INFORMACE
FARNOSTI KATEDRÁLY SVATÉHO DUCHA V HRADCI KRÁLOVÉ

www.dekanstvihk.cz

Číslo 53 (12. června 2022), slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Těla a Krve Páně – neděle 19. 6. Královéhradecké farnosti tuto slavnost společně oslaví
v katedrále v 9.00 při mši svaté, kterou bude celebrovat pan biskup Jan Vokál s přítomnými kněžími.
Po mši svaté půjdeme průvodem s Nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům. Tři oltáře budou pro tento
účel postaveny na Velkém náměstí a čtvrtý bude v kostele Panny Marie. Tam eucharistický průvod
zakončíme chvalozpěvem „Bože, chválíme tebe“. Milí farníci, prosím, zařiďte si vše tak, abyste se
mohli eucharistického průvodu zúčastnit. K účasti zveme družičky, děti a jejich rodiče i vás všechny,
milí farníci.
Z tohoto důvodu nebude obvyklá mše svatá v 10.30 v katedrále.
Večerní mše svaté v kapli sv. Klimenta. Po dvouleté přestávce, způsobené epidemií koronaviru,
obnovíme opět mše svaté v kapli sv. Klimenta. Od pondělí 13. 6. budou večerní mše svaté v 18.30
hodin v pondělí, v úterý a ve středu v kapli sv. Klimenta a ve čtvrtek, v pátek a v sobotu v katedrále.
František Hladký
Celodiecézní sbírka na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové je i v katedrále v neděli 26. 6.
při všech bohoslužbách. K ní napsala ředitelka a prezident Diecézní charity v Hradci Králové
následující výzvu:
Milé sestry a milí bratři v Kristu,
ještě jsme se nevymanili z dosud přetrvávajícího područí koronaviru a už přišla další rána ‒ válka na
Ukrajině. Daleko větší katastrofa i zátěž nejenom pro tvrdě zkoušené obyvatele této nádherné země,
ale i celý svět včetně naší země, která se vzepnula k nesmírné a obdivuhodné vlně solidarity.
Chci poděkovat Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci ‒ finančním darem
na konto zejména charitní veřejné sbírky, poskytnutím materiální podpory, jako jsou potraviny,
hygienické potřeby, oblečení a další, odvozem uprchlíků z hranic, dopravou humanitární pomoci na
hranice, ubytováním utečenců ve svých domovech či formou dobrovolnické služby při různých
aktivitách. Velké díky Vám. Tato pomoc bude potřeba dlouhodobě, proto prosím nepolevujme
a vytrvejme!
Mé obrovské poděkování patří i všem spolupracovnicím a spolupracovníkům našich Charit v celé
královéhradecké diecézi, a to nejenom těm z Integračního centra pro cizince a Dobrovolnického
centra Diecézní charity Hradec Králové, ale i farních a oblastních Charit, kteří jsou obětem války co
nejvíc nablízku. Při své běžné práci nasazují své síly a pomáhají, jak mohou. Díky i za stovky
dobrovolníků, kteří se k nám přidali.
Milé farnice a milí farníci, obracím se nyní na Vás s prosbou o podporu ve formě finančního daru
v rámci sbírky, která proběhne v kostelích o příští neděli. Tyto prostředky nepůjdou přímo na pomoc
lidem z Ukrajiny, ale tradičně na podporu naší činnosti. Diecézní charita Hradec Králové již 30 let
zastřešuje neustále se rozvíjející síť sociálních a zdravotních služeb a navazujících aktivit směřujících
k našim spoluobčanům, kteří se octli v různě náročných životních situacích a potřebují odbornou
i lidsky přívětivou pomoc. Přes 20 let pomáhá navíc i chudým rodinám v diecézích Belgaum
a Bangalore v Indii. Více se dozvíte na našich webových stránkách www.hk.caritas.cz.
Předem Vám děkujeme za Vaše dary a podporu našeho úsilí, za Vaše otevřené srdce i dlaně. Kéž
dobrý Bůh Vás štědře odmění za Vaši vstřícnost a pozornost vůči lidem, kteří strádají. Přejeme Vám
i Vašim blízkým pevné zdraví a hojnost Božích milostí do všech činností.
Za Diecézní katolickou charitu Hradec Králové: Ing. Aneta Maclová, ředitelka
a Mons. Pavel Rousek, prezident

Jiří Strejc 90´ ‒ v neděli 19. 6. 2022 od 19.00 hodin se v katedrále Svatého Ducha koná v rámci
66. ročníku Dvořákova festivalu koncert k nedožitým 90. narozeninám skladatele Jiřího Strejce.
Účinkují: Cantores cantant z Kolína, Jakub Hrubý ‒ sbormistr; sbor kostela Nanebevzetí Panny
Marie, Václav Uhlíř ‒ sbormistr, varhany; diriguje Václav Metoděj Uhlíř.
Program: dílo Jiřího Strejce, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a Antonína Dvořáka.
Vstupné 200 Kč.
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Informace z kostela Nanebevzetí Panny Marie
První svaté přijímání: dnes v neděli 12. června slavíme první svaté přijímání dětí z církevní
základní školy a naší farnosti. Pamatujme na všechny děti na jejich cestě s Ježíšem…
Výstava: zveme vás na novou výstavu fotografií manželů Anny a Petra Maclových. Život lidí
bez domova, v souvislosti s ukrajinskými i jinými běženci, nabírá na aktuálnosti více než kdy
jindy, proto zastavení u těchto fotografií může člověka přivést k zamyšlení, jak se život těchto
lidí dotýká mého života.
Farní tábor: v srpnu se opět vydáme do krásného prostředí Orlických hor, na faru v Liberku,
abychom s dětmi prožili týden na téma „Jacob a hvězdy“.
Neděle 28. srpna: v neděli 28. 8. bude první mše svatá v 10.30 h po letních prázdninách, kdy
žehnáme (nejen) školákům; aktovky s sebou.
Výuka náboženství: během června najdete na webových stránkách hradeckých farností rozpis
hodin výuky náboženství pro děti v 1.–9. třídách. Všem přejeme krásné léto!
Helena Nerudová
KRC Sedmikráska v červnu
Kavárnička (nejen) pro dříve narozené ‒ pondělí 13. a 20. 6. 2022 od 8.30 do 10.00 hodin.
Srdečně zveme všechny zájemce na setkání v rámci Klubu prarodičů a seniorů. Není nutné se
hlásit přes rezervační systém. Hlídání dětí není zajištěno. Vstupné: hradí se pouze pobytné ‒
nečlen/ka 40 Kč, člen/ka 20 Kč, člen/ka Plus 0 Kč.
Akce ke Dni otců ‒ komentovaná ochutnávka piva se sládkem ‒ středa 15. 6. 2022 od 18.00
do 20.00 hodin. Zveme vás při příležitosti Dne otců na malé posezení a povídání o pivu. Dozvíte
se, jak se pivo vaří, jaké druhy piva rozlišujeme a mnoho dalších zajímavostí. Posezení bude
probíhat v restauraci Pivovarské domy. Sraz v 17.45 hodin před vchodem. Hradí se jednotné
vstupné 200 Kč za osobu. V ceně je zahrnuta ochutnávka několika vzorků piva Klenot. Je třeba
se přihlásit nejpozději do pondělí 13. června přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacnisystem.
Vaříme s Bazalkou ‒ čtvrtek 16. 6. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin. Přijďte ochutnat toto menu:
hrášková polévka s vegan alternativou slaniny; quinoový salát s cizrnou a zeleninou, rebarborový
smetanový koláč s rozinkami. Hradí se vstupné: 150 Kč (100 Kč oběd + 50 Kč poukázka na nákup
zboží v Bazalce Bio) + obvyklé pobytné. Hlídání dětí zajištěno. Je třeba se přihlásit do středy
15. června přes: https://www.sedmikraskahk.cz/rezervacni-system.
Dita Balcarová
Tipy pro letní měsíce
„Jmenuji se Toufar a pocházím z arnolecké hospody“ ‒ 120 let od narození P. Josefa Toufara
Polná ‒ Zhoř ‒ Arnolec, pátek a sobota 15.‒16. července 2022
Začíná se bohoslužbou v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Polné v pátek 15. 7. v 17.00 hodin.
Na závěr se bude v kulturním domě v Arnolci od 16.30 hodin konat přednáška Miloše Doležala
o dětství a mládí Josefa Toufara.
Zdroj: https://www.bihk.cz
Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České republice
přibližně jednou za 5 let. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí prožít
několik dní ve společenství mladých lidí. Nejbližší setkání se koná v Hradci Králové 9.‒14. srpna
2022.
Zdroj: www.celostatnisetkanimladeze.cz
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