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Mše svatá v kapli na hřbitově ve Vysoké nad Labem bude v sobotu 30. 4. v 16 hodin.
Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou v katedrále v neděli 1. 5. od 17.30 hodin.
Všechny vás srdečně zvu k účasti.
Májové pobožnosti budou:
 V kostele Panny Marie od neděle 1. 5. po celý měsíc květen každý den vždy po večerní mši svaté, která tam
začíná vždy v 18.30, jen ve středu zde bude v 19.00 májová pobožnost a v 19.30 bude následovat mše svatá pro
studenty. Tzn. že v květnu večerní mše svaté v katedrále nebudou a od pondělí 2. 5. budou mše svaté ráno
v 7 hodin v kapli sv. Klimenta.
 V kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové budou v květnu v týdnu mše svaté v úterý, ve středu,
ve čtvrtek a v pátek v 18.30. Po mši svaté tam bude následovat májová pobožnost. Májová pobožnost (bez mše
svaté) tam bude také v neděli v 18.30 hodin. První mše svatá s májovou pobožností zde bude v neděli 1. 5.
Před prvním pátkem v květnu budete mít příležitost k přijetí svátosti smíření:
 v katedrále – ve čtvrtek 5. 5. a v pátek 6. 5. od 17 do 18 hodin. Po 18. hodině přicházejte již do kostela Panny
Marie. Prosím, přicházejte k přijetí svátosti smíření hlavně ve čtvrtek, je zde totiž méně lidí než v pátek;
 v kostele sv. Antonína  ve středu (4. 5.) a v pátek (6. 5.) od 17.45 hodin.
Adorace na první pátek v květnu (6. 5.) bude:
 v katedrále  od 17 hodin. V 18 hodin zde bude společná adorace se svátostným požehnáním a v 18.30 hodin
bude mše svatá v kostele Panny Marie;
 v kostele sv. Antonína – výjimečně nebude, bude zde májová pobožnost.
Svatodušní duchovní obnova farnosti začne v pátek 13. 5. při večerní mši svaté v katedrále (mše svatá v kostele
Panny Marie nebude). Jednotlivé přednášky k rozjímání budou v sobotu 14. 5. ve Velkém sále Nového Adalbertina
dopoledne v 9.00, v 10.15 a v 11.30 hodin. Zakončíme společnou modlitbou v 12.30. Obnovu povede P. Josef
Čunek SJ, jezuita a rektor kostela sv. Ignáce v Praze. Těším se na vaši hojnou účast.
Na Hod Boží svatodušní, v neděli 15. 5., budeme v katedrále slavit poutní slavnost:
 V předvečer slavnosti, v sobotu 14. 5., bude v 18.30 v katedrále celebrovat mši svatou otec biskup Jan a bude
při ní udělovat svátost biřmování. Mše svatá v kostele Panny Marie nebude.
 Poutní mši svatou bude otec biskup Jan celebrovat v katedrále v neděli 15. 5. v 9.30.
 V neděli (15. 5.) budou v katedrále v 17.30 zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
František Hladký
V sobotu 16. 4. 2016 bude v katedrále od 9.00 do 12.00 k dispozici P. Martin Sedloň OMI z kláštera Plasy u Plzně.
Jakožto misionář milosrdenství má v tomto roce Božího milosrdenství některé specifické pravomoci. Je možno
přijít normálně ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.
Kniha o kostele Panny Marie. Je k dispozici reedice knihy Jana Doskočila „Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Hradci Králové“  vydáno k 350. výročí kostela (cena Kč 250,-).
Jan Linhart
Pontifikální bohoslužby – informace pro ministranty:
 sobota 14. května – vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého (biřmování), sraz u katedrály v 17.15 hodin,
začátek bohoslužby v 18.30 hodin, celebruje biskup Vokál, konec akce ve 20.15 hodin;
 neděle 15. května – slavnost Seslání Ducha svatého, sraz u katedrály v 8.00 hodin, začátek bohoslužby v 9.30
hodin, celebruje biskup Vokál, konec akce v 11.00 hodin;
 pondělí 16. května – slavnost sv. Jana Nepomuckého, sraz v Městské hudební síni v 17.15 hodin, začátek
bohoslužby v 18.30 hodin, konec akce ve 20.00 hodin;
 pondělí 23. května – rekviem za arcibiskupa Karla Otčenáška, sraz u katedrály v 17.30 hodin, začátek
bohoslužby v 18.30 hodin, celebruje biskup Vokál, konec akce ve 20.00 hodin;



neděle 29. května – slavnost Těla a Krve Páně (eucharistický průvod), sraz u katedrály v 8.00 hodin (nutný
poctivý nácvik a hojná účast asistence), začátek bohoslužby v 9.30 hodin, celebruje biskup Vokál, konec akce
v 11.30 hodin;
 sobota 16. července – jáhenské svěcení, sraz u katedrály v 8.00 hodin (nutný poctivý nácvik a hojná účast
asistence), začátek bohoslužby v 9.30 hodin, celebruje biskup Vokál, konec akce v 11.30 hodin.
Prosím o potvrzení účasti a důslednou účast na všech nácvicích. Předem děkuji a těším se na společnou službu
u oltáře.
Michal Šafranko, biskupský ceremonář, kontakt 734 435 219
Dobrá zpráva pro farníky-cyklisty na Novém Hradci! Komise místní samosprávy zajistila nový stojan na kola
na městském pozemku  v Prašingerově ulici proti plotu farní zahrady , tedy asi 50 m od křížku, kde si běžně
odkládáme kola. Využívejte této možnosti, plůtek u křížku zůstane volný, kola budou ve stojanu pod stříškou,
za plotem.
Krakov 28. 5. 2016. Jsme odhodláni vyrazit na dvoudenní pouť do Krakova a na severní Moravu. Dopravní
prostředek (autobus) i přenocování na Ostravsku ze soboty na neděli a program zajistíme dle zájmu; proto se,
prosím, hlaste do 24. 4. 2016!
Pavel Kamenický st., 737 383 696, pavel.hana@gmail.com
Farní knihovna zve k návštěvě každé pondělí od 16.30 do 18.30 hod. Informace o knihovně můžete získat také
na webové stránce http://farniknihovnahk.webk.cz/. V katedrále vzadu na stolku je výběrový seznam našich knih.
Božena Klabalová
Pozvánka na modlitbu chval. Milí přátelé, zveme vás na modlitbu chval v úterý 12. 4. 2016 od 19.30 do Nového
Adalbertina. Podrobnosti naleznete na stránkách vecerychval.cz (v menu klikněte na Hradec Králové).
Štěpán Hušek, shusek@centrum.cz
Dubnová schůzka Ekumenického společenství bude v pondělí 25. dubna v 18 hodin v Českobratrské církvi
evangelické (U Soudu).
V. Opletalová
Křesťanský akademický klub Salaš:
 Muzikantský večer  13. 4. od 20.45 hod.
 Přednáška Nikoly Pechalové „Falešné tváře ezoteriky“  20. 4. od 20.45 hod. v prostorách Nového Adalbertina
Monika Tauchmanová, předsedkyně, web: www.salas.hk
Řád bosých karmelitánů v ČR:
Dvacátý den spirituality – 11. 6. 2016. Provinční delegatura Řádu bosých karmelitánů v ČR vás zve na jubilejní
Dvacátý den spirituality na téma Jan od Kříže – mystik, básník, teolog, „psycholog“.
Místo konání: Budova Českého svazu vědecko-technických společností, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město
Program:
9.45 Petr Glogar OCD: Zkušenost jako brána k živému Bohu
11.00 Jan Poříz OCD: Nejdůležitější symboly v díle Jana od Kříže
13.15 Secundino Castro Sánchez OCD: Zkušenost Krista a christologie v mystice Jana od Kříže
14.45 Závěr – mše svatá
Občerstvení a možnost oběda během polední přestávky zajištěny.
Setkání s Boží transcendencí. Rozjímání o setkávání s Boží jinakostí ve vlastním životě na základě textů
a symbolů sv. Jana od Kříže. Duchovní cvičení v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.
Termíny:
pátek 1. července – středa 6. července;
středa 5. října – neděle 9. října.
Začátek v 19 hodin, zakončení po obědě. Doprovází: P. Jan Poříz OCD.
Více informací a přihlášení na adrese: jan.poriz@gmail.com
Eva Čápová
Seminář NAPROHELP. V sobotu 5. 3. 2016 se v Brně konal akreditovaný seminář "NAPROHELP, úspěšná cesta
k dítěti". NAPROHELP je metoda vypracovaná MUDr. Lázničkovou; pomáhá řešit nechtěnou neplodnost  bez
poškozování zdraví, v souladu s morálním učením katolické církve, a přitom velice úspěšně (80% úspěšnost).
Metoda si získává stále větší pozornost mezi gynekology, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Tímto
seminářem se rozšířily řady těch, kdo chtějí pomáhat a mají nejen empatii a poradenské dovednosti, ale především
dostávají možnost získat znalosti nezmanipulované tlakem farmaceutických firem či nějakými osobními zájmy.
Tento seminář se v CENAP plánuje opět na podzim  více na stránkách www.cenap.cz.
Dr. Lázničková (upraveno)
Příští číslo Informací vyjde až za tři týdny, tedy 1. května 2016.
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