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Milovaní,
když si snoubenci připravují den své svatby,
dlouho před tím do sebemenších podrobností
promýšlejí svůj den. Jen aby se na něco nezapo‐
mnělo, aby se všem na oslavě líbilo, aby bylo na co
vzpomínat. I nejmenší věci se zdají být důležité.
Rád bych použil toto přirovnání i k nadcházející
postní době. Snad si někdo v ohláškách všimnul
pozvání na večer Setkání nad biblí. Nejbližší se‐
tkání je naplánováno na 27. února. Tady po Po‐
peleční středě a bude řeč o 6. čtení velikonoční
vigilie. Prosté pozvání k tomu, jak se lépe na Ve‐
likonoce připravit. Jak si uvědomovat Boží
vztah k člověku. Je to jedna z výzev. Jinou vý‐
zvou je nakonec celá doba, která velikonocům
předchází. Vede nás krok za krokem k vrcholu –
k obnově křestního slibu, tedy k novému roz‐
hodnutí žít zase svůj život hlouběji s Kristem.
Proto je oněch 40 dnů tolik potřebných.
Nabídnutý čas se dá prožít různě. Třeba tak, že
skrze každodenní starosti postní výzva někam
zapadne a pak se Velikonoce „smrsknou jen na
prodloužený víkend“. Anebo se pokusíme v daru
tohoto času si více uvědomovat lásku Boha k nám
a hledat v sobě svou osobní odpověď na Boží po‐
zvání. V každém případě je postní doba po‐
zváním. Každý asi sám nejlépe ví, kde ho „bota
tlačí“, jak vykročit a kam s Boží pomocí dojít. Ale
cestu člověk nenajde bez toho, aby se zastavil.
Svatá Terezie Veliká o sobě píše, že mockrát kle‐
čela před krásným křížem v kostele. Ale promě‐
na života nastala až v jediné chvíli, uvědomila si,
koho má před sebou.

Rád bych vám k tomu nabídl jeden, možná už
docela známý příběh od Bruna Ferrera O dvou
dřevorubcích. Káceli v lese stromy, které byly
vysoké a měly mohutné a tvrdé kmeny. Oba
dřevorubci byli zdatní, ale každý se pustil do
práce jiným způsobem. Ten první se do svého
kmene vytrvale zasekával ránu za ranou. Nikdy
se nezastavil, narovnal záda jen na okamžik.
Druhý dřevorubec si čas od času dopřál pře‐
stávku. Když slunce zapadlo, první byl teprve
v polovině. Byl rád, že už bude večer. Dál by ne‐
vydržel pracovat ani minutu. Zato ten druhý
stačil strom skácet. Jak jen to dokázal? První ne‐
věřil svým očím. „To nechápu! Jak se ti podařilo
podseknout strom, když ses navíc pořád za‐
stavoval?“ Druhý se usmál: „Ty jsi viděl jen to, že
jsem se zastavoval, ale už sis nevšiml, že jsem při
každé přestávce naostřil sekeru.“
A k tomu nám může napomoct i postní – před‐
velikonoční čas. Samotné velikonoce pro
mnohé už nejsou tak zajímavé jako Vánoce. Ale
přece láska Boha, která dostala viditelnou podo‐
bu ve zrození Božího Syna na tento svět v Bet‐
lémě, dostává v postní době konkrétní podobu.
Z malého dítěte se stal dospělý muž, který nejen
mluvil o lásce Boha k člověku, ale když přišel
čas, ji projevil vůči člověku do krajnosti.
Když se zrno zaseje, nejsou hned klasy. Je potřeba
doby růstu a zrání. A půst je takovým časem. Tře‐
ba v tom, jak se ochotněji vzdávat toho, co náš
život s Bohem znehodnocuje a jak najít odvahu
se pro opravdovější život s Bohem rozhodnout.
Vzdáváme se přece toho, co nám škodí, co zatě‐
žuje. Neděláme to proto, abychom byli chudší, ale
pokračování na další straně
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abychom tak vytvořili prostor pro mnohem
vzácnější dar, který nám Bůh touží dát.

Setkání pro ženy

Ze srdce i vám přeji, abychom osobně i společně
skrze postní dobu zase trošku povyrostli ve
vztahu k Bohu i sobě navzájem.

Dne 18. ledna se konalo již tradiční setkání žen
z naší farnosti u salesiánů. Sešlo se nás asi 30
a byly jsme hodně natěšené na výklad Františky
Böhmové, která nás naším setkáním provázela.
Letošní téma bylo SVÁTOST SMÍŘENÍ.

Ze srdce vám žehnám
P. Vojtěch Glogar, salesián
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Křesťanské společenství Mozaika. Perníčky, kte‐
ré upekly maminky s malými dětmi v Bukovce
ozdobily vánoční stůl klientům v Domově pro
seniory u Kostelíčka.

Vánoční balíčky 2019
Všem dárcům
z evangelických sborů v Bukovce, Přelouči, Heř‐
manova Městce a Pardubic, ze sboru Církve bra‐
trské Archa, Církve adventistů sedmého dne,
Křesťanského společenství a Římskokatolické
farnosti v Pardubicích
Vážení přátelé, bratři a sestry,
zasílám Vám zprávu o vánočních balíčcích a dě‐
kuji Vám za Vaši ochotu, iniciativu a pomoc při
této akci.

Jak se na zpověď nebo-li svátost smíření dobře
připravit, jak projít všechno naše konání

Již v říjnu jsem dostávala dotazy na to, zda se
budou i letos připravovat vánoční balíčky pro
lidi v nouzi. Jsem ráda, že se tato tradice tak
pěkně uchytila. Díky všem ochotným dárcům
mohlo být ve vánočních dnech rozdáno 266
balíčků, které udělaly radost dětem i dospělým
v azylových domech v Pardubicích a Vysokém
Mýtě, v noclehárnách pro ženy i pro muže,
v Domě na půl cesty i uživatelům služeb Níz‐
koprahového denního centra pro lidi bez
domova.
V Denním centru našly uplatnění i balíčky
s kosmetickými potřebami, které darovalo

Fundreiserka SKP-CENTRUM Zuzana Kolá‐
řová v děkovném dopise napsala: „Všichni ob‐
darovaní jsou lidé, kterým nemá kdo dárek dát.
A tak věřte, že radost byla. Někdo ji dával najevo
před ostatními, jiný si to prožíval sám.
Spokojenost ale byla vidět na všech.“
To nás může těšit a povzbudit k radostnému
dárcovství i nadále.
V Pardubicích 12. února 2020.
Se srdečným pozdravem
Hana Capoušková
Farní sbor ČCE v Pardubicích

od minulé svátosti smíření, jak často k této svá‐
tosti přistupovat a jak/proč slavit po svátosti
smíření. Františka nás uvedla do klidu písní,
kterou provázela hrou na kytaru, pro skutečné
usebrání se a odpojení se od denních starostí.
Co nám ženám dá někdy práce VYPNOUT
a zcela se soustředit na modlitbu či ztišení se
před Bohem. A právě před přípravou na tuto
svátost bychom to měly umět. Spojit se v mod‐
litbě s Bohem a položit mu k nohám vše, co ne‐
bylo dobré, či co se nám nepovedlo. Berme
svátost smíření jako velký dar, který můžeme
z laskavé Boží ruky přijímat a čerpat z něho sílu
do dalších dní. Neberme to tak, že jen jdeme vy‐
znat náš výčet pochybení a poklesků, ale hlavně,
že se jdeme setkat s naším milujícím Otcem,
který zná naši nedokonalost, ale který na nás
hledí s otcovskou něhou a láskou.
Během setkání jsme měly možnost soukromé
modlitby s křížkem v ruce a do Kristových ran
jsme mohly vložit rány naše, to co nás tíží a trápí
a s čím bychom potřebovaly pomoci. Byla to
krásná chvíle hlubokého odevzdání se a ne
v jednom oku byly i slzy. Celou tuto část
provázela Františka hrou na kytaru a tichým
zpěvem, či recitací žalmů…
Pak byla pauza na dobrý oběd. Pavla Pecnová
nám připravila výborný bramborový salát a říz‐
ky. Veliké díky Pavlo.

pokračování na další straně
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Po obědě jsme si mohly dát kávu a nějaké ty na‐
pečené dobroty. Pak už nás hlas zvonečku volal
k dalšímu programu.

registrovali, a to buď na webu (https://petrascz.eu/seder), nebo na telefonu (606 427 580),
a to nejpozději do čtvrtka 2. dubna 2020.

Dostaly jsme úkolový list, ze kterého jsme vy‐
cházely v další části setkání. V titulku byl citát
Ž 103 „Hospodin je milosrdný a milostivý“ a dál
bylo pokračování tohoto nádherného žalmu.
Rozdělily jsme se do dvou skupinek a společně
jsme se zamýšlely nad náměty z listu.

Další informace zašleme přihlášeným na jejich
kontaktní adresy.

1. Co mě oslovilo?
2. Jak dosud vnímám svátost smíření, jako dar
či jako nepříjemnost a PROČ?
3. V čem vidím svůj deformovaný pohled na
svátost smíření?
4. Popřemýšlej nad důležitostí slavení, jak to
mohu já praktikovat?
Zkusme konkrétní návrhy – realizovat.
A pak zamyšlení o samotě:
5. Kde se vidím ve vztahu k Bohu (otrok, ku‐
pec, syn)?
6. Zkus napsat své „díku činění“ – co Bůh udě‐
lal dobrého v mém životě pro mě a skrze
mě?

Na setkání s vámi se těší

Na závěr bych chtěla ještě říci veliké díky otci
Antonínovi i všem, kdo se jakkoli podíleli na or‐
ganizaci tohoto setkání.

13:00 – setkání u kaple Navštívení Panny Marie
(bod 2)
13:10 - začátek křížové cesty
14:40 - předpokládaný konec křížové cesty
Doporučená cesta autem je přes Hradec Krá‐
lové, Smiřice, Smržov.

Petrášovi

Velkopáteční „poutní“
křížová cesta – Smržov
Pozvání na Sederovou večeři
V letošním roce znovu nabízíme možnost prožit
společně Pesachový seder. Jedná se o slavnostní
večeři podle tzv. „křesťanské pesachové hagady“
(řád domácích bohoslužeb během židovského
svátku Pesach doplněný o křesťanský pohled na
symboliku jednotlivých částí). Touto večeří si
připomeneme poslední večeři Páně, kdy Židé
právě v tom čase slavili počátek svátku Pesach –
který začíná 15. den měsíce Nisan (letos připadá
15. Nisan 5780 na Zelený čtvrtek 9. dubna
2020).

Poděkuj za to konkrétně, nejlépe nahlas.
Na závěr celého setkání jsme měly možnost
slavit mši svatou. Bylo to pěkné zakončení ce‐
lého našeho sobotního setkání. A tak milé ženy
vůbec neváhejte a za rok na shledanou určitě
v hojnějším počtu.

Předběžný čas:

Kdy: V neděli 5. dubna 2020 (Květná neděle) od
15:30 hod. (cca 3 hod.)
Kde: farní
Kostelní 92

sál

Římskokatolické

Zveme Vás na tradiční „poutní“ křížovou cestu
na Velký pátek (10. 4. 2020), tentokrát za obec
Smržov.
Křížová cesta se nachází na okraji lesa u obce
Smržov (http://www.smrzov.cz) zhruba 15 km
severně od Hradce Králové a 4 km východně od
Smiřic (cesta HK – Jaroměř).
Začátek i konec křížové cesty je u kaple Navští‐
vení Panny Marie (označeno 2). Křížová cesta
vede po lesní cestě víceméně po rovince.
Samotná zastavení jsou poznamenána zubem
času, i když některé výjevy jsou částečně oprave‐
ny. Celková délka cesty je asi 500 m. U kaple se
též nachází pramen s pitnou vodou.

farnosti,
Samotné místo spadá pod farnost Číbuz.

Seder se skládá z několika částí a jeho součástí je
výklad Božího slova, konzumace jídla a pití
(maso, salát, vejce, ovoce, nekvašený chléb, víno
apod.), zpěv písní, aj. Náklady na jednu osobu
jsou cca 150,– až 200,– Kč (podle ceny surovin).

V místě označeném 1 je menší parkoviště, kde
lze zaparkovat cca 12 vozidel. Cesta k parkovišti
je poznačena současnou výstavbou kanalizace
(chybí asfaltový povrch – doufejme, že situace
v dubnu nebude horší…)

Z důvodu náročnosti přípravy jsme stanovili
rozsah počtu účastněných, a to minimálně 12
a maximálně 25 osob. Proto prosíme, abyste se

Samotná křížová cesta je vhodná i pro kočárky
(a vozíky).

Marie Holická

Pokud by byl někdo ochoten vzít nějakého
poutníka do vozu a naopak kdo by potřeboval
svézt, ozvěte se, prosím, na email jiri@petras.fa‐
mily nebo telefon 606427580.
Na setkání s vámi se těší
Petrášovi
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Postní duchovní
obnova farnosti
Sobota 14. března 2020
ve 14:00 hod. – farní sál
Téma: KŘEST
Obnovu povede: Mons. Jan PASEKA
16:50 – Mše svatá v kostele
sv. Bartoloměje

Římskokatolická farnost v Pardubicích
zve muže
v sobotu 21. března 2020 na

„SETKÁNÍ PRO CHLAPY“
Téma: „Písmo učí porozumět
i současným dějinám“
Přednášející: P. Josef TROCHTA SDB
Místo: Salesiánský klub – Pardubice,
Zborovské náměstí
Přihlásit se je třeba do 15. března 2020,
poplatek 100,- Kč.
na www.farnost-pardubice.cz,
731 598 842.
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Spolčo Silvestr
Poslední dny roku 2019 jsme se spolčem
společně trávili na faře v Sebranicích u Poličky.
V neděli 29. 12. 2019 jsme společně vyrazili vla‐
kem z Pardubic. Celou cestu jsme si povídali. Za
tmy jsme dorazili do vyhřáté fary v Sebranicích.
Zde na nás už čekali organizátoři. Všechny dny
byly plné různých her a krásných zážitků. Na
Silvestra jsme společně slavili mši svatou. Moc
hezky jsme prožili i první hodiny roku 2020.
Byli jsme v malé kapličce na faře a všichni jsme
děkovali za vše, co jsme dostali a prožili v uply‐
nulém roce a prosili za rok 2020, který je před
námi. Domů jsme se vraceli všichni s dobrou
náladou ve čtvrtek 2. 1. 2020.
Jsem moc ráda, že jsem v těchto dnech našla
spoustu dalších kamarádů a těším se na další
akce se spolčem.
Anička Bednářová

Tříkrálová sbírka 2020
na Pardubicku
„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci
předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vž‐
dyť radostného dárce miluje Bůh.“ (2. Kor 9, 7)
Již podvacáté pardubická Charita organizovala
na celém území své působnosti tradiční
Tříkrálovou sbírku, z jejíhož výnosu jsou fi‐
nancovány projekty Charity České republiky,
Diecézní katolické charity Hradec Králové a
především, protože většina výnosu sbírky zů‐
stává v regionu, projekty Oblastní charity Par‐
dubice. Záštitu nad sbírkou již tradičně
převzal primátor města Martin Charvát spolu
s prvním náměstkem hejtmana Pardubického
kraje Romanem Línkem. Na slavnostním zahá‐

jení Tříkrálové sbírky opět vystoupil chlapecký
pěvecký sbor Bonifantes pod vedením Jana
Míška, zpěvačka Adéla Krátká, koledníky
pozdravila ředitelka pardubické Charity Marie
Hubálková i ředitelka Diecézní katolické chari‐
ty Anna Maclová, koledníkům požehnal bis‐
kup Josef Kajnek a malí koledníci z několika
pardubických škol mohli obdivovat díky
spolku Apolenka tři krále na koních provázené
strážníky jízdního oddílu Městské policie Par‐
dubice.
Zázemí sbírky bylo letos nově v prostorách par‐
dubické fary v Kostelní ulici. Za významnou po‐
moc děkujeme farnosti Pardubice, Křesťanské
ZŠ Noe, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova, ZŠ npor. Eli‐
áše Polabiny 3, SŠ EDUCA, skautům, Haně De‐
mlové, Jiřímu Kuchválkovi a Chrámovému

sboru a orchestru sv. Bartoloměje, Martinovi
Beranovi a Spolku pěveckých sborů Pernštýn –
Ludmila – Suk a všem malým a velkým ko‐
ledníkům, kteří pomáhali organizovat Tříkrá‐
lovou sbírku v 72 obcích. Ze srdce děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli jakoukoliv částkou
do sbírkových pokladniček. Z celé oblasti, kde
Tříkrálovou sbírku organizovala pardubická
Charita, putuje na podporu dobré věci
1 210 537 Kč. Svou část vybraných prostředků
využije Oblastní charita Pardubice především
na vybudování paliativní ambulance a podporu
Domácího hospice a na rozšíření Sociálně ak‐
tivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb
pro pěstouny.
Jan Lohynský
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Charitní ples
I letos, se dobří lidé sešli při společném veselí na
již 7. charitním plese, aby podpořili dobrou věc
– Domácí hospicovou péči Oblastní charity Par‐
dubice. I tentokrát byl ve Skautském centru Vi‐
nice připraven bohatý program i tombola,
k tanci a poslechu zahrála kapela The Five Band.
Radce Šobové, Petrovi Novotnému a dámám
z Pohybového studia Hroch děkujeme za krásná
taneční vystoupení. Záštitu nad plesem převzal
opět první náměstek hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek.
Jan Lohynský

Paliativní den Holice
29. května 2020
Kongres paliativní medicíny
Domácí hospic Andělů strážných Oblastní cha‐
rity Pardubice srdečně zve lékaře, zdravotní se‐
stry a další pracovníky, kteří se starají o vážně
nemocné a jejich rodiny po stránce sociální,
duchovní a psychologické na Kongres paliativní
medicíny.

Tříkrálová sbírka 2020
poděkování z HK
Děkujeme všem duchovním a věřícím za pod‐
poru Tříkrálové sbírky ve farnostech naší diecé‐
ze.
Podrobné výsledky Tříkrálové sbírky v regio‐
nech budou uveřejněny v březnových Charit‐
ních listech, které vychází v diecézním časopise
Adalbert. Více informací o průběhu sbírky a fo‐
tografie z koledování v naší diecézi najdete už
v únorovém čísle Charitních listů, dále také na
webových
stránkách
www.hk.caritas.cz
a www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu
s nemocnými a potřebnými, kterým naše Chari‐
ty pomáhají. Velký dík patří také všem ko‐
ledníkům, místním organizátorům sbírky,
farnostem a dobrovolníkům, bez kterých by ne‐
bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové
Ing. Anna Maclová
ředitelka

Registrujte se na www.paliativniden.cz
Více informací na hospicandelustraznych.cz .

Střípky ze života
školy a školky NOE

Rovnoprávnost s rozumem

Úspěch v matematické soutěži
Žák 5. A Marek Lim uspěl v Logické olympiádě.
Obsadil ve své kategorii 2. místo v krajském
kole. Gratulujeme a jsme hrdí.

Charitní Rodinné a vzdělávací centrum Holou‐
bek pokračuje již čtvrtým projektem ve vzdě‐
lávání dospělých a nabízí, tentokráte pod
názvem RoRo – Rovnoprávnost s rozumem,
kurzy osobního rozvoje, workshopy, jazykové
a opčítačové kurzy. Více na rovnopravnostsro‐
zumem.cz.

Projekt Komenský 2020 v plném proudu
Celoroční projekt u příležitosti 350. výročí úmr‐
tí Jana Amose Komenského běží v plném prou‐
du. Například prvňáci se seznámili s osobností
J. A. Komenského. Sestavovali jeho životní ti‐
meline, každý za sebe namaloval kartičku

znázorňující, jak může zlepšit svou třídu
a společně si zahráli hru Bludiště (Labyrint světa
a ráj srdce).
Děkujeme za knihy
Máme radost, že v rámci akce „Pod stromeček
knihu“ obohatili dárci třídní knihovničky asi
o 60 knih. Velmi děkujeme za podporu čtenář‐
ství.

Besedy o výchově
V rámci projektu Komenský 2020 se v listopa‐
du, prosinci a únoru uskutečnily tři besedy o vý‐
chově s lektorem Radomírem Kalenským. Ohlas
od návštěvníků byl velmi pozitivní.
Markéta Chmelová

Adopce srdce – příspěvek
na naši dceru Mariam FATAKI.
Během Farního adventního dne v sobotu 30. 11.
2019 se vybralo na příspěvek celkem 3168,- Kč.
Díky dalším dárcům se vybralo dalších 2332,Kč. Dnes 11. 02. 2020 jsem zaslal částku 5.500,Kč na příslušný účet. Následně bude odeslán

dopis za naši farnost včetně fotografií ze života
naší farnosti.
Děkuji všem dárcům, kteří svým příspěvkem
podpořili naši adoptovanou dceru Mariam.
P. Antonín

10 / Různé

Různé / 11

Farní kavárna
Každou neděli je pro vás otevřena farní kavárna
Po nedělní mši sv. nespěchejte domů! Přijďte
chvíli posedět a popovídat s přáteli v příjemném
prostředí farní kavárny! Kavárna je otevřena od
začátku října do konce června každou neděli od
10 do 10.45 hodin v přízemí fary. Přístup do
kavárny je téměř bezbariérový.

Nedělní kavárna není jen pro seniory, přijďte i
vy mladší!
Těší se na vás Olga + Majka + Alena
Naléhavě hledáme nové kolegyně, které by byly
ochotné se s námi na provozu kavárny podílet.
Alena Nejezchlebová

Nabízíme kávu, čaj a sladké a slané občerstvení
– vše pořizujeme z vašich dobrovolných pří‐
spěvků do pokladny kavárny.

Výstava indických příběhů v Pardubicích
Od pondělí 3. února 2020 je v pardubické soko‐
lovně k vidění nová putovní výstava příběhů
z Indie „Za naše úspěchy vděčíme Vám“. Diecéz‐
ní charita Hradec Králové tímto způsobem vy‐
práví příběhy osmi úspěšných absolventů
projektu Adopce na dálku®. Výstava zůstane
v Pardubicích až do 30. března. Pro veřejnost je
volně přístupná ve všední dny obvykle od 7 do
21 hodin a o víkendu od 8 do 16 hodin.

Z příběhů vyzařuje vděčnost, naděje a touha po‐
máhat dalším lidem. Mnozí z dnes již dospělých
absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli
nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí
se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na
dálku®. Když se pak tito mladí lidé postavili na
vlastní nohy, začali někteří sami finančně pod‐
porovat chudé děti a další jim ve svém volném
čase pomáhají třeba s domácími úkoly. Stali se

z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou posta‐
rat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou in‐
dickou společnost.
Výstava „Za naše úspěchy vděčíme Vám“ zdobi‐
la nedávno přízemí Filharmonie Hradec Krá‐
lové a Kulturní a spolkový dům v Černilově.

Z Pardubic ještě letos zamíří do Přelouče, Heř‐
manova Městce či Chrudimi.
Více informací o charitní pomoci v Indii najdete
na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka

Opravy stavebních objektů
a restaurování v roce 2019
V roce 2019 pokračovaly práce na II. etapě
obnovy vnějšího pláště presbytáře kostela
Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. Byly
opraveny dožilé omítky, restaurovány opěrné
pilíře v závěru kostela, kamenné parapety a na
severní a západní straně kostela byl proveden
barevný nátěr omítek.

V kostele sv. Jiljí bylo dokončeno restaurování
fragmentu nástěnné malby s Pannou Marií
Ochranitelkou.

Opravy omítek, výměny střešních krytin a re‐
staurování kamenných prvků bude letos pokra‐
čovat na jižní straně kostela včetně osazení 4
kusů restaurovaných vitrážních oken.

Přehled výdajů na opravy a zdroje financování

č. objekt
kostel Zvěstování Panny Marie – obnova
vnějšího pláště II. etapa
kostel sv. Jiljí – restaurování nástěnné
2
malby s Pannou Marií Ochranitelkou
celkem
1

Obnova a restaurátorské práce mohly být rea‐
lizovány hlavně díky velké podpoře Pardubické‐
ho kraje a sponzorů. Bohu díky.

vypracovala Helena Kosová

Pardubický
kraj

sponzorské
celkem
vlastník
dary
Kč

500000

235000

55 000

-

555 000

235 000

2 337

737 337

31 250 86 250
33 587

823 587
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Farní kronika

mu, zbožnému a milosrdnému i vzornému kně‐
zi a sluhu svému veškerá dobrodiní prokázaná!

Součástí farního archívu je i velká a těžká kniha,
u které je jasné, že není z tohoto století, ani mi‐
nulého, ale je ještě starší.
Na první straně se dozvíme, že je to „GE‐
DENKBUCH des DEKANALBENEFIZIUMS
zu PARDUBITZ“, tedy kronika pardubického
děkanství a to od roku 1846. V kronice je
mnohé ze života pardubického děkanství, ať už
o životě kněží, kteří tu sloužili, o různých ak‐
cích, které se ve farnosti odehrávali, ale i celkově
o životě v Pardubicích.
Mnohé z toho je zajímavé, proto v několika ná‐
sledujících zpravodajích si budete moci přečíst
úryvky z této kroniky.
Pavla Pecnová

Z farní kroniky
„P.Jan Chmelík děkan
Narozen v Jaroměři, v okrese Jaroměřském,
v Králové Hradecké diecesi v Čechách, z kato‐
lických měšťanských manželů Jana a Barbory
Chmelíkových dne 24.července 1821. Započal
po odbytých školách ve své otčině, jsa přípravou
zkouškou k studiím gymnasiálním uschopněn,
tato svá studia na c.k. státním gymnasiu v Hrad‐
ci Králové v roku 1835.
Co sirotka, jemuž otec záhy byl zemřel v roku
1831 ujal se ho Vysoce důstojný Pán, P. Franti‐
šek Pelikán, sídelní kanovník, arcijáhen, říditel
biskupské konsistoriální kanceláře v Hradci
Králové, za velmi skrovný poplatek roční jemu
milostivě stravu, byt, ano i prádlo poskytnul po
celou dobu šesti roků trvání gymnasiálních stu‐
dií, bez které pomoci by snad pro chudobu
v studiích pokračovati nemohl -Pán Nebes i
země odměň tomuto šlechetnému, dobrotivé‐

Po odbytých studiích gymnasiálních v roku
1842 odbyl Jan Chmelík v Praze filosofická stu‐
dia, načež byl přijat od Jeho Excelence, Nejdů‐
stojnějšího Pána Biskupa Královéhradeckého, P.
Svobodného Pána Karla Borom. Hanla z Ki‐
rchtreu v roku 1844 na ústav bohoslovců v Krá‐
lové Hradci a jsa uznán té milosti hoden, byl
dne 25.července 1847 od téhož nejdůstojnějšího
Pana biskupa na kněžství vysvěcen.
Pracoval co sluha Páně na vinice Jeho co kaplan
v Hrochové Tejnici, okresu a kraje chrudimské‐
ho od svého vysvěcení do 24. dne měsíce ledna
1850. – Od této doby co kaplan v děkanské
kollatůře zdejší do dne 24.října 1853 – načež mu
svěřeno bylo samostatné místo učitele nábožen‐
ství a spolu ředitele na c.k. hlavní a reálné školy
nižší v Pardubicích, z kterého místa, když i jeho
přičiněním tyto nižší reálné školy v úplné školy
reálné vyšší zařízeny byly, se poděkovav pouze
služby učitele katechety a ředitele hlavní školy
zastával – Na uprázdněné beneficium děkanské
zdejší po úmrtí v Pánu zemřelého pana děkana
P Jiřího Kupky kandidoval k vyzvání mnohých
jemu příznivě dodaných pánů měšťanů, jsa
nejdelší dobu na patronátním tomto místě
činným, a byl na základě dekretu ze dne 25.
března 1867 čís. 44 od aktiového spolku, vlast‐
níka to velkostatku „Pardubice“ za děkana po‐
navržen a dne 1. dubna 1867 investován, téhož
dne radostně a slavně od drahých a milených
mu i ctěných Pardubičanů uvítán, načež dne 22.
dubna 1867 byl od Jeho Excelence, Nejdů‐
stojnějšího pana biskupa Karla Boromejského
Hanla z Kirchtreu instalovánRoku 1876 stal se vikariátním sekretářem
a v r.1888 biskupským vikářem. Roku 1893 vy‐
znamenán byl záslužným křížem zlatým s koru‐
nou. Zesnul v Pánu dne 17.června 1895
pokračování na další straně
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v půldruhé hodině ranní. – Byl v Pardubicích
plných 45 roků, téměř dvě třetiny svého života
a za tu dobu neznal ničeho jiného než práci. Od
rána do večera, den ze dne, nalezl ho každý vždy
jen při práci. Na založení a sestátnění reálky
pardubické měl děkan Chmelík velikou zásluhu.
Několikráte se starostou Bubeníkem byl ve
Vídni u audience, až konečně šlechetná práce
jejich se zdařila. Pohřeb jeho byl velkolepý,
majestátní. Neni možno všecky ouřady a korpo‐
rouce vypočítávat, které se průvodu zúčastnily,
celé město a okolí bylo na nohou, pohoda velmi
příznivá a prūvod školními dětmi přifařených
obcí začínaje byl již u dráhy, kdy lid ještě byl u
děkanského chrámu. Pohřební obřady odbýval
vys.dúst. p. gen. vikář Eduard Prasinger, nástup‐

ce zesnulého na faře Hrochovotýnecké za asi‐
stence 50 kněží z blízka i dáli. Ku poznání
činnosti a zásluh děkana Chmelíka nechať slou‐
ží řeč, kterou činil P.Josef Militký, c.k.profesor
VIII. třídy hodnostní a katecheta na reálce
v Pardubicích o pohřbu dne 20.června 1895...“
Dovětek :
Hrob P. Chmelíka najdete na starém hřbitově
mezi kněžskými hroby . Vzhledem k tomu, že
patřil v Pardubicích k významným a zaslouži‐
lým osobnostem církevního, kulturního a spole‐
čenského života ve druhé polovině 19. století, je
jeho hrob součástí tzv. Pardubického Slavína.

Zpravodaj farnosti Pardubice – 2020
uzávěrka

vyjde

téma

1

12.02.

23.02.

Popeleční středa (26.02.)

2

25.03.

05.04.

Květná neděle (05.04.)

3

06.05.

17.05.

Květen

4

17.06.

28.06.

Prázdniny

5

19.08.

30.08.

Nový školní rok

6

30.09.

11.10.

Podzimní číslo

7

11.11.

22.11.

Slavnost Krista Krále (22.11.)

8

09.12.

20.12.

Vánoce
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Poselství Svatého otce Františka
k postní době 2020

snad jsme pánem času i způsobu našeho obrá‐
cení k Bohu.

„Kristovým jménem vyzýváme:
Smiřte se s Bohem!“

3. Vášnivé Boží rozhodnutí vést dialog se
svými dětmi
Pán nám znovu nabízí příhodný čas k našemu
obrácení. Nemůžeme to nikdy brát jako samo‐
zřejmost. Tato nová šance by v nás měla vyvolat
vděk a zbavit nás lhostejnosti. Navzdory zlu,
které je mnohdy dramaticky přítomno v našem
životě i v životě církve a světa, vyjadřuje tento
čas, daný nám pro změnu našeho života, pevné
Boží rozhodnutí nepřerušit spásonosný dialog
s námi. V Ježíši ukřižovaném, se kterým Bůh
„jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem,
abychom my skrze něho byli spravedliví
u Boha“ (2 Kor 5,21), toto rozhodnutí došlo až
k tomu, že na Syna dopadly všechny naše hříchy,
až byl postaven „Bůh proti Bohu“, jak řekl papež
Benedikt XVI. Vždyť Bůh miluje i své nepřátele
(srov. Mt 5,43–48).

(2 Kor 5,20)
Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas,
abychom obnovili své srdce a připravili se na
slavení
velikého
tajemství
smrti
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je zákla‐
dem křesťanského života, jak osobního, tak ko‐
munitárního. Je třeba, abychom se v mysli i
v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Po‐
roste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do
jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně
a velkodušně na ně odpovíme.
1. Velikonoční tajemství, základ obrácení
Křesťanská radost tryská z naslouchání a přije‐
tí radostné zvěsti o Ježíšově smrti
a zmrtvýchvstání: kérygmatu. Shrnuje tajem‐
ství lásky, která je „velmi reálná, velmi prav‐
divá, velmi konkrétní, takže nám nabízí vztah
upřímného a plodného dialogu“. Kdo věří
v toto poselství, ten odmítá lež, podle které
jsme si darovali život sami, zatímco se ve sku‐
tečnosti rodí z Otcovy lásky, z jeho rozhodnutí
darovat život v hojnosti (srov. Jan 10,10).
Pokud však budeme naslouchat svůdnému hla‐
su „otce lži“ (Jan 8,44), riskujeme, že se pro‐
padneme do propasti, kde nic nemá smysl, že
zakusíme peklo už tady na zemi, jak to bohužel
dosvědčují mnohé dramatické prožitky jednot‐
livců i společnosti.
V této postní době roku 2020 bych se proto chtěl
na každého křesťana obrátit slovy, která jsem
napsal mladým lidem v apoštolské exhortaci
Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté paže ukři‐
žovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu za‐

chraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy,
pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobo‐
zuje od viny. Kontempluj jeho krev prolitou
s tak velikou láskou a nech se jí očistit. Tak bu‐
deš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123).
Ježíšova smrt a jeho zmrtvýchvstání nepatří do
minulosti: mocí Ducha Svatého je stále aktuální
a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo
tělo a dotýkat se ho v mnoha trpících.
2. Naléhavost obrácení
Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o ve‐
likonočním tajemství, díky kterému jsme obdr‐
želi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze
zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému
a zmrtvýchvstalému Pánu, „protože on mě mi‐
loval a za mě se obětoval“ (Gal 2,20). Jde o di‐
alog od srdce k srdci, od přítele k příteli.
V postním čase je proto velice důležitá modlit‐
ba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba po‐
třebu odpovědět na Boží lásku, která nás stále
předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vě‐
domím, že je nezaslouženě milován. Modlitba
může mít různou formu, ale skutečný smysl má
v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho
srdce, aby ho stále intenzivněji obracela k Bohu
a k jeho vůli.
V tomto příhodném čase se tedy nechme vést
jako Izrael na poušti (srov. Oz 2,16), abychom
konečně zaslechli hlas našeho Snoubence
a s větší hloubkou a ochotou mu dali v sobě za‐
znít. Čím více se necháme vtáhnout do jeho
slova, tím více se nám podaří zakusit jeho ne‐
zištné milosrdenství. Nenechme tedy uplynout
toto období nadarmo, kvůli namyšlené iluzi, že

Skrze velikonoční tajemství svého Syna chce
Bůh navázat dialog s každým člověkem. Nikoli
takový, jaký se připisuje Athéňanům, „kteří se
ničím jiným nezaměstnávali než tím, co nového
by si mohli povědět nebo vyslechnout“ (Sk
17,21). Povídání vycházející z prázdné a po‐
vrchní zvědavosti je charakteristické pro svět‐
skou tvář každé doby. V naší době se k nám
může vloudit i skrze zavádějící používání komu‐
nikačních prostředků.
4. Bohatství, které je třeba sdílet, nikoli
hromadit pro sebe
Velikonoční tajemství jako střed našeho života
znamená soucítit s Kristovými ranami, které
jsou přítomné v nevinných obětech válek, v mo‐

cichtivém zneužívání života od početí až po
stáří, v nejrůznějších formách násilí a pří‐
rodních katastrofách, v nespravedlivém rozdě‐
lení přírodního a nerostného bohatství,
v jakékoli formě obchodu s lidmi, v honbě za
ziskem, která se stává formou modloslužby.
I dnes je důležité zvát všechny lidi dobré vůle,
aby se dělili o svůj majetek s těmi, kdo almužnu
nejvíce potřebují, a měli tak osobní účast na bu‐
dování spravedlivějšího světa. Sdílení v rámci
křesťanské lásky činí člověka více člověkem;
hromadění přináší riziko, že se uzavřeme do
svého egoismu a staneme se bezcitnými. Může‐
me a máme vyjít ze svého egoismu i v rámci
ekonomické struktury. Na datum 26. až 28.
března postní doby 2020 jsem proto svolal do
Assisi mladé ekonomy, podnikatele a changemakers, aby přispěli k vytvoření spravedlivější
a inkluzivnější ekonomie ve srovnání se sou‐
časnou. Jak často opakuje magisterium, politika
je významnou podobou lásky. Stejně tak bude
důležité věnovat se ekonomice v duchu evange‐
lia, který je duchem blahoslavenství.
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímlu‐
vu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali
výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom za‐
měřili pohled svého srdce na velikonoční tajem‐
ství a obrátili se k otevřenému a upřímnému
dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím,
co Kristus říká svým učedníkům: solí země
a světlem světa (srov. Mt 5,13–14).
Řím u Sv. Jana Lateránského, v den památky
Panny Marie Růžencové 7. října 2019.
František
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Víra je náš pevný hrad
– jubileum Karla Otčenáška

kovává kontakt s duchovními všech církví a ná‐
boženství registrovaných v České republice.
Dobrovolník je ochoten všem bez rozdílu vě‐
novat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti,
strach, bolest, osamocení, úzkost… Respektuje
svobodu nemocného službu přijmout, ale i od‐
mítnout.

Občanské sdružení Saeculum pod předsednic‐
tvím PhDr. Mgr. Ludmily Žlábkové ve spoluprá‐
ci
s
poutním
centrem
Biskupství
královéhradeckého, s podporou města i kraje
připravuje u příležitosti 100. výročí narození ar‐
cibiskupa Karla Otčenáška v letech 2020-2021
program přednášek, výstav, poutí a dalších ak‐
tivit, které budou zahájeny 18. dubna připo‐
menutím 100. výročí narození a 23. května
slavnostním Requiem v den výročí jeho úmrtí.

Sobota 23. května 2020
Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha
v 10.00 hod. – Requiem v den výročí úmrtí
arcibiskupa Otčenáška. Společně s našimi otci
biskupy, kněžími a jáhny z Královéhradecké
diecéze a hosty bude této bohoslužbě předsedat
otec kardinál Dominik Duka, OP.
Po bohoslužbě za přítomnosti čestných hostů
bude následovat slavnostní otevření exteriérové
výstavy o životě a díle Karla Otčenáška, čestné‐
ho občana Hradce Králové, a pojmenování
jižních teras po této osobnosti. Poté budou
všichni hosté společně pozváni na „číši vína“ do
Nového Adalbertina s kulturním programem,
na který naváže adorace, modlitba za Církev a

Termín uzávěrky přihlášek je 30. května
2020.
Na závěr kurzu získává dobrovolník osvědčení
o absolvování.

Délka kurzu: září – prosinec 2020 (8 sobot).
Místo setkání: Nové Adalbertinum, Velké ná‐
městí 32, Hradec Králové.

Mons. Mgr. Pavel Rousek
biskupský vikář pro diakonii a pastoraci

Vyplněné přihlášky, jejichž součástí musí být
doporučení duchovního správce, zasílejte na

Sobota 18. dubna 2020
Hradec Králové, Velké náměstí, kostel Panny
Marie v 15.00 hod. slavná mše sv. – hlavní cele‐
brant otec biskup Josef Kajnek, kazatel otec pre‐
lát Josef Socha.
Na bohoslužbu naváže v Novém Adalbertinu
hudebně-dramatické pásmo o životě a poslání
arcibiskupa Karla. Účinkují: Divadlo Jesličky a
smyčcový orchestr Smiling String Orchestra,
ZUŠ Střezina, Hradec Králové.

e-mail: ciperova@bihk.cz. Přihlášky budou ke
stažení na: www.pastoracnistrediskohk.cz od 1.
března 2020.

Pravidelné akce

vlast v kostele Nanebevzetí Panny Marie a ve
14:00 hod. Te Deum.
Mons. Pavel Dokládal
poutní centrum

Kurz pro dobrovolníky
v pastorační péči o nemocné
Biskupství královéhradecké opět otevírá kurz
pro dobrovolníky v pastorační péči
o nemocné. Prosíme o nabídnutí kurzu
vhodným lidem ve Vašem okolí.
Dobrovolník nabízí nemocným lidský zájem
vyjádřený osobní návštěvou a přítomností –
zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním
i mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou,
četbou z Bible, zprostředkováním účasti na
nemocničních bohoslužbách. Zprostřed‐

Neděle

Setkání u kávy
Modlitba Večerních chval

fara
kostel sv. Bartoloměje

po mši v 09:00
po večerní mši sv.

Úterý
Středa

Adorace (po večerní mši svaté)
Mše svatá v kapli v nemocnici

kostel sv. Jana Křtitele
18:30–19:15
Vstupní budova – 1. patro 14:30

Pátek

Ministrantská schůzka

fara

16:00–17:30

Kalendář akcí
na měsíc únor–duben
Ne 23.02
Po
St
Čt

24.02.
26.02.
27.02.

Pá

28.02.

So
Ne

29.02.
01.03.

Čt

05.03.

Sbírka: Svatopetrský haléř
Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Pondělní večery: P. Vladimír Slámečka
POPELEČNÍ STŘEDA
Setkání nad Biblí: 6. čt. velik. vigilie
Mše v Domově seniorů
1. Křížová cesta
Svátost smíření pro děti a rodiče
1. neděle postní
Zpovědní den
Mše sv. v Domově pro seniory

kostel sv. Jana Křtitele
sv. Bartoloměj
farní sál
Dubina, Blahoutova ul.
sv. Bartoloměj
sv. Bartoloměj

18:00
18:00
18:00
15:30
17:15
17:00

sv. Bartoloměj
DD u kostelíčka

08:00–16:00
15:00
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So
Ne

2. Křížová cesta
06.03. Zpovědní den
Světový den modliteb
Večeřadlo Panny Marie
07.03.
Vikariátní setkání mládeže
08.03. 2. neděle postní
Seniorklub
11.03.
Mše sv. V LDN Rybitví
12.03. Mše sv. v Domově seniorů
Výroční den zvolení papeže Františka
13.03.
3. Křížová cesta
14.03. Postní duchovní obnova: P. Jan Paseka
3. neděle postní
15.03.
sbírka: Plošné pojištění 1
16.03. Přijímání intencí na měsíc duben
18.03. Mše sv. v LDN Rybitví
Slavnost sv. Josefa
19.03.
Mše sv. v Domově pro seniory
20.03. 4. Křížová cesta
21.03. Setkání pro chlapy: P. Josef Trochta
22.03. 4. neděle postní - RADOSTNÁ
Slavnost Zvěstování Páně
25.03.
Uzávěrka Zpravodaje farnosti
26.03. Mše sv. v Domově seniorů
5. Křížová cesta
27.03. Zač. modlitební triduum modliteb
matek
28.03. Svátost smíření pro děti a rodiče
5. neděle postní
29.03.
Zač. týden modliteb mládeže
Zpovědní den
02.04.
Mše sv. v Domově pro seniory
6. Křížová cesta
03.04. Zpovědní den
Předdiecézko - mládež
Večeřadlo Panny Marie
04.04.
Diecézní setkání mládeže
KVĚTNÁ NEDĚLE
5.04. Vychází nové číslo Zpravodaje farnosti
Sederová večeře

sv. Bartoloměj
sv. Bartoloměj

17:15
17:00–18:00

kostel sv. Jana Křtitele
Přelouč

po ranní mši sv.
13:40

farní sál
14:30
Rybitví
13:30
Dubina, Blahoutova ul. 15:30
sv. Bartoloměj
farní sál

17:15
14:00

fara
Rybitví

od 08:00
13:30

DD u kostelíčka
sv. Bartoloměj
Salesiánský klub

15:00
17:15
14:00

Dubina, Blahoutova ul. 15:30
sv. Bartoloměj
17:15

sv. Bartoloměj

17:00

kostel sv. Bartoloměje
U Kostelíčka
sv. Bartoloměj
kostel sv. Bartoloměje
HK - Kukleny
kostel sv. Jana Křtitele
Hradec Králové

08:00–16:00
15:00
17:15
17:00–18:00

farní sál

15:30

po ranní mši sv.
9:00

