost je převezen
do Kladska, kde jako mladý vyrůstal, a tam
ve farním kostele před oltářem, kde se mu
v mládí dostalo zjevení Matky Boží, je
pohřben.

Výročí jeho úmrtí vzpomeneme při mši sv. v kostele sv. Bartoloměje
ve středu 30.června v 18.00 za účasti mons. Josefa Kajneka, pomocného biskupa.
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Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY
Program jednání farní rady dne 2. června 1999:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Farní Zpravodaj
Bohoslužby, kněžské a jáhenské svěcení, primice, pouť
Brigáda v rekreačním středisku Charity v Chotěborkách
Výuka náboženství - zakončení školního roku a příprava na nový školní rok
poslání a úkoly farní rady
Různé

ad 1)
Po diskusi bylo dohodnuto, že bude ustanoven šéfredaktor farního Zpravodaje a bude upřesněna jeho
odpovědnost. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 27. srpna, 7. číslo vyjde 5. září.
ad 2)
• FR diskutovala o souvislostech vnitřního vztahu k eucharistii a k bohoslužebnému shromáždění a
jeho vnějších projevech např. v oblékání. Bylo doporučeno napsat o tom úvodník do Zpravodaje.
• Slavnostní bohoslužbu, při které přistoupí v neděli 20. června v klášterním kostele 15 dětí k 1. sv.
přijímání, budou celebrovat P. Pavel Kalita a P. Oldřich Kučera.
• 26. 6. bude v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové vysvěcen na kněze jáhen Jan Šlégr, který
pochází z Brozan u Pardubic. Primiční mši svatou bude sloužit v sobotu 3. července v 11 hod.
v Sezemicích a druhou v neděli 4. července v 9 hodin v Pardubicích, v kostele sv. Bartoloměje.
• 17. září bude přijímat kněžské svěcení v Želivě pardubický rodák Adrian Sedlák. Primiční mši
svatou bude sloužit 18. září v 10.30 v kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.
• Farní rada se ohledně pomoci při přípravě primice sejde v pondělí 30. srpna v 19 hodin na faře.
• 30. června oslavíme 635. výročí úmrtí Arnošta z Pardubic vzpomínkovou bohoslužbou, kterou bude
v 18 hod. v kostele sv. Bartoloměje celebrovat biskup Josef Kajnek.
• na prázdniny bude vydán nový rozpis bohoslužeb v pardubických kostelích
ad 3)
Oblastní charita pořádá v sobotu 26. června brigádu na dokončení vnější úpravy dvorku a zahrady u
rekreačního střediska v Chotěborkách, aby zde děti mohly strávit své prázdniny. Je vítána každá
pomocná ruka! Bližší informace podá paní Kynclová na tel. č. 6335026.
ad 4)
Katecheté připraví seznam dětí, které se účastnily letos náboženské výuky, a sejdou se ve středu
16. června, aby se domluvili na rozvrhu pro příští školní rok. Schůzku svolá M. Zimmermannová.
ad 5)
Členové farní rady se dohodli, že během prázdnin zpracují písemně každý svoji představu, čím by se
především měla zabývat farní rada.
ad 6)
• Pan Traxler poděkoval zástupci mládeže Tomáši Jinochovi za přípravu odpoledne her na oslavu
Dne dětí v parku za farou. Setkání bylo dětmi méně navštíveno, než v minulých letech, ale o to byli
účastníci spokojenější.
• Topení v kostele sv. Bartoloměje bude zřízeno až to dovolí finanční možnosti farnosti.
V současnosti se opravují garáže na dvorku fary, které byly v havarijním stavu.
• Pan Ivan Jirout požádal o uvolnění ze členství ve farní radě. Nadále chce pomáhat při zajišťování
některých konkrétních aktivit, na kterých se dosud podílel (vedení korespondence Adopce srdce tří
"farních" sirotků ze Rwandy, Farní adventní den, družební kontakty z augsburgskou farností).
Příští jednání FR bude v pondělí 30. srpna.

Zapsala: Marie Zimmermannová
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Své kořeny mají v Pardubicích.
Pokračujeme v seriálu článků o kněžství. Dnes na stránkách našeho Zpravodaje přinášíme rozhovor
s kněžími, kteří jsou rodáky z Pardubic, nebo v naší farnosti prožívali své dětství, dospívání i roky
rozhodování se ke kněžské službě. Jsou to tito kněží:
jméno
P. Oldřich Šmeral
P. Vladimír Hronek
P. Petr Bulva

současné působiště
farář - Lázně Bohdaneč
vikář - Kutná Hora
administrátor - Větrný Jeníkov
(českobudějovická diecéze)
P. Jindřich Krink
vikář - Benešov u Prahy
(pražská arcidiecéze)
P. Václav Vlasák
vikář - Turnov (litoměřická diecéze)
P. Pavel Seidl
farář - Dolní Čermná
P. Marian, Pavel Sokol, administrátor - Havlíčkův Brod
OPraem.

narozen
vysvěcen
14.4. 1941 21.12.1965
17.7. 1944 23.6.1973
22.2.1946 červen 1978
31.10.1944

2.7.1977

primice
25.12.1965
24.6.1973
červenec
1978
3.7.1977

23.5.1946
9.9.1961
7.6.1962

22.6.1979
27.6.1987
13.8.1994

29.6.1979
4.7.1987
20.8.1994

Jmenovaným kněžím jsme odeslali dopis s těmito otázkami:
1. Před několika lety jsem byl vysvěcen na kněze a ve svém rodišti v Pardubicích jste slavil primiční
mši svatou. Jaké vzpomínky se Vám vracejí při ohlédnutí na samý začátek kněžské služby?
2. Každá farnost má svoje určité zvyklosti. Během svého působení jste prošel mnoha farnostmi. Jsou
tyto změny pro Vás těžké?
3. Vaše kněžská služba prošla jak dobou totalitní, tak nyní dobou demokracie. Jsou tato období pro
Vás kněze při styku s lidmi něčím odlišná a změnilo se příchodem dnešní doby pro Vás mnohé?
4. Co se Vám vybaví, když se řekne "město Pardubice", "farnost Pardubice"?
5. Můžete nám nyní, po mnoha letech, prozradit, jaké byly Vaše pocity, když jste poprvé
v Pardubicích, u sv. Bartoloměje, sloužil jako kněz?
6. Co byste nám, pardubickým farníkům, ještě důležitého rád řekl?
7. Měla Vaše rodná farnost na Vaše životní rozhodnutí nějaký konkrétní vliv?
Ze sedmi oslovených kněží se nám šest ozvalo. Jejich odpovědi uveřejňujeme:
v Krkonoších. Každý, kdo se stěhuje, ví, že to
není moc příjemné. U kněze to znamená
poznávat novou farnost a nové lidi. Ale má to i
své klady. Brání to tomu, aby kněz upadl do
jakési rutiny a stereotypu dlouholetého faráře na
jednom působišti. Protože každá farnost je jiná, a
tak nakonec "vším jsem byl rád", jak by řekl
básník..

P. Oldřich Šmeral
1. Narozen 14.4.1941 v Pardubicích, posvěcen
na kněze 21.12.1965 v Praze biskupem
Františkem Tomáškem, primice 25.12.1965
v Pardubicích v kostele sv. Bartoloměje. Když
vzpomínám na začátek své kněžské služby před
bez mála 35 lety, mohu říci, že mnohé dopadlo
jinak, než jsem si představoval, mnohé jsem
musel korigovat, protože praktický život je jiný,
než jsem si ho představoval za doby studií, po
mnohých životních zkušenostech bych leccos
udělal jinak, ale určitě jedno rozhodnutí po letech
kněžské služby by zůstalo stejné: stát se
knězem.

3. Jistě, že změna politických poměrů zasáhla
do života každého z nás: např. je mým
představeným biskup a ne proticírkevní tajemník.
Vy můžete vydávat svůj Zpravodaj a takových
větších či menších změn je spousta. Ovšem
důležité je, aby se také lidé změnili samozřejmě
k lepšímu a nechtěli vyměnit jen komunismus za
konsumismus. Nikdo nám - kněžím, jáhnům i
laikům nebrání, abychom se snažili změnit sami
sebe i své okolí k lepšímu.

2. Protože jsem už na osmém působišti, mohu
říci, že každá farnost má svoji "specifika." Působil
jsem na
velmi různorodých farnostech:
nábožensky vlažných, až skoro mrtvých, ale i v
horlivých po této stránce, v okresním městě, ale i
v zapadlých vesnicích, v Polabí, ale i v Orlických
horách, na Vysočině, i v podhůří Železných hor a

4. Když slyším slovo Pardubice, či farnost
Pardubice, představím si jako pardubický rodák
místa, kde jsem prožíval své dětství a mládí,
kostely i školy, které jsem navštěvoval. Jestliže
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
dům a ulice, kde jsem žil, už neexistují, protože
tam stojí paneláky, kostely dál stojí na svých
místech už celá staletí: "když se vše ve světě
mění, Ty sám jsi bez proměny"- čili takový obraz
lidské pomíjivosti a stálosti Boží.

i ke kněžské službě. Těžko všechny vyjmenovat,
a proto je nechávám ve svém srdci.
Prvními, kteří mohli využívat milosti Božích mnou
zprostředkovaných, byli farníci z Náchoda. Tam
jsem nastupoval 1. července 1973 - tedy týden
po vysvěcení -sloužením tří mší sv. a udělením
sedmi křtů sv. Bylo to první místo o kterém se
říká, že je dáno od Boha. Také tak jsem to cítil.
Odpovídalo tomu přijetí od farnosti i od prvního
"šéfa" P. vikáře Eduarda Seidla. I on
v Pardubicích léta působil a myslím, že doposud
jsou mnozí z pardubických farníků, kteří na něho
v dobrém vzpomínají, stejně jako já.

5. Je jasné, že po 35 letech si přesně nemohu
vybavit své pocity při primici, protože za tu dobu
byla spousta pocitů dobrých i méně dobrých.
Jistě jsem se nevznášel bezstarostně jako v nebi,
protože to bylo moje první veřejné vystoupení,
kterému předcházely různé starosti s přípravou
této slavnosti. Rozhodně jsem měl radost, že se
mi podařilo dosáhnout svého cíle, navzdory
různým překážkám.

Po třech letech kaplanování pak nastalo
"cestování" po různých koutech diecéze.Ať bylo
z lidského hlediska příjemné nebo nepříjemné,
vždy mi pomáhalo předsevzetí, které jsem si
dával hned na začátku kněžské služby. Ve všem
vidět záměr Boží a chápat, že jsem ve službě
tam, kam jsem poslán. Proto mi nebylo zatěžko
přejít do jiného prostředí, třebaže každé loučení
bylo poznamenáno větším nebo menším
smutkem.

6. Protože věřící v Pardubicích jistě slyší hodně
dobrých kázání svých kněží, jistě nepotřebují
slyšet kázání moje. A tak v souvislosti
s přípravou primice pana Jaroslava Sedláka bych
chtěl říci toto: "Když jsem měl mít primici, tak
jeden z věřících mi řekl, že přede mnou dlouho
nebyla v Pardubicích primice a že by bylo dobře,
kdyby po mně byla řada primiciantů, což se
podařilo. Samozřejmě, že to není moje zásluha,
ale chtěl bych vyjádřit toto: když pardubická
farnost dostává od Církve stále kněze, je třeba,
aby také jí kněze dávala a protože pro Církev
není tak důležitý počet kněží, jako spíše jejich
osobní svatost, aby to byli opravdu kněží svatí."

Podvědomí, že jsem ve službě Bohu
prostřednictvím svěřených duší, mi bylo silnou
oporou i v době totality. Všechno je v Boží režii,
podle vůle Boží nebo, jak říkával P. Kašpar
z Rosic, z Božího dopuštění. To pochopitelně
platí i v současné době a umět to svobodně a
dobrovolně přijmout dává možnost, aby Bůh i to
zlé proměnil v dobré. Na tom se pak podílíme i
svou obětí. Nepochopení této skutečnosti pak
může velmi komplikovat život jednotlivce i celé
společnosti a to ve všech oborech.

7. Samozřejmě, že moje rodná farnost měla vliv
na moje povolání - konkrétně to byli kněží a
kostely sv. Jana Křtitele a sv. Bartoloměje, kde
jsem ministroval a občas zastupoval kostelníky víc mi totiž předkoncilní liturgie ani nedovolovala.
P. Oldřich Šmeral

Co pro mne znamená město a farnost
Pardubice? V každém případě místo mého
narození, dětství a dospívání. Spousta krásných
vzpomínek i zápasů a v neposlední řadě i zrání
rozhodnutí pro kněžství. Přátelství prohlubovaná
právě prostřednictvím spoluúčasti na životě
farnosti od zábavy (velikonoční pondělí, společné
akce....), práce (opravy kostelů, fary...), příprava
liturgie (ministrování, zpěv ve sboru, liturgická
úprava po vatikánském koncilu...). To všechno se
promítlo i do pocitů, které jsem měl při primici.
Prožíval jsem to nesmírné obohacení od Boha
uprostřed těch, s nimiž jsem prožíval radosti i
starosti pardubické církve, mystického těla
Kristova.

P. Vladimír Hronek
Je to již čtvrt století, co jsem i já přijal svátost
kněžství. V sobotu 23. června 1973 v katedrále
sv. Víta na pražském hradě jsem prostřednictvím,
tehdy apoštolského administrátora, otce biskupa
Františka Tomáška byl začleněn do kněžského
společenství. Druhý den pak v kostele sv.
Bartoloměje v Pardubicích se farnost zúčastnila
mé první mše svaté, kterou jsem za všechny
pomocníky a dobrodince sloužil.
Vzpomínek na celé období před i v období kolem
primice by bylo mnoho. Co provázelo přípravy i
vlastní průběh slavnosti, liturgie primice, kterou
svou účastí pozvedlo i dostatek těch, kteří už,
bohužel, nejsou mezi námi živými a jimž opět po
letech vzdávám díky. Vzpomínám na všechny,
kteří byli mými vzory a příklady a pomáhali, třeba
i nevědomky, formovat můj vztah k Bohu, k lidem

Přál bych pardubické farnosti podvědomí, že
vytváří společenství těch, kteří se sjednocují
v živém těle Kristově, třebaže má každý jiné
poslání a úkol, ovlivněné i různosti poznání,
názorů, osobních vlastností i zkušeností. Tam,
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
kde je roztříštěnost ,dochází k odumírání víry.
Vzpomeňme na Pavlova slova 1 Kor.12 a 1 Kor
1, 12-13 - je snad Kristus rozdělen?

farnosti - směrem do minula i do budoucna: Bůh
je nadčasový a čas je i pro nás skutečností jen
relativní.

Na jednotě všech může být založena pevnost a
duchovní život každé farnosti i celé Církve. Tato
jednota je také nejideálnější podmínkou k novým
povoláním ke kněžské službě, tak jako jsem to
cítil i já sám v době, když jsem o kněžství
uvažoval a na ně se připravoval.

P. Jindřich Krink

P. Václav Vlasák
1. Vysvěcen jsem byl na kněze před 20 lety
v Litoměřicích. To, že jsem považován za rodáka
z Pardubic je milé, ale narodil jsem se v Mladé
Boleslavi. V Pardubicích jsem prožil větší část
svého života před vstupem do kněžského
semináře. Mám zde maminku, sestru, bratry,
příbuzné a tatínek je pochován na zdejším
hřbitově. V Pardubicích jsem také sloužil jednu
ze svých prvních mší svatých. Začátek mé
kněžské služby byl krásný a prožil jsem jej ve
svém rodišti. Pan arciděkan byl hodný a věřící
mně velmi dobře přijali.

P. Vladimír Hronek

P. Jindřich Krink
1. Pardubice sice nejsou moje rodiště, ale
hlásím se k nim, navíc jsem zde byl v dospělém
věku křtěn, a tak vlastně tak na půl mým
rodištěm jsou. Vzpomínky na začátek kněžské
služby? Radost z Ježíšova povolání, tíživé pocity
z "úřadování", úsměvné nad počáteční naivitou,
zároveň však určitý "stesk" po tehdejší větší
vnitřní jednoduchosti.

2. Zvyklosti ve farnostech jsou různé, jde spíše
o jistou tradici náboženských projevů, a to je
dobré zachovat. Pokud se jedná o přeložení do
jiné farnosti, je to vždy trochu smutné, protože
každou farnost, ve které sloužím, mám rád.

2. Ne, působím na 8. místě. Je to vždy
obohacení, i když samo sebou ne vždy změna
k lepšímu z hlediska lidských pocitů.

3. Je nesporné, že se za posledních deset let
mnoho změnilo, a je to dobré. Duchovní služba
má nesrovnatelně větší rozsah než dříve. Mohu
více sloužit a jsem za to Pánu Bohu vděčný.

3. Ano, Církev se u nás hledá, aby šla cestou
Ježíše Krista a byla zde proto, pro co ji On
shromáždil, a také pro všechny - nejen pro
zabezpečování potřeb věřících, na což ji chtěl
degradovat komunistický systém. Církev je dnes
mnohem více zbyrokratizována, což odčerpává
síly ke skutečnému hlásání radostné zvěsti. A
věřící "laici" si jen obtížně uvědomují, že Církev je
naplno jejich věcí. Je to stále doba "otevírání" očí
i duší.

4. Město a farnost Pardubice pro mě znamená
mnoho. Nezapomenutelné vzpomínky na domov,
školu, farní společenství mladých, sport a
zaměstnání. Z kněží mě nejvíce oslovil pan vikář
Seidl, P. Adamec a P. Koudelka.
5. Nevzpomínám si už na své pocity před
primicí, byly jistě sváteční, ale mohu Vám říci, že
se za ta léta kněžské služby nezměnil můj
přístup k oltáři. Vždy jdu k oltáři s hlubokou
úctou k Nejsvětější oběti Ježíšově, s radostí
z jeho vzkříšení a s touhou po setkání s ním.

4. Jednak mé vlastní "mládí". A vůbec neberte
frázovitě, když říkám, že jsem si toto město
"zamiloval" a cítím zde "domov".
5. Silně
radostné,
jen
s přirozenými obavami.

mírně

smíšené

6. Rád bych vám řekl, že tvoříte sice malou, ale
nezanedbatelnou živou součást Kristovy církve.
Přeji vám, aby vaše farní společenství bylo pro
všechny obyvatele Pardubic přitažlivé Kristem,
který je ve vás i mezi vámi.

6. Že většinu z toho, co jsem za svého
jednoletého kaplanování v Pardubicích říkal a
dělal, bych dnes říkal a dělal jinak. Že ale věřím
že Duch svatý vše napraví, protože naštěstí
Církev vede On a my se mu to jen snažíme co
nejméně kazit. Že Církev je skutečností Boží, ale
Bůh není skutečností církevní. Přeji všem, aby
nepřestávali Boha hledat na své osobní cestě a
pouze nepřejímali předkládané. Že jsem
přesvědčen, že Pán Bůh je laskavý, dobrý Otec
a ne dogmaticko-morální teolog. Nebojme se.

7. Rodná farnost možná, ale pardubická určitě.
Právě zde jsem začal vnímat Boží výzvu, abych
se stal dělníkem na Pánově vinici. A to jsem
zřejmě netušil, že dostanu od Pána dvacet let
v jeho "kamenolomu" , jak kdysi nazval svou
litoměřickou diecézi nezapomenutelný kardinál
Štěpán Trochta. Děkuji za vaše vzpomínky
v modlitbě a Bůh Vám žehnej.

7. Jistěže, zde jsem přijal křest, žil počátky své
víry v Církvi a pod tímto vlivem dospěl ke svému
rozhodnutí. Za to patří dík celé pardubické

P. Václav Vlasák
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI (pokračování)
2. pro člověka znamená, být služebným
knězem Kristovým. Není to žádné povýšení, ale
je to někdy tvrdá služba. Nikdo z lidí si totiž
nezaslouží, aby se stal vyslancem Boha a Jeho
zprostředkovával lidem ve svátostech. Ale Pán to
tak chce. K celníku Matoušovi přišel také a řekl
jednu větu: "Pojď za mnou," a on šel. On si přeje
naši účast při díle Jeho spásy.

P. Pavel Seidl
1. Začátek mé kněžské služby se odehrával
mým stěhováním do Hradce Králové a nástupem
do kanceláře Biskupské konsistoře. Ani se mi
dnes nechce věřit, že jsme tehdy na celé
konsistoři pracovali v pěti či v šesti lidech: dvě
účetní, P. Josef Socha, P. Josef Růt, právník
JUDr. Steinfeld a já. Vzpomínám také rád na P.
Jana Nevtípila, se kterým jsem první svá kněžská
léta bydlel na faře na Pražském Předměstí. Měl
mimořádný smysl pro pořádek i otcovskou pomoc
druhým.

3. Jsem stále v jedné farnosti, proto nemám
žádné zkušenosti se stěhováním. Ale až to
přijde, určitě s tím nebudu mít žádné problémy.
Jak se znám, zvyknu si všude. Doufám, že znáte
sokola stěhovavého, jehož jméno nosím, a také
trochu jeho vlastnosti.

2. Já jsem zatím působil osm let Hradci Králové
a čtyři roky jsem farářem v Dolní Čermné. Docela
se mi vyplácí věřit, že první místo je od Pána
Boha a druhé od biskupa...

4. Byl jsem vysvěcen na kněze v roce 1994, a
proto nemám žádné zkušenosti s pastorací za
totality. Nemohu proto porovnávat.

3. V totalitě jsem působil ze svých dosavadních
dvanácti kněžských let pouhé dva roky, a
nemyslím, že byly těžší, než ty následující.

5. Domov, rodiče, sourozenci, přátelé.
6. Štěstí, radost, spokojenost, vděčnost Bohu. I
dnes, pokud bych se měl znovu rozhodovat,
zvolil bych si opět kněžství. Člověk je sice často
unavený, někdy si sáhne i na dno svých sil, ale
šťastný.

4. V Pardubicích jsem se narodil, odchodil
povinnou školu, léta ministroval, chodil do
společenství mládeže, setkal se se spoustou
dobrých lidí... a to rozhodně není málo.

7. Držte se Pána Ježíše v Eucharistii, Panny
Marie a Sv. Otce. Pak nikdy nešlápnete vedle.
Pravda půjde s Vámi.

5. Tak kromě hypertrémy, jsem prožíval velkou
vděčnost Pánu Bohu, že mě vůbec povolal
k oltáři, a také jsem byl vděčný všem, kteří mně
jakkoli pomáhali s přípravou primice.

8. Pardubice sice není mojí rodnou farností, ale
od jednoho roku mého života mě samozřejmě
také určitým způsobem formovala. Vzpomínám
s vděčností
na
všechny
kněze,
kteří
v Pardubicích působili a do jisté míry mě
ovlivňovali. Rád vzpomínám i na pana kancléře,
Oldřicha Henycha. Byl v Pardubicích v nelehké
době totality a mnozí farníci nechápali dobře jeho
jednání. Ono se to ale dobře kritizuje, když kritik
nemá žádnou zodpovědnost. Přesto, že k němu
mnozí měli výhrady, já jsem o něm doma slyšel
mluvit jen s úctou, z důvodu nezrušitelného
znamení kněžství, které on na duši nesl. Možná,
že i toto mělo určitý vliv na mé povolání. Úcta ke
knězi. Ale těch vlivů na mé povolání bylo
samozřejmě více.

6. To, co napíši, neplatí jen pro Pardubice.
Uvádějme do života slova evangelia, služme
bratru a sestře, kteří nikoho nemají, mějme
Pannu Marii za svoji matku a buďme jeden
k druhému milosrdní.
7. Na mé povolání mělo vliv více událostí.
Rodná farnost mi především pomohla vystrojit
primici a podporovala mne modlitbou.
P. Pavel Seidl

Marian P. Sokol, OPraem
1. Mám samé pěkné vzpomínky, jak na den mé
primiční mši svaté, tak na všechny lidi, kteří mě
jakýmkoli způsobem ovlivnili a provázeli na cestě
ke kněžství. Víte, čím dál více si uvědomuji, co to

P. Marian Sokol

Máme velikou radost, že 18. září 1999 budeme opět prožívat hloubku Boží lásky při primiční mši sv. Jaroslava
Sedláka. Věříme, že všichni kněží, se kterými jsme dnes rozmlouvali, přijedou mezi nás, a spolu s námi doprovodí
svého nového spolubratra k oltáři. Společně pak poděkujeme našemu Pánu za stálou aktuálnost Kristových slov:
"Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás."
A než se pro dnešek rozloučíme, poděkujme kněžím "pardubákům" za vytrvalost v kněžské službě, i za to, že si
našli chvíli času a rozhovoru se zúčastnili.
Farnost Pardubice na své kněze vzpomíná a v modlitbě za ně prosí. Těšíme se na setkání s nimi při primici
18.9.1999 - svoji přítomnost přislíbili. Pán jim žehnej v této tak náročné službě.
A. Hofericová
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INFORMACE Z DIECÉZE
4. července se koná

Zároveň se Zpravodajem je v kostelích
k zakoupení a přečtení

První diecézní pouť
s otcem biskupem Dominikem Dukou

6. číslo diecézního časopisu IKD.

na Chlumku u Luže.
Program začíná ranními bohoslužbami v 7.00
a v 8.15 v kostele Panny Marie Pomocnice.
V 10 hod. bude mít úvodní slovo pouti otec
biskup Dominik, po něm povedou mladí
animátoři
z diecézního
střediska života
mládeže VESMÍR modlitbu.
V 10.30 začíná přednáška jezuity P. Vladimíra
Málka (sekretář kardinála M. Vlka) o svátosti
smíření, a po ní adorace vedená P. Milošem
Kolovratníkem z České Třebové.
Pro rodiny s dětmi v té době připravili program
salesiánští spolupracovníci - děti si budou
moci hrát a zasoutěžit a přitom se něco více
dozvědět o hlavním mottu této pouti
vycházejícího z témat roku Boha Otce.
Po polední předstávce je připraven koncert
známé skupiny UČEDNÍCI. Po něm se
představí sestry Společnosti Srdce Ježíšova
z hradecké komunity a povedou modlitbu
růžence. Děti se na mši svatou mohou připravit
a aktivně se jí zúčastnit pod vedením
katechetky Broni Halbrštátové. Slavnostní
bohoslužba celebrovaná otcem biskupem
Dominikem začne v 15 hodin. Celou pouť
moderují P. Karel Moravec a Ing. Iva
Molnárová
z diecézního
katechetického
centra. Další informace získáte na tel. č.
049/5063 422.
Všichni "diecézani" jsou srdečně zváni!

Otec biskup Dominik v něm stručně
představuje svoji koncepci pastorační
činnosti církve v naší diecézi.
P. Vacek, diecézní moderátor sněmu,
nabízí k diskusi otázky, o jejichž
odpovědi prosí řádové sestry a někteří
kněží v naší republice.
Reportáž upozorňuje na možnost
získání pravé radosti při návštěvě
poutního místa Malých Svatoňovic.
Těm, kteří se stále nemohou zbavit
pocitu velkého strachu z Boha,
doporučujeme rozhovor s paní Dagmar
Kováčovou, jednou z hlavních
organizátorek Akademických týdnů.
Senioři naleznou první ohlasy na
vzdělávací cyklus "Teologie pro III. věk",
který probíhá každý měsíc v Novém
Adalbertinu v Hradci Králové.
Zajímavé náměty poskytují představení
sdružení na podporu rozvoje života
v komunitě Quo vadis?.
Zájemci o založení vlastní tělovýchovné
organizace se mohou inspirovat u Orlů uveřejněn je seznam míst v naší diecézi,
kde organizace Orla působí.
A dalších několik desítek článků či
krátkých statí vás může mnoha nápady
zaujmout.
Ty, kdo rádi fotografují upozorňujeme
hned na dvě soutěže - ta "velká" na str.
3 nabízí zajímavou první cenu. Ve druhé
soutěži (str. 19) se uplatní všichni, kdo
stráví prázdniny s dobrou partou či
v krásném společenství. Přeji vám to
všem! A kdyby se vám to nepodařilo,
časopis IKD vyjde i v polovině července
a srpna a může vám některé zážitky
alespoň zprostředkovat.
- mz -
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CHARITA - MISIE

Oblastní charita Pardubice
prosí o pomoc

Oblastní charita
děkuje

Brigáda na úpravu terénu a vnitřních
přilehlých prostor ozdravného střediska v
Chotěborkách se koná ve dnech 25. –
27. 6. 1999. Dne 26. 6. tj. v sobotu
odpoledne od 17. hod. bude tato
brigáda
doplněna
přátelským
posezením u ohně. Kdo bude
ochoten přenocovat, ať si sebou
vezme spací pytel. Svačiny a jídlo
rovněž sebou. Provedení úprav prostor v Chotěborkách je
nutné před zahájením letních táborů dětí, které započnou
v červenci 1999. Na místo brigády je možno se dostat
autobusem, který odjíždí z Pardubic od zimního stadionu
v pátek ve 14 hod. a jede do Vilantic. Z Vilantic do
Chotěborek pěšky cca 1 km. Bližší údaje pro zájemce o
brigádu budou sděleny na tel. č. 6335026 Oblastní charity
Pardubice, kde bude možno případně sjednat i dopravu
autem, pokud se najde vhodný počet zájemců a aut. Toto
středisko je využíváno především vozíčkáři, postiženými
dětmi a po dokončení všech potřebných prací bude rovněž
využíváno sociálně slabšími lidmi naší farnosti.

všem dárcům a vám, kdo jste
přišli jednou či mnohokrát
pomoci se sbírkami, balením
balíků či zpracováním
známek pro misie, kdo jste
přenechali nábytek a jiné
potřebné věci. Také vám, kdo
věnujete svůj čas a síly,
abyste navštívili nemocné,
potěšili je svou přítomností a
dobrým slovem, nebo
pomohli bratrovi či sestře
v nouzi. Pán Bůh vám žehnej!
Děkujeme vám za vaši
obětavou spolupráci a
přejeme krásné prožití letního
období, prázdnin s vašimi
blízkými či zaslouženou
dovolenou. A kdyby přišla
zase nějaká katastrofa,
kterou si jistě nikdo nepřeje,
věříme, že rádi a bez ohledu
na své nároky na odpočinek,
s námi půjdete pomáhat.

K. Tajovský
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RŮZNÉ
Svěcení a primice v našem okolí
Upozornění

♥ Sobota 26.června v 9.30 katedrála Sv. Ducha v Hradci
Králové: kněžské svěcení jáhna Jana Šlégra
♥ Neděle 27.června v 9.30 katedrála Sv. Ducha v Hradci
Králové: jáhenské svěcení Jana Uhlíře
♥ Středa 30.června v 16.00 kostel Narození Panny Marie
Želiv: jáhenské svěcení Jaroslava Adriána Sedláka,
OPraem
♥ Sobota 3. července v 11.00 kostel Nejsvětější Trojice
Sezemice: primice P. Jana Šlégra
Autobus na tuto primici odjíždí v 10.00 z parkoviště za
Zimním stadionem a vrací se v 15.00 ze Sezemic. Jízdné
zdarma.
♥ Neděle 4. července v 9.00 kostel sv. Bartoloměje
Pardubice: mše sv. P. Jana Šlégra
♥ Sobota 18. září v 10.30 kostel sv. Bartoloměje Pardubice:
primice P. Jaroslava Adriána Sedláka, OPraem
Dne 29. června oslaví náš duchovní
správce P. Jaromír Bartoš 25 let
kněžské služby. Všichni farníci mu přejí
do dalších let hodně Božího požehnání, aby
setba jeho kněžských rukou vydala stonásobný
užitek, abychom byli jednou jeho radostí a korunou
(jak se denně modlíme) a aby ho netrápily
pozemské nemoci a bolesti.
Společně jemu i našemu Pánu poděkujeme při mši
sv. v 9 hod v neděli 27. června.
Pro rodiče (a nejen pro ně)
Pokud dosud nevíte, kam s dětmi
na letní pobyt nebo na zajímavý
víkend, čtěte IKD, kde jsou nabídky
pobytů i akcí s křesťanským
zaměřením. Dozvíte se nejen, kde
a kdy jsou poutě v naší diecézi, ale
i o různých kulturních a
vzdělávacích programech a to i
s časovými údaji a kontaktními
adresami.
-9-

Po dobu letních prázdnin
se ruší nedělní mše sv.
pro děti a školní mládež
v klášterním kostele v
10.00 hod. Ostatní mše
nedělní mše sv. zůstávají
beze změny!

INZERÁT
Která věřící rodina
potřebuje bydlet a chtěla
by si pronajmout 3
pokojový byt v centru
Pardubic na 3 roky, ať se
ozve na 040/511422.

VZKAZY
Pro katechetky Zuzku
Petrášovou a Irenu
Zbrojovou - někteří rodiče
si velmi cení toho, že se
snažíte dětem předat
vědomosti o víře a jste
v tom velmi vynalézavé.
Děkují vám za to. (-mz-)
Všem farníkům, zejména
dětem přejeme příjemné
prožití letních měsíců,
hodně sluníčka a
pohody, ochranu anděla
strážného po celý čas,
abychom se po
prázdninách ve zdraví
sešli a mohli pokračovat
v započatém díle ať ve
škole nebo v zaměstnání.

KALENDÁŘ
Po
Čt

21.6. L. Vitáčková: Anselm Grün – Moc nad bezmocí II –
přednáška
24.6. SLAVNOST Narození sv. Jana Křtitele – mše sv.
Společenství maminek
Společenství dospělých
Tichá adorace
Kněžské svěcení Jana Šlégra (viz strana 9)
Brigáda v Chotěborkách (charita) (viz strana 8)
P. Ing. A. Opatrný: Katolíci v postkomunistických
zemích očima ostatních – přednáška
SLAVNOST sv. Petra a Pavla, apoštolů – mše sv.

Pá
So

25.6.
26.6.

Po

28.6.

Út

29.6.

St

30.6. Výroční den úmrtí Arnošta z Pardubice (635 let) –
vzpomínková mše (mons. Josef Kajnek, pom. biskup)
Příležitost ke svátosti smíření
1.7. Zpovědní den

Čt

Pá

2.7.

So
Ne

3.4.
4.7.

Po

5.7.

Pá
Pá
Pá
Pá
St
Čt

9.7.
16.7.
23.7.
30.7.
4.8.
5.8.

Pá

6.8.

Pá
Pá
Út

13.8.
20.8.
24.8.

Pá 27.8.
Ne 29.8.
Po 30.8.
St
1.9.
Čt
2.9.
Pá

3.9.

So
Ne

4.9.
5.9.

kostel sv. Jana

18.00 hod.

kostel sv. Jana
(poutní mše sv.)
fara
fara
sv. Bartoloměje
sv. Ducha (HK)
Chotěborky
kostel sv. Jana

6.30 hod.
18.00 hod.
16.00 hod.
19.30 hod.
po mši sv.
9.30 hod.

kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje

6.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
kostel sv. Jana
fara
Společenství maminek
fara
Společenství dospělých
sv. Bartoloměje
Příležitost ke svátosti smíření
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
Sezemice
Primiční mše sv. P. Jana Šlégra
sv. Bartoloměje
Mše sv. a novokněžské požehnání P. Jana Šlégra
Chlumek u Luže
Diecézní pouť (viz strana 7)
kostel sv. Jana
SLAVNOST sv. Cyrila a Metoděje - mše sv.
sv. Bartoloměje
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Příležitost ke svátosti smíření
sv. Bartoloměje
Zpovědní den
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
Příležitost ke svátosti smíření
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
kostel sv. Jana
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola – mše sv.
sv. Bartoloměje
(poutní mše sv. v neděli 29.8.)
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
sv. Bartoloměje
Poutní mše sv. k sv. Bartoloměji
fara
Farní rada
sv. Bartoloměje
Příležitost ke svátosti smíření
sv. Bartoloměje
Zpovědní den
kostel sv. Jana
sv. Bartoloměje
Příležitost ke svátosti smíření
sv. Bartoloměje
Tichá adorace
kostel sv. Jana
Večeřadlo s Pannou Marií
Obnovení pravidelných mší sv. v klášterním kostele Zvěst. P. Marie
pro děti a školní mládež
kostel sv. Jiljí
Poutní mše sv. (sv. Jiljí) (k výročnímu dni 1.9.)
Uzávěrka příštího čísla bude 27. srpna, příští číslo vyjde 5. září 1999.
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18.00 hod.

16 – 18 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
16.00 hod.
19.30 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
11.00 hod.
9.00 hod.
6.30 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
16 – 18 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
po mši sv.
po mši sv.
6.30 hod.
18.00 hod.
po mši sv.
9.00 hod.
19.00 hod.
16 – 18 hod.
8 – 16 hod.
16 – 18 hod.
16 – 18 hod.
po mši sv.
po mši sv.
10.00 hod.
17.00 hod.

