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Hymnus z 9.století  
 
Zdrávas, hvězdo moří, 
živitelko Boží, 
ustavičná Panno, 
slavná nebes bráno! 
 
Ave tobě pěla 
ústa Gabriela; 
mír nám vlej, když jméno 
Eva zpět je čteno. 
 
Rozvaž pouta viny, 
slepoty vzdal stíny, 
zbav nás všeho zlého, 
zdroj buď dobra všeho. 
 
Ukaž nám, žes Matka, 
prosba tvá je sladká 
sluchu Syna tvého 
pro nás zrozeného. 
 
Panno požehnaná, 
milosti jsi schrána; 
změň nás v prosté viny, 
v tiché, čisté syny. 
 
Dopřej nám žít čistě, 
ať kráčíme jistě 
k tobě, do tvé říše 
patřit na Ježíše. 
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Maria už ví, že má pod srdcem zázračného syna, jakého dosud neporodila ani nikdy neporodí žádná 
jiná žena; napadlo ji, že by měla navštívit svoji sestřenici a přítelkyni Alžbětu, která také očekává 
narození výjimečného syna, Jana Křtitele. Jak úžasný a láskyplný je rozhovor těchto dvou žen! Když 
Alžběta zaslechne Mariin hlas, Duch lásky v ní zvolá: „Jsi požehnaná mezi všemi ženami a ať je 
požehnáno dítě, které nosíš!“  

Maria nám zanechává jako odpověď „Magnificat“. Je to jeden z nejkrásnějších zpěvů lásky 
v evangeliu. Čtěme ho a meditujme o něm. Pokorná, maličká, chudá a bezbranná Maria se odvažuje 
říci slova, která se zpívají už dva tisíce let: „Velebí má duše Pána a můj duch plesá v Bohu, mém 
Spasiteli, že shlédl na svou nepatrnou služebnici: Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna 
pokolení, že mi učinil veliké věci Ten, který je mocný.“ 

Bůh vždycky vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými. Nedává přednost „hrdinům“, jako je 
Rambo nebo Schwarzenegger. V televizi vidíš chlapy svalnaté, pěkné na pohled, jak překonávají 
všechna nebezpečí a překážky. A ty jim věříš! Sdělovací prostředky ti říkají: „Nejsi-li krásný ani 
prachatý, ani svalnatý, mimořádně inteligentní, platíš za blbce.“ Bůh si počíná jinak. A tím lépe pro 
Marii a pro ty nejmenší v našem světě. Žiji už 34 let s mladými lidmi, kteří patří mezi nejubožejší 
z ubohých. A když se s nimi setkám, zpívám Magnificat. Nemají nic. Jejich rodiče se zdejchli. 
Neuměli je milovat, ani nevěděli jak. Ti mladí nemají nic, než do čeho jsou právě oblečení. Pořád 
jim říkali: „Nejsi nic. Jsi jen ubožák. Bude z tebe troska závislá na pomoci druhých, delikvent po 
celý život.“ A oni tomu, naneštěstí, věří, Když se jim odvážíš říct: „Jsi přece báječnej kluk (bezva 
holka). Máš přece dary. Budeme na nich společně pracovat!“ Nejdřív jsou z toho zmatení, ale 
později tomu věří. 

Jeden z nich, Manolo, alkoholik a feťák, už má teď svůj náklaďák. Měli ho za nemehlo, a jak je teď 
pyšný! Má šest dětí a je na vrcholu blaha. Co to ale dá práce, přesvědčit ty mé uličníky a uličnice, že 
i oni mají právo na velkou budoucnost! Maria v chvalozpěvu pokračuje: „Rozptýlil ty, kdo v srdci 
smýšlejí pyšně, a ponížené povýšil.“ 

Vzpomeň si na Onassise, majitele doků na stavbu lodí. Měl obrovský majetek, na 40 miliard 
franků. A zemřel opuštěný na klinice v Neuilly. Přestože se mu v životě tak dařilo, nakonec kolem 
něho při umírání byly jen zdravotní sestry. Podívej se na zpěváka Michaela Jacksona. Ten má také 
miliardy… a chodí světem s maskou na obličeji, aby se ochránil před škodlivým ovzduším a 
prodloužil si život. Chudák, který zplodil dvě děti jen s pomocí umělého oplodnění, a ty posloucháš 
jeho cédéčka, ze kterých bohatne. Je to vyřízený člověk, i když má luxusní vily, skvělé jachty, i když 
uchvacuje milióny mladých lidí, které má ovšem za psí hovínka a za pumpu k hromadění prachů. 

Maria byla nejprostší z chudých a ubohých. Proto ji Bůh chtěl za matku Krista. Jedl jsem s králi a 
s královnami. Občas se setkávám s hvězdami, s velmi uznávanými lidmi. Mám je rád jako milé 
bratry a sestry. Ale chuligáni, ti mají v mém životě přednost. Jsou pro mě zdrojem pravdy, 
opravdovosti, skrze nějž se mi vždycky znovu podaří objevit Marii ve chvalozpěvu Magnificat. 
Mariina návštěva u Alžběty byla opravdu nezapomenutelná. 

Modleme  se 

Prosme za tebe a s tebou, aby ses snažil být především skromný. Abys měl třeba minimum pohodlí, 
ale aby ses dělil s druhými a snažil se pro druhé něco dělat. Nevyhledávej styky se slavnými lidmi, se 
snoby, se známými osobnostmi. Popros Marii, aby navštívila především ty, které nemáš v oblibě, 
kteří ti připadají jako nevýznamní, nesmělí nebo naopak útoční, na které se zapomíná, a ty, kteří jsou 
vždycky na posledním místě. Navštěvuj nemocné. Piš vězněným. Vidíš-li na ulici postiženého 
člověka, běž za ním. Polož mu ruku na rameno a mile se na něho usměj. Tím se mu celý den 
projasní. A určitě budeš moci s Marií zpívat chvalozpěv Magnificat.  

 (Z knihy Setkání s Marií – Guy Gilbert, )
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AANNKKEETTAA    NNAA    AAKKTTUUÁÁLLNNÍÍ    TTÉÉMMAATTAA  
Milí čtenáři, už léta se vedou nejrůznější diskuse o nedostatku kněžských a řeholních povolání i o tom, jestli Den matek nahradil 

socialistické slavení MDŽ. Moc mne zajímalo, jak to vidí někteří, které jsem si dovolil oslovit a položit jim otázky na tolik 
diskutovaná témata. Věřím, že i tentokrát odpovědi našich „hostů“ i „domácích“ nám mají co říci. 

1) Domníváte se, že počet kněží v současné době odpovídá procentuálnímu počtu věřících nebo je podle vás duchovních 
opravdu málo? Jaké byste viděl východisko pro řešení nedostatku duchovních povolání? 
2) Jaké máte vy osobně zkušenosti se slavením Dne matek?  

Roman Barabáš, vedoucí pracovník, Centrum pro rodinu při Ř.k.biskupství v Hradci Králové 
1) Myslím, že duchovních není málo. Možná je málo „aktivních“ duchovních, ale to se nedá naordinovat. Každý jsme nějaký. 
Někdo dokáže získat, strhnout nebo nadchnout lidi, jiný umí něco jiného. Ti „mazanější“ duchovní si s tím umí poradit. Vyhledají si 
ve svém okolí někoho, kdo to s dětmi, mládeží či farníky dokáže, a pak už to jen frčí. Myslím, že dobrá spolupráce mezi duchovním 
a laiky ve farnosti je určitým řešením i východiskem z kdejaké nouze či situace. V naší farnosti to funguje již mnoho let. Ani 
s příchodem jiného faráře pak nedochází tolik k vážným problémům, neb se věci řeší již v zajetém systému a vesměs je každý 
duchovní rád, že nemusí zavádět nějaké „nové pořádky“ a nepopulární změny. Proč by si taky dělal někde hned zlou krev, naopak 
elegantně nasedne do již rozjetého vlaku a nějaké změny se provádějí mnohem snáze cestou vzájemné komunikace. U nás takto 
postupně došlo k dosti razantním změnám a lidé to „skousli“. Je to i proto, že se farníci příchodem nového duchovního necítí tak 
ohroženi, a navíc je tu ze strany farnosti pro nového duchovního prostor k přijetí farnosti jako celku, a to je úplně jiná atmosféra 
především pro toho, kdo sem přichází jako nový. Omlouvám se, trochu jsem odbočil. Tedy zapojme ve farnosti více laiky (ale i děti 
a mládež) a oni postupně budou i další duchovní. Všechno chce svůj čas. 
2) Osobně Den matek doma slavíme a rádi. Není třeba rozvádět, že matky mají nezastupitelnou roli v rodině včetně výchovy 
a myslím, že je dobré, že se tento svátek dostal do praxe. Je dobré si to připomínat. Samozřejmě nezapomínáme i na naše babičky. 
Rozhodně si více vážím svátku Dne matek než „bývalého“ MDŽ.  

Zdeněk Macháček, servisní technik, Dolní Čermná 
1) Můj názor je, že kněží je u nás v ČR v poměru k počtu věřících stále nedostatek, o čemž svědčí také fakt poměrně časté 
výpomoci kněží ze sousedního Polska, kde je jich relativní dostatek. Dalším ukazatelem nedostatku kněží je množství knězem 
neobsazených farností a jejich přidružování k farnostem spravovaným. Řešení je dlouhodobé a vychází, myslím si, z dostatku 
kvalitních křesťanských rodin, kde víra zaujímá výsadní postavení a je opravdově žitá. 
2) Den matek má určitě z mého pohledu menší "věhlas" než bývalým režimem propagovaný MDŽ. Oslavy neprobíhají tak 
bouřlivě, ale o to více je tam opravdovosti, srdce a lásky. Maminkám bezesporu působí větší potěšení dobrovolná dětská vystoupení, 
než bláznivé masové oslavy za zvuku budovatelských písní. 

Maruška Marková, studentka VŠ, Verměřovice 
1) Nevím přesně, jak je to s těmi procenty. Nikdy jsem naštěstí nepocítila nedostatek duchovních na vlastní kůži. Všech kněží, 
které jsem dosud poznala, si moc vážím a myslím si, že se poctivě snaží sloužit Bohu i lidem. Vidím výhodu v tom, že si evropské 
země v tomto mohou vzájemně pomáhat a pomáhají si. Určitě se máme pořád lépe než v některých afrických zemích, kde jsou 
farnosti tak velké, že některým lidem trvá cesta na nedělní bohoslužbu i několik hodin. A přece je to neodradí. 
Myslím si, že řešení této situace je asi pouze v nás, lidech. Možná to souvisí s naší jakousi vnitřní bázní, se strachem ze závazků 
šířícím se naší „moderní evropskou společností“, s naším přístupem k Bohu …nevím. Osobně řešení vidím v modlitbě, ve snaze na 
sobě, na svém vztahu k Bohu upřímně pracovat, abychom se mu svým životem dokázali přiblížit a také ho dokázali svým životem 
přiblížit všem, kdo jsou nám nablízku. Snažit se poznat, kde mě Pán chce mít a nebát se životních rozhodnutí.  
2) Tento svátek se u nás doma nikdy nijak zvlášť neslavil, oba rodiče neměli s podobnými svátky moc dobré zkušenosti. Snažili 
jsme se spíš něčím maminku potěšit, ale ne vždy se to povede;-) Maminky, a vůbec svých rodičů si moc vážím, mám je ráda 
a snažím se jim to svým chováním dát najevo vždy, když jsem doma. Den matek je určitě dobrý důvod zamyslet se nad tím, co pro 
nás maminky (rodiče) znamenají, jestli to vědí a jak jim to dát najevo. 

Libuše Jakubíčková, vedoucí skladu FIAT, Zlín 
1) Ano, kněží je skutečně mnohem míň, než by bylo pro ně i pro nás farníky potřebné (a příjemné a pohodlné). Ráda bych se 
ale na tento problém podívala malinko jinak. Ve farnosti je to jako v rodině. Pokud v rodině maminka všechno stíhá, nikoho ani 
nenapadne, že by mohl také přiložit ruku k dílu. Všechno je, jak má být, v klidu a pohodě. Jakmile matce začne přerůstat množství 
úkolů přes hlavu, měl by to být povel pro ostatní zvednout se a pomoci. Stejně tak ve farní rodině. Není nezbytné, aby kněz ve 
farnosti dělal úplně všechno, co bývalo dříve jeho úkolem a starostí. Dokonce mám trochu podezření, že Pán Bůh s úbytkem 
duchovních povolání počítal a využil to k dobré věci - k aktivnímu zapojení laiků. Kdyby bylo kněží třikrát více, určitě by ubyly 
biskupům starosti s obsazováním farností (což bych jim ze srdce přála). Ale my, obyčejní lidé, bychom zřejmě chodili na mše svaté 
a využívali veškerého servisu, který by nám naši duchovní otcové poskytovali, a těžko bychom přemýšleli, čím mohu ve farní 
rodině přispět já. V naší farnosti ve Zlíně mají kněží mnoho "pravých rukou". Od výuky náboženství, péče o ministranty, lektory, 
nemocné a staré, přes farní zpravodaj, až po širokou škálu aktivit pro děti, mládež, rodiny... zapojení laiků je samozřejmostí. Kněz je 
všude milým a vítaným hostem (lépe řečeno - otcem), ale neleží to jen a pouze na jeho bedrech.  
2) Zkušenosti se slavením Dne matek mám veskrze kladné. Tedy, na žádnou zápornou jsem si nevzpomněla. Ale promítám si 
v  duchu přípravy vystoupení dětí ve školce, jejich těšení a zářící oči, když předávaly vlastnoruční přáníčka a srdíčka, kytičku od 
těch starších, malou pozornost z lásky od manžela. Všechno ne proto, že se to patří nebo musí, ale proto, že chtějí mámě udělat 
radost. Když k tomu přidáme hezkou odpolední procházku přes náměstí, kde je pro maminky připraven program a cestou se stavíme 
i u mojí a manželovy staré maminky. Bývá to opravdu krásný slavnostní den. Den lásky a vděčnosti. A dojetí. Stačí se podívat do 
očí našich babiček.  
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JUDr.Jan Čipera, soudce, místopředseda Krajského soudu v Hradci Králové 
1) Už delší čas si uvědomuji velký nedostatek kněží a zoufalý nedostatek kněžského dorostu. Mlčím, protože se necítím 
k tomuto tématu příslušný ani promluvit (mé místo v kostele je vzadu, tam, kde kdysi stávali celníci...). Myslím, že je velmi těžké 
získat pro kněžskou službu oddané hochy. Sám ve svém okolí neznám rodinu, v jejímž středu bych viděl budoucího kněze. Patrně 
nezbude nic jiného, než aby kněží byli i společensky poměrně aktivní, aby se snažili poznat chlapce s dispozicemi ke kněžské službě 
a pak s nimi poměrně intenzivně "pracovali", aby v nich probudili touhu. Vnímám to jako obrovský problém a těžký úkol, ale jinak 
to asi opravdu nepůjde. Dá se s určitou nadsázkou říci, že dnes je stav takový, že by mělo být "povinností" kněze najít si za sebe 
nástupce pro časy, až on sám již moci nebude.  
2) Den matek slavíme jen v rodině a nijak zvlášť. Jiné zkušenosti bohužel nemám. 

P.Jiří Barhoň, kněz působící v plzeňské diecézi, autor oblíbené knížky „Zlý farář přejel hodného psa“ 
1) Počet kněží je u nás podle mne malý, aby jich bylo víc, je třeba se za to modlit, ale dělat i všechno ostatní. Laici i kněží 
musí, navzdory sekularizované a často tvrdě protikřesťanské společnosti, vytvářet takové farnosti či společenství, aby se budoucí 
kněží do nich těšili a po svém povolání toužili. 
2) Se Svátkem (Dnem) matek bohužel žádné zkušenosti nemám, ale považuji ho za důležitý a měl by se rozhodně připomínat, 
aby se matkám a mateřství dostalo odpovídajícího uznání a podpory. 

Anketu uspořádal otec Pavel 

 

„„LLÁÁSSKKAA    TTRRVVÁÁ    FFUURRTT!!““    AANNEEBB    DDVVOOJJÍÍ    OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍ  
Tak přesně tato slova čtu na pohlednici, kterou vytvořila dětská ruka a vedle sluníčka, kříže, srdce a kytičky tam třemi barvami 

připsala slova LÁSKA TRVÁ FURT. Na první pohled se člověk neubrání úsměvu nad tím, jak legračně vypadá napsané, tak běžně 
používané, slovo furt. Ale hned po prvním úsměvném dojmu vystupuje na scénu neskutečně hluboký obsah této velikonoční 
pohlednice pro misie. Čistá dětská duše, aniž by o tom určitě nějak hluboce přemýšlela, zachytila tu opravdovou podstatu věci, že 
totiž Boží láska je nekonečná a věčná. A díky ní my můžeme žít tady na zemi pozemský život a doufat v život věčný po smrti. Kdyby 
ta Láska jen na malý okamžik přestala působit, asi bychom tady rázem všichni skončili. 

Je krátce po Velikonocích, teprve dva týdny, takže prožíváme velikonoční dobu. Jakoby necháváme doznívat radostnou zvěst 
z Velikonoc i do všedních dnů. Radost z toho, že Boží láska byla tak veliká, že Boží Syn nám svou obětí na kříži otevřel cestu ze 
smrti k životu - životu věčnému. 

Radost byla také hlavním motem, které by nejpřesněji charakterizovalo 4. neděli postní. Výzva k radosti zazněla už při společné 
ranní mši svaté a její opravdové naplnění se povedlo v následném posezení v orlovně při Misijním koláči. Myslím, že vzniklé 
společenství lidí prožívalo pěkné a radostné chvíle při ochutnávce výborných koláčů a dalších dobrot, při povídání s přáteli, při 
setkání se známými. A takovou tu správnou atmosféru, symbolizující plynoucí život, určitě dokreslily všechny přítomné děti. Od těch 
úplně nejmenších, které sotva zvládají první krůčky, přes ty větší, které by mohly závodit s pytlem blech, až po ty už téměř slečny 
a mladé pány. 

To, že tato neděle s tradičním Misijním koláčem byla zaměřena především na pomoc misiím, asi nemusím připomínat. Současně 
i pohlednice s velikonoční tematikou, které namalovaly děti z naší farnosti, bylo možné zakoupit a částku tak věnovat ve prospěch 
misií. Jednou z těchto malých uměleckých děl dětí byla i ta, kterou jsem zmínila v úvodu a je v článku otištěna. Možná právě ona dala 
podnět k napsání tohoto malého ohlédnutí. Ohlédnutí proto, že se vracíme k akci, která byla ještě v postní době. Ale proč se nevrátit 
k něčemu, co bylo pěkné, radostné, co obohatilo nejen celou farnost, ale i každého jednotlivce. 

Prakticky totéž by se dalo říci také o postní duchovní obnově, která letos proběhla v sobotu 11. března. Pro ty, kteří se nemohli 
zúčastnit, jen připomínám, že duchovní obnovu vedl P. Antonín Krasucki. Když jsem zaslechla jeho jméno, bylo mi nějak povědomé, 
ale nevěděla jsem proč. Odpověď jsem dostala hned při vstupu do orlovny a zahlédla známou tvář. Hned se mně vybavily chvíle 
z adventní duchovní obnovy a v duchu jsem zajásala. Před Vánocemi byla tématem vnitřní svoboda člověka a nyní na to pěkně 
navazovalo téma - vnitřní pokoj člověka a faktory, které tento pokoj mohou narušovat. V příjemném prostředí suterénu orlovny se 
vytváří vždy velmi hezké společenství. Navíc se přednášejícímu opět podařilo zajímavě a hlavně zcela srozumitelně objasnit danou 
problematiku. I když samo o sobě je to téma velice těžké a závažné, dokázal ho tento kněz podat s přirozenou lehkostí. K tomu, jak 
sám říkal, na odlehčení vždy okořenil povídání nějakým úsměvným příběhem nebo vtipem, takže jsme se s chutí a od srdce všichni 
zasmáli. 

Po první přednášce jsem si „odskočila“ domů pro manžela. Adventní duchovní obnovu vyslechl a byl velmi spokojen, takže teď už 
stačilo jen stručné: „Je tam zase ten náš známý...“ a na další promluvu už jsme odcházeli společně. Krátce po zahájení slyším vedle 
sebe polohlasně příznačná slova: „Optimismus na pochodu.“ Ano, dá se to tak říci. Myslím, že i když další dvě promluvy naplňovaly 
právě ty zmíněné faktory, které nám vnitřní pokoj mohou vzít, tedy - strach z budoucnosti, utrpení bližních nebo naše, hřích 
a nerozhodnost, úsměv z tváře otce Antonína ani optimismus se nevytrácely a naopak se mu podařilo obojí nám hojně rozdávat. 

A jen taková stěžejní myšlenka na závěr, kterou se snažím často si opakovat. Zazněla tam slova, že stačí ta naše „mizerná“ dobrá 
vůle k tomu, abychom si vnitřní pokoj uchovali a když něco pokazíme hříchem, neodvraceli se a netrpěli pocitem, že se nemůžeme na 
Pána Boha podívat. Naopak, máme se s tou svou dobrou vůlí obrátit k Bohu a prosit. Připravíme Mu pak místo v srdci a On může 
působit svým milosrdenstvím. 

Druhé ohlédnutí bylo tedy ještě o kousek dál. Ale když se někdo ohlíží, dívá se zpět a hodnotí, co se podařilo a co ne. Myslím, že 
jak Misijní koláč, tak postní duchovní obnova si určitě letos takové ohlédnutí s několika slovy zasloužily. 

(EJ) 
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MMHHFF    LLEETTOOHHRRAADD    ZZAAČČÍÍNNÁÁ    2288..    KKVVĚĚTTNNAA!!  
Mezinárodní hudební festival – Letohrad 2006 bude letos zahájen v neděli 28. května 2006 v 15.00 hod. v Domě kultury 

v Letohradě galakoncertem Severočeské filharmonie Teplice s kanadským dirigentem Charlesem Olivieri-Munroe. Na koncertě zazní 
mimo jiné jedinečná Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ od Antonína Dvořáka, skladba kterou by jistě měl každý člověk slyšet 
živě. Máme k tomu tedy letos jedinečnou příležitost, navíc ve výborném interpretačním obsazení! Po skončení tohoto zahajovacího 
koncertu bude v prostoru před DK opět předána prestižní cena Grand prix za rok 2005, kterou získává Filharmonie Hradec Králové. 
Těšit se opět můžeme na tradiční kočár s F. Vl. Hekem, ceremoniál s koňmi a mnoho dalších doprovodných programů.  

Ve festivalovém programu budou následovat tradiční varhanní koncerty v Horní Čermné a v Jablonném nad Orlicí. Na letohradská 
pódia se festival vrátí 9. června, kdy je do kostela na Orlici připraven zajímavý koncert pěveckého sboru Familia Cantorum 
a německého varhaníka H. Dembski. 18. června pak v kostele sv. Václava vystoupí Hudleston Ensemble, který tvoří houslistka Iva 
Fleischhansová a kytarista Jindřich Kaulfers. 

Čeká nás tedy opět krásné hudební jaro! Jsem velice rád, že se daří festivalovou tradici v Letohradě udržet. Moc Vás prosím, 
podpořte tuto aktivitu také Vy a přijďte navštívit některý festivalový koncert.  

Na festivalová setkání se těší PhDr. František Vaníček, Ph.D. 

Společnost F. V. HEKA - Město Letohrad - MIKcentrum Letohrad - Město Jablonné nad Orlicí 
Římskokatolická farnost Letohrad - za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce 

Mezinárodní hudební festival - Letohrad 2006 
17. ročník 

neděle 28. 5. 2006 v 15,00 hod. – Dům kultury, Letohrad 
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT 

A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll „Z nového světa“ 
Severočeská filharmonie Teplice 

Charles Olivieri-Munroe – dirigent (Kanada) 
Jednotné vstupné – 120,- Kč 

pátek 2. 6. 2006 ve 20,00 hod. - evang. kostel, Horní Čermná 
VARHANNÍ KONCERT 

Wolfgang Kleber (SRN) 
Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

neděle 4. 6. 2006 v 19,00 hod. - kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl. 
VARHANNÍ KONCERT 

Alessandro Bianchi (Itálie) 
Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

pátek 9. 6. 2006 ve 20,00 hod. - kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice 
SBOROVÝ A VARHANNÍ KONCERT 

Henning Dembski – varhany (SRN) 
Pěvecký sbor Familia Cantorum (ČR) 

Petr Hoffmann – sbormistr (ČR) 
Vstupné – 80,- Kč, slevy 50,- Kč 

neděle 18. 6. 2006 v 15,00 hod. – kostel sv. Václava, Letohrad 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

Hudleston Ensemble 
Iva Fleischhansová – housle (Velká Británie/ČR) 

Jindřich Kaulfers – kytara 
Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

Předprodej vstupenek od 1. 5. 2006: MIKCENTRUM, Václavské nám. Letohrad 
Bližší informace a programy koncertů: www.mhf.letohrad.cz 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
So 29. 4. – 1. 5. „Koníčkáři 2006“ - pořádá Spolek divadelních ochotníků  

Slavnostní otevření je v sobotu 29. 4. v 17.00 hod. Výstava bude otevřena v neděli 30. 4. 
2006 po celý den, v pondělí 1. 5. 2006 také celý den. 
svatební síň OÚ v Dolní Čermné 

Po 1. 5. Konfederace politických vězňů, KDU-ČSL, Orel, a další demokratické organizace pořádají  
velký mítink na Letenské pláni v Praze dne 1. května 2006 v 10.00 h.  

Součástí bude prohlídka Senátu ve Valdštejnském paláci, prohlídka barokní Ledeburské 
zahrady, kde bude připraveno i občerstvení. 

Orel a KDU-ČSL v Dolní Čermné zvou všechny zájemce na tento autobusový zájezd. 
Autobus vyjíždí od Krčmy v Horní Čermné v 5.15 h., staví na všech autobus. zastávkách.  
Odjezd z náměstí v Dolní Čermné v 5.30 hod. 
Zájezd ZDARMA! Přihlášky přijímá p. Jan Vacek čp. 197 

Po 1. 5. – 19.30 hod. Rafťáci – ČR  
Letní teenagerovská komedie režiséra K. Janáka s Vojtou Kotkem a Jirkou Mádlem v hlavních 
rolích. Každý z nás si vzpomíná na noční můru dospívajícího teenagera, kterou je dovolená 
s rodiči. Celovečerní film Rafťáci je plný smíchu, napětí a trapasů z nečekaných situací. 
Poslední dovolená s rodiči, při které kluci zažívají akce, u kterých by rodiče vůbec být neměli. 
Kino v Jablonném nad Orlicí 

So 6. 5. 10. ročník minifestivalu „Setkání s písní“ 
Ani se nechce věřit, že myšlenka hrstky nadšenců z dolnočermenské farnosti, pořádat 
pravidelně každý rok setkání několika rytmických skupin, slaví své první významné jubileum. 
Pořadatelé letos setkání pojali vskutku mimořádně! No, posuďte sami z následujícího, poměrně 
pestrého programu.  
9.30 h.  start 
10.00 h. Broňa a spol., děti z Dolní Čermné, Wiily 
12.00 h. pauza na oběd 
13.30 h. Somebody´s singing (skupina z Lanškrouna) 
14.20 h. Farm company DC (domorodci) 
15.05 h. Fekete Šeretlek (skupina z Prahy) 
17.00 h. Devět životů (skupina z Jihlavy) 
18.00 h. pauza na večeři 
19.30 h. N.D.E. (skupina z Bratislavy) 
21.30 h. Michael (populární skupina Michala Holase z Lanškrouna) 

diskotéka – předpokládaný konec 24.00 h. 
Program je uspořádán tak, aby si každý zájemce mohl přijít na své. Takže neváhejte a přijďte 
se přesvědčit, že to bude super! 

Orlovna Dolní Čermná 

So 13. 5. – 14.00 hod. Kuličkijáda u koupaliště, Junák 

Jablonné nad Orlicí 
Ne 14. 5. – 14.00 hod. Dne matek – pořádá MŠ a Orel Dolní Čermná 

Orlovna v Dolní Čermné 
Čt 18. 5. – 
17.30 a 19.30 hod. 

Fimfárum II – ČR  
Čtyři kouzelné příběhy nabité typickým werichovským humorem / Paleček, Hrbáči z Damašku, 
Tři sestry a prsten a Moře, strýčku, proč je slané?/ získaly novou animovanou podobu.  
Kino v Jablonném nad Orlicí 

So 20. 5. Vyhlídkové vrcholy - 30. ročník, tradiční turistický pochod pro pěší a cyklisty 
Trasy P – 10,19, 26 km; C – 30, 37, 60 km 
Start od 7 do 9 hodin na fotbalovém stadionu 
Jablonné nad Orlicí 

Ne 21. 5. Poutní slavnost - mše sv. v 9.00 hod., 10.15 hod.  
Kaple sv. Jana Nepomuského na kopečku v Letohradě 

Čt 25. 5. – 18.00 hod. Doba ledová 2 Obleva – USA  
Kino v Jablonném nad Orlicí 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::  
V květnu 2006 oslaví: 
88 let pan Jan Sklenář z Verměřovic  
86 let pan Ladislav Stejskal z Verměřovic  
84 let paní Marie Hoffmannová  z Verměřovic 
83 let paní Ludmila Švecová z Verměřovic  
83 let paní Josefa Nováková z Dolní Čermné  
83 let pan Emil Appl z Dolní Čermné 
80 let pan Květoslav Seidlman z Dolní Čermné 
79 let paní Anna Seidlmanová z Dolní Čermné  
79 let paní Růžena Horáková z Verměřovic  
77 let pan Stanislav Filip z Dolní Čermné  
76 let paní Žofie Moravcová z Verměřovic 
74 let pan Karel Štěpánek z Dolní Čermné  

71 let paní Marie Vacková z Dolní Čermné 
65 let paní Jana Hrdinová z Dolní Čermné 
65 let paní Alena Kohlová z Jakubovic 
65 let paní Ludmila Alaksová z Dolní Čermné 
65 let pan Josef Faltejsek z Dolní Čermné 
65 let paní Anežka Výprachtická z Verměřovic  
60 let pan Vladimír Maixner z Dolní Čermné 
60 let pan Petr Mikula z Dolní Čermné 
60 let paní Marta Pražanová z Verměřovic  
60 let paní Naděžda Mikulová z Petrovic 
55 let pan Břetislav Výprachtický z Verměřovic  

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
V Dolní Čermné 25.3.2006 s panem Bohuslavem Pecháčkem z Dolní Čermné 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. 

otec Pavel 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

  

PŘIPOMÍNKA  ZAJÍMAVÝCH  AKCÍ  VE  FARNOSTI  NA  MĚSÍC  KVĚTEN 
 

Ne 14. 5. Poutní slavnost v Petrovicích 
Petrovice patří mezi obce, které mají rodinný charakter. Místní lidé se rádi spolu setkávají a poutní slavnost je pro ně velkým 
svátkem. Kostel je zasvěcený sv.Františku Xaverskému, který má sice svátek 3.prosince, ale již přes sto let se slaví pouť 
v Petrovicích vždy druhou neděli v květnu. Bohoslužba začíná v 9.00 h. dopoledne a určitě bude také letos za co děkovat a o co 
prosit.  
 
So 20. 5. Duchovní obnova mladých před biřmováním 
  fara Dolní Čermná 
Den biřmování našich 26 mladých farníků se již velmi blíží a příprava na tuto slavnost v naší farnosti vrcholí. Samotné znalosti 
z katechismu ještě pro život z víry nestačí. P.Jan Balík, duchovní správce v Praze – Strašnicích (má bohaté zkušenosti 
s duchovní formací a vedením věřící mládeže v celé ČR), přijede mezi nás, aby ukázal na to, co je podstatné v životě věřícího. 
Program začíná v 16.30 h. přednáškou na téma : „Základní body pro život křesťana“, potom bude čas na diskusi. V 18.00 h. se 
koná na faře společná večeře všech zúčastněných s otcem Janem. Večer bude od 19.00 h. vrcholit společnou četbou z Písma 
s úvahami otce Jana. S touto společnou „Lectio Divina“ (četba Písma) je velmi dobrá zkušenost z různých setkání a je to také 
přání současného papeže, aby mladí byli spojeni se slovem Božím. Program končí okolo 21.00 h. Na obnovu jsou zváni nejen 
biřmovanci, ale i ostatní mladí lidé. 
 
Ne 28. 5. Slavnost 1. svatého přijímání ve farnosti 
  Dolní Čermná 
První svaté přijímání je pro každou farnost důležitým dnem, protože místní věřící jsou svědky skutečnosti, že se v rodinách 
prostřednictvím svátostného života dále rozvíjí křesťanský život. Letos v naší farnosti přistoupí poprvé ke svatému přijímání 
osm dětí. Slavnost začne v 7.30 h. ve farním kostele a po skončení mše svaté bude pokračovat společnou hostinou dětí a jejich 
příbuzných v orlovně v Dolní Čermné. Určitě na děti nezapomeneme ve svých modlitbách ! 

Červen 2006 
7.30 p. Mikulová 162 4. 6. Ne Seslání Ducha Svatého, 

Boží hod svatodušní 16.00 Kunertovi 125 
15. 6. Čt Tělo a Krev Páně 19.00 Nastoupilovi 303 

7.30 Kubíčkovi 140 
10.30 Kunertovi 458 18. 6. Ne 11. neděle v mezidobí 
16.00 Málkovi 77 HČ 
7.30 p. Pecháčková 310 

25. 6. Ne 12. neděle v mezidobí 
16.00 Pecháčkovi MH 

29. 6. Čt Sv. Petr a Pavel 19.00 Nastoupilovi 109 

Květen 2006 
7.30 Bláhovi 457 

7. 5. Ne 4. neděle velikonoční 
16.00 Formánkovi 202 
7.30 Menclovi 193 

14. 5. Ne 5. neděle velikonoční 
16.00 Zpěvákovi 195 
7.30 Marešovi 172 

21. 5. Ne 6. neděle velikonoční 
16.00 Formánkovi 83 

25. 5. Čt Nanebevstoupení Páně 19.00 Faltusovi 128 
7.30 Langrovi 173 

28. 5. Ne 7. neděle velikonoční 
16.00 Šebrlovi 80 
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dnes máme slavnou neděli, na kterou se všechny určitě již dlouho těšíte. Důvod je úplně jasný. Slavíme totiž v naší 

farnosti pouť. Kdyby se vás někdo zeptal na otázku - co je to pouť a proč ji slavíme, uměly byste odpovědět? 
Nepřehlédnutelné jsou jistě pouťové atrakce na náměstí - kolotoče a houpačky, ale i další stánky se zmrzlinou, 
cukrovou vatou a ostatními pamlsky. Na to se těší všechny děti, ale ten hlavní důvod, proč se pečou pouťové koláče, 
chystá slavnostní oběd a schází se rodiny ke společnému stolu, je třeba hledat ještě někde jinde. A je to, snad nemusím 
napovídat, ve farním kostele v Dolní Čermné. Ten je totiž zasvěcen svatému Jiří. Kdo má doma tatínka Jiřího nebo 
sourozence tohoto jména, tak ví, že Jirkové slaví 24. dubna svůj svátek. 

Takže i svatý Jiří, patron našeho farního kostela, si zaslouží, abychom s ním společně při slavné mši svaté jeho svátek oslavili. A to 
se děje právě při čermenské pouti. 

Řekli jsme si už, co je to pouť a proč se slaví a nyní by určitě bylo vhodné si ještě několika slovy připomenout samotnou postavu 
svatého Jiří. Kdo se pozorně dívá na obraz na hlavním oltáři ví, že tam je vždy namalován světec, jemuž je ten kostel zasvěcen. Takže 
u nás je to svatý Jiří v souboji s drakem. Tak také bývá nejčastěji zobrazován, jako rytíř, který drží v rukou prapor a přemáhá v boji 
draka. Když si alespoň toto zapamatujete, bude to určitě dobře a kdo by se chtěl dovědět trochu více, tak si může přečíst ještě 
povídání pro starší děti.  

Pro starší: 
My budeme pokračovat v povídání o svatém Jiří a uvedeme si některá zajímavá data. 

Svatý Jiří patří mezi velmi populární světce a jeho postava je opředena řadou legend. Podle tradice 
to byl voják, který za vlády císaře Diokleciána podstoupil pro Krista kolem roku 303 mučednickou 
smrt. V Lyddě, která leží v Palestině, byl v 6. století nalezen jeho hrob. Ten lze považovat za jediný 
pevný základ pro rychle se šířící kult tohoto světce jak na Východě, tak i na Západě, zvláště v Anglii, 
kde byl znám už v 8. století. Takže není divu, že jako patron rytířstva a zbraní se 
stal prostě patronem Anglie. 

Proslulý prapor svatého Jiří pochází z roku 1284. Také první anglický rytířský 
řád z roku 1348 (podvazkový) byl pod patronátem tohoto světce. 

A přece všechny ty podrobnosti z jeho života, které daly základ jeho kultu, jsou 
legendární. Legenda z něho učinila urozeného a bohatého Kappadočana, 
hrdinského tribuna císařské armády, který sráží modly a zabíjí draka pustošícího 
Libyi. 

(podle knihy Svatí církevního roku Josefa Heyduka) 
(EJ) 

Obrázek je dnes tak 
trochu tajemný, protože ho 
musíte nejprve vybarvit 
podle čísel, abyste zjistily, 
co na něm je namalováno. 

1  bílá 
2  žlutá 
3  červená 
4  zelená 
5  tmavě hnědá 
6  světle hnědá 
7  šedá 
8  modrá 
9  černá 

(Otazníček)
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

3. neděle velikonoční 
30. dubna 2006 

18. týden / 2006 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
1. května - pondělí  sv. Josefa, Dělníka 

19.00  Dolní Čermná – za Jana Vágnera a manželku 
2. května - úterý  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
    19.00 Dolní Čermná – jen májová pobožnost – povede akolyta 
3. května - středa  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

19.00  Dolní Čermná – za Jiřího Motla 
4. května - čtvrtek  po 3. neděli velikonoční 

6.45 Dolní Čermná – za Martu a Josefa Junkovy a rodiče 
19.00 Verměřovice – za farníky  

5. května - pátek  po 3. neděli velikonoční 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za zemřelé rodiče Mikulovy, dcery a syna s rodinami 

6. května - sobota  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka, první sobota v měsíci 
6.45 Dolní Čermná – za zdar 10. ročníku minifestivalu „Setkání s písní“, za jeho  
pořadatele, účastníky a posluchače 
19.00 Petrovice – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu 

7. května - neděle – 4. velikonoční – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za nová kněžská a řeholní povolání 
Verměřovice - 9.00 h. – za Karla Moravce, manželku a oboje rodiče 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Emila Šilara, manželku a sestru Ludmilu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 
30 minut před začátkem mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 
Na Mariánské Hoře se zpovídá: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h. 

AAKKCCEE    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII::  

akce den datum hodina místo 
Dětské klubíčko čtvrtek 4. 5. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 

čtvrtek 4. 5. dopoledne Dolní Čermná 
pátek 5. 5. dopoledne Dolní Čermná pravidelná návštěva starších 

a nemocných farníků 
pátek 5. 5. odpoledne Petrovice 

příprava dětí na první svaté přijímání pátek 5. 5. 13.45 h. fara Dolní Čermná 
výstav Nejsv. svátosti oltářní pátek 5. 5. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
smírná adorace na první pátek pátek 5. 5. 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 5. 5. 19.45 h. kostel Dolní Čermná 
„Setkání s písní“ – 10. ročník 
vystoupení rytmických skupin sobota 6. 5. celý den Orlovna Dolní Čermná 

MMÁÁJJOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT::  

po celý měsíc květen: v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli 
odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ::  

Upozorňujeme, že od 1. května t.r. proběhne v naší farnosti časová změna bohoslužeb. Večerní mše svaté ve všedních dnech 
a v sobotu budou začínat v 19.00 h., mimo mše svaté pro děti, která bude začínat v 18.00 h. V měsíci květnu po každé mši svaté ve 
všedních dnech se budou konat ve farním kostele májové pobožnosti. Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit 
od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie. Prosím věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 
Dále upozorňujeme, že od první neděle v květnu (7.5.2006) budou bohoslužby v neděli: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné  
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 


