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Katechumeni. Dnes v neděli v katedrále při mši svaté v 9.30 hodin se zúčastní pět katechumenů, kteří se u nás na
děkanství připravují na přijetí svátosti křtu, třetího skrutinia. Milí farníci, vaše účast při těchto přípravných
obřadech katechumenů na přijetí svátosti křtu je velmi důležitá. Moc vás prosím, abyste na ně pamatovali a modlili
se za ně.
Pobožnost křížové cesty bude v katedrále i v kostele sv. Antonína také v pátek 18. 3. před večerní mší svatou,
od 17.45 hodin.
Poutní slavnost sv. Josefa oslavíme v kapli sv. Josefa v sobotu 19. března při mši svaté v 7 hodin. Večerní mše
svatá v 18.30 bude v katedrále a bude již ze slavnosti Květné neděle.
Příležitost k přijetí svátosti smíření před Velikonocemi, za účasti více kněží, bude v katedrále v neděli 20. 3. od
14 hodin. Prosím, využijte k přijetí této svátosti před Velikonocemi především této příležitosti. Další, ale již
omezenou možnost budete mít v katedrále také v pondělí 21. 3. a v úterý 22. 3. od 17 hodin.
Na Zelený čtvrtek na začátku mše svaté ráno v 9.30 uctíme ostatky sv. Jana Pavla II. uložené v novém relikviáři.
Relikviář s ostatky sv. papeže bude umístěn v nice v severní lodi katedrály vedle bronzové busty sv. Klimenta.
Ostatky sv. papeže uctíme také v tento den před večerní mší svatou. Bližší informace vám budou ještě sděleny.
Zpívané nešpory za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy budou v katedrále na Hod Boží velikonoční
27. 3.
Adorace: Na Velký pátek adorujeme u Getsemanské zahrady a na Bílou sobotu u Božího hrobu, a to:
 v katedrále po oba dva dny od 8 do 18 hodin;
 v kostele sv. Antonína na Velký pátek od 16 do 18 hodin a na Bílou sobotu od 8 do 12 a od 14 do 18 hodin.
V katedrále i v kostele sv. Antonína je vzadu za lavicemi připraven tiskopis pro adoraci, kde pro každou půlhodinu
jsou kolonky pro dvě osoby. Prosím, zapište se tam vy, kteří se adorace v určitou dobu s jistotou zúčastníte.
Především z úcty ke Kristu je nutné zajistit, aby tam stále někdo byl.
Květinová výzdoba o Velikonocích. Milí farníci, pokladnička na velikonoční květinovou výzdobu Božího hrobu
a oltářů v katedrále je ještě v neděli 20. 3. umístěná v jižní boční lodi v katedrále. Pán Bůh vám, kteří jste na tento
účel přispěli, bohatě odplať.
Na slavnost Zvěstování Páně, kterou letos oslavíme v pondělí 4. 4., bude v katedrále kromě pravidelné večerní
mši svaté také mše svatá dopoledne v 9.30 hodin.
Mše svatá ve Vysoké nad Labem v kapli na hřbitově bude v sobotu 2. 4. v 16 hodin.
Změna času! Ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. se mění čas ze zimního na letní. Budeme vstávat o jednu hodinu
dříve.
František Hladký
Velikonoční pohledy pro misie. Na pátou neděli postní (13. 3.) a na Květnou neděli (20. 3.) si můžete
v hradeckých kostelích za dobrovolný příspěvek vzít pohled pro misie s velikonočními motivy. Pohledy jsou
vytvořeny žáky Základní školy Jana Pavla II. a výtěžek z jejich prodeje bude odeslán na konto Papežských
misijních děl.
Tomáš Enderle
Pozvánka pro ministranty na velikonoční službu u oltáře v katedrále Sv. Ducha:
sobota 19. 3. – 13.45 hod. – příprava a nácvik mešní liturgie DSM; 15.00 hod. – liturgie slavnosti sv. Josefa
neděle 20. 3. – 8.00 hod. – nácvik liturgie Květné neděle; 9.30 hod. – liturgie Květné neděle
středa 23. 3. – 13.00 a 15.00 hod. – nácvik ministrantů mladších patnácti let
čtvrtek 24. 3. – 8.00 hod. – příprava a nácvik liturgie – 9.30 hod. – Missa chrismatis; 17.00 hod. – příprava
a nácvik večerní liturgie; 18.30 hod. – Missa vespertina in Cena Domini
pátek 25. 3. – 7.15 hod. – příprava na liturgii ranních chval; 7.30 hod. – ranní chvály Velkého pátku; 15.00 hod. –
ministrantská křížová cesta v kostele Božského Srdce Páně + společný odchod do KSD (sraz ve 14.45 hod.); 16.30
hod. – příprava a nácvik obřadů Velkého pátku; 18.00 hod. – Feria in Passione Domini
sobota 26. 3. – 7.15 hod. – příprava na liturgii ranních chval; 7.30 hod. – ranní chvály Bílé soboty; 10.00 hod. –
nácvik velikonoční vigilie (po skončení nácviku je možnost zúčastnit se výpravy ministrantů na proutky
a následného společného pletení pomlázek. Zájemci se mohou dostavit s jízdním kolem, přilbou a písemným

povolením od rodičů); 18.30 hod. – příprava a nácvik liturgie velikonoční vigilie; 20.00 hod. – velikonoční vigilie;
agapé (večerní setkání a pohoštění asistence v biskupské rezidenci)
neděle 27. 3. – 8.45 hod. – příprava a nácvik nedělní liturgie; 9.30 hod. – slavnost Zmrtvýchvstání Páně
17.30 hod. – nešpory slavnosti Zmrtvýchvstání v katedrále Svatého Ducha za účasti kapituly a katedrální scholy
Michal Šafranko, biskupský ceremonář; e-mail: safranko@diecezehk.cz; mobil: 734 435 219
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V pondělí velikonoční - na Zámečku mše svatá nebude - bude pouze v kostele sv. Antonína v Novém Hradci Králové.
PÁR SLOV K ZAMYŠLENÍ
Květná neděle. Život Pána Ježíše se odehrával mezi dvěma místy, mezi Betlémem a Jeruzalémem. Betlém byla malá dědinka
poblíž Jeruzaléma. Jeruzalém bylo hlavní město - centrum všeho dění, které bylo pro národ důležité. Tam mělo dojít k
rozhodujícímu střetnutí Ježíše s mocnými světa, aby se ukázalo, na čí straně je Bůh. Když chtěli zabít Ježíše v Nazaretě - nedal
se. Ale teď jde do Jeruzaléma na smrt vědomě. Ne tiše, ne potajmu, ale slavnostně a radostně. My se k němu můžeme připojit:
 napřed ve slavnostním průvodu oslavou Ježíše Krista,
 potom při pašijích - na jeho cestě sebeobětování,
 nakonec při eucharistii, kde Pán se stává obětním pokrmem pro nás.
Sledujme vše pozorně, sluchem a zrakem srdce.
Zelený čtvrtek. Dnes je „onen večer před Ježíšovým utrpením“, když se Ježíš sešel se svými učedníky ve večeřadle. Totéž
chceme činit i my. Chceme prožívat to, co se při večeři na rozloučenou odehrálo. Středem je nám stůl Páně tak, jak je jím
ostatně při každé bohoslužbě. Dnes zaujmeme v duchu své místo u stolu Páně se zvláštní pokorou.
Velký pátek je den přísného postu. Dnes nás církev nezve do večeřadla k oběti nekrvavé, dnes nás zve na Golgotu, abychom
se zúčastnili oběti krvavé. Naším oltářem dnes nebude stůl Páně, ale kříž Kristův.
Dnešní bohoslužba pozůstává ze tří částí:
 Nejprve budeme naslouchat slovu Božímu, pašijím a odpovíme na ně prosbami za celý svět.
 Potom bude zde, před našima očima, odhalován a s novou vroucností uctíván svatý Kříž.
 Nakonec se budeme sytit ovocem ze stromu Kříže, přistoupíme ke sv. přijímání.
Připojme se k našemu Pánu, který se vydává na svou životní křížovou cestu.
Bílá sobota. O velikonoční noci nás oslovují prastará znamení: světlo a tma, voda a oheň, chléb a víno. Bible a liturgie užívá
tyto prasymboly jako znamení Boží moci. Uprostřed noci se světí oheň, do chaosu světa vstupuje Boží slovo, žehná se křestní
voda a proměňuje se chléb a víno. Dnes slavíme posvátnou noc, kdy Ježíš Kristus proměnil temnoty hrobu v záři
Zmrtvýchvstání a v pokrmu svého těla nám nabízí účast na věčném životě.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Ve včerejší noci jsme zažehli velikonoční svíci – paškál - na znamení, že ukřižovaný Pán
přemohl smrt. Ta svíce tu stojí i dnes a bude nám po celý rok znamením a svědectvím, že Zmrtvýchvstalý Pán je tu s námi.
V této radosti a důvěře volejme vstříc Zmrtvýchvstalému – Přijď, Pane Ježíši.
František Hladký

Křížová cesta pro malé a nejmenší. Také si snad myslíte, že pro malé děti je rozjímání křížové cesty dlouhé, nudné,
nesrozumitelné? Zveme vás  malé děti v doprovodu svých rodičů – na Velký pátek 25. března k sestrám Notre Dame.
Sejdeme se před kostelem Panny Marie v 9.30 h a procházkou dojdeme do kláštera (je možné přijít v 9.50 h ke klášteru),
kde na nás budou čekat sestřičky, P. Jan Linhart a cesta s křížem za Ježíšem.
Helena Nerudová

Ekumenické společenství se v březnu nesejde, protože poslední pondělí v březnu je zároveň Velikonoční pondělí.
Přejeme všem klidný zbytek postní doby a radostné Velikonoce.
Veronika Opletalová
Farní knihovna jako každoročně upozorňuje, že na Pondělí velikonoční (28. 3.) budou čtenáři marně bušit
pomlázkou do zavřených dveří. Kterékoliv jiné pondělí se na vás těšíme vždy od 16.30 do 18.30 hod.
Božena Klabalová
Duchovní hudba v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V neděli 27. 3. 2016 na Boží hod velikonoční bude při
večerní mši svaté v 18.30 hodin provedena Mše A dur pro sbor, harfu, violoncello, kontrabas a varhany Césara
Francka. C. Franck (1822˗1890) pocházel z Belgie, ale většinu života prožil v Paříži, kde se proslavil zejména jako
vynikající varhaník a pedagog. Jako skladatel se začal prosazovat až ke konci života, kdy zkomponoval svá
vrcholná varhanní a orchestrální díla. Přestože se Franck za svého života uznání nikdy nedočkal, patří dnes jeho
dílo k vrcholům francouzského hudebního romantismu. Mše A dur vyniká zejména úžasnou romantickou
melodikou a přirozeným tokem kontrapunktického zpracování. Ačkoliv je pěvecká sazba pouze tříhlasá (soprán,
tenor, bas), působí harmonizace skladby velmi uspokojivě a osobitě. Součástí mše je rovněž známé Panis angelicus,
které zazní v originální podobě s harfou a koncertantním violoncellem. Provedení bude řídit Václav Uhlíř ml.
Václav Uhlíř, regenschori
Les plný zvířátek. Procházka pro děti z mateřských škol a prvňáčky se letos koná v sobotu 19. 3. 2016. Přijít
můžete mezi 10. a 12. hodinou na stanici MHD U Zděné boudy v Malšovicích. Na trase potkáte mnoho zvířátek
a s každým si budete moci zahrát nějakou hru a zaskotačit si na malém lanovém centru. Na závěr trasy vás letos
čeká Prstové malování na rytířském hradě.
Za Orel: V. Hušková
Diecézní setkání mládeže. Letošní oslava Světového dne mládeže v královéhradecké diecézi se uskuteční v sobotu
19. března v Hradci Králové. Začátek programu bude v 9.00 ve Filharmonii (Eliščino nábřeží). Součástí programu
bude katecheze Mons. Josefa Suchára, svědectví o milosrdenství a informace ze světa mládeže. To vše doprovodí
diecézní kapela VeKa. Po poledni je nachystána široká nabídka přednášek, workshopů a sportovního vyžití.
V neposlední řadě bude příležitost ke svátosti smíření, adoraci a křížové cestě. Setkání vyvrcholí v 15.00 hod. mší
svatou v katedrále Svatého Ducha, kde bude hlavním celebrantem otec biskup Mons. Jan Vokál. Prosíme,
informujte a pozvěte své kamarády.
Kontakt: DCM, Velké nám 32, 500 03 Hradec Králové, tel.: 495 063 421, e-mail: dcm@bihk.cz, www.bihk.cz.
Bc. Marie Sejkorová, vedoucí kanceláře Diecézního centra pro mládež
Národní pochod pro život 2. dubna 2016 v Praze. Program začne v 10.00 hod. pontifikální mší sv. v katedrále
sv. Víta, Václava a Vojtěcha (celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský). Zahájení a pochod
centrem Prahy začne ve 14.00 hod. na Klárově (stanice metra Malostranská). Trasa pochodu: Klárov – Mánesův
most  náměstí J. Palacha  Křižovnická  Smetanovo nábřeží  Národní  28. října  Václavské náměstí. Závěr
u sochy sv. Václava v 16.00 – 16.30 hod.
Další informace (a možnost registrace oběda pro rodiny s dětmi) na adrese: http://pochodprozivot.cz.
Hnutí Pro život ČR
Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska:
 Trénování paměti – středa 16. 3. 2016 od 16.00 hod.  Mgr. Ludmila Valešová, akreditovaná trenérka paměti.
 Reklamace a odstoupení od smlouvy  čtvrtek 17. 3. od 10 hod.  Matěj Košťál a Christian Grym, beseda.
 Velikonoční rodinná dílna  neděle 20. 3. 2016 od 15.00 do 17.00 hod. Prosíme, hlaste se nejpozději do 16. 3.
 Vaříme a pečeme na Velikonoce zdravě a hravě  středa 23. 3. 2016 od 16.00 hod. Beseda s paní Danou
Indrovou (Bazalka Bio). Blíže ke všem akcím na adrese: www.sedmikraskahk.cz.
Dominika Stráníková
Křesťanský akademický klub Salaš:
 16. 3. od 20.30 v prostorách Nového Adalbertina - přednáška npor. PhDr. Milan Novotného - Muž a žena
stejně cenný, každý jiný
 23. 3. Zakopaná ovce s P. Karlem Moravcem
Studentský Velehrad – čtvrtek 21. 4. až neděle 24. 4. 2016. Studentský Velehrad je vícedenní setkání
vysokoškoláků, pořádané každé dva roky na starobylém poutním místě Velehradě, tentokrát s ústředním mottem:
"Prostě žij!" Součástí programu jsou kromě společného slavení eucharistie, nejrůznějších workshopů a diskuzí ve
skupinkách přednášky Karla Satorii, Kateřiny Šimáčkové, herců manželů Rumlových a dalších. Letos se můžeme
také těšit na koncertní vystoupení kapel Bétel, JaksiTaksi a Pavla Helana. Přihlašování na akci spolu s veškerými
informacemi najdete na webu www.studentskyvelehrad.cz; navštivte nás i na Facebooku.
Zvýhodněná registrace probíhá do 13. března, takže neváhejte využít této jedinečné příležitosti.
Monika Tauchmanová, předsedkyně KAK Salaš, z. s.
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