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NEDĚLE – DEN PÁNĚ
Prožívání dne Páně patří k základním prvkům křesťanského života. Křesťanské rozdělení
času na dny všední a sváteční také utvářelo křesťanskou evropskou kulturu a stalo se pro ni
darem. Považujeme to v našem prostředí až příliš za samozřejmost a málo vnímáme, jak se nám
den Páně pomalu vytrácí.
Český název NEDĚLE ukazuje hlavně na 7. biblický den Božího odpočinku, čas posvátný,
čas radosti a volného času. Má rozměr ryze náboženský a sociální. Odráží se v něm základní
přikázání lásky k Bohu a k bližnímu. Jestliže je člověk celý týden zaujat prací pro svou obživu,
může slábnout vztah k Bohu, na kterého, jak říká, nemá čas.
Proto je zde Boží přikázání, které není jen povinností a omezením, ale praktickou pomocí
pro člověka, aby se zastavil, aby si odpočinul, aby znovu v klidu, pohlédl na svého Boha a utužil
s ním vztah. Jsme náchylní lehce něčemu propadnout, stát se na něčem nezdravě závislí. A to se
může stát i v případě práce. Nemá to nic společného s podporou lenochů nebo s pohrdáním
některou prací. Ale jestliže člověk nezná nic jiného než práci, jestliže nikdy neoblékne také
sváteční šaty, nemá čas na své blízké, nepovznese svou mysl k nebi, jeho život ztrácí jeden
důležitý rozměr, smysl a nadhled, všechno bude stále obtížnější a šedivější.
Ruský název dne Páně VOSKRESENIJE ukazuje na den Kristův, den zmrtvýchvstání a den, se zmrtvýchvstalý znovu
učedníkům přednostně zjevoval. V Zjevení sv. Jana (Zj 1, 10) je to potvrzeno i biblicky, když Jan popisuje, že měl vidění v den
Páně. Tak se nazývala židovská sobota, ale křesťané začali slavit den Páně první den po sobotě, a tak se začali odlišovat od
Židů. Teprve od začátku 4. století, když se křesťanům dostalo obecného uznání v Římské říši, mohla se podle výnosu císaře
Konstantina z 3. března 321 začít neděle slavit ve společnosti obecně.
Německý název dne Páně SONNTAG křesťanům také ukazuje na Krista. Není to jen přežitek z pohanské doby jako den
slunce v řecko-římském planetárním týdnu, ale tím sluncem je míněn Kristus, který je pro křesťany Slunce spravedlnosti (Mal
3, 20). Vycházející slunce o dni Páně vždy připomínalo Kristova vzkříšení a kosmický rozměr této události křesťanský starověk
i středověk vyjadřoval orientací staveb, kostelů a oltářů k východu, stejně jako při křesťanských pohřbech nasměrováním
zemřelých tak, aby byli natočeni k východu.
Apsidy a presbytáře starých kostelů mívaly uprostřed okno, popřípadě ještě jiná okna na jižní straně, aby nedělní
shromáždění ráno a během dopoledne mělo vycházející slunce stále před očima. Teprve v barokní době byla tato okna často
zakryta stavbou monumentálního oltáře.
Avšak místo, kde slunce vychází, se v jednotlivých ročních období posouvá a proto orientace jednotlivých staveb
k vycházejícímu slunci obvykle odpovídá době slavení svátku patrona kostela.
Neděle je dnem společenství. Společně se k bohoslužbám schází farní rodina. Slavení neděle má také podpořit
společenství rodiny. Rodina by alespoň v neděli měla být spolu, shromážděná u jednoho stolu, který vytváří rodinný střed. Kde
už se ani v neděli nesedí u jednoho stolu, tam se už rodinné společenství jistě rozpadá. Návštěvy příbuzných, setkání přátel,
návštěvy nemocných to mají ještě rozšířit. Jsme tvořeni pro společenství, druhé lidi potřebujeme, – v den Páně tuto Boží
starostlivost jako velký dar také máme prožít.
Je ještě jeden rozměr dne Páně a to je rozměr eschatologický. Den první a zároveň osmý, zaměřený na budoucnost, proto
staré křtitelnice bývají sedmiboké. Jendou, až pomine tento svět prostoru a času a bude nové nebe a nová země, bude jenom den
Páně. Všechno bude patřit Pánu a bude to život s ním.Věčnost však začíná „dnes“. Jen to, co tady začneme, pak bude moci
pokračovat. Má-li to být věčnost s Bohem, musí tady začít čas s Bohem, a den Páně je pro to základ. Těšit se na věčnost
znamená těšit se teď na neděli.
Synoda ve Würzburgu pro současnou dobu zdůrazňuje: Neděle je nezadatelná jako svátek křesťanské obce, jako den
slavení eucharistie a jako den křesťanského očekávání a naděje; nelze ji vyměnit za jiné dny týdne. Jako její zvláštní funkce
jsou zmíněny: posílení ve víře, uschopnění k bohoslužbě a ke službě v tomto světě, osvobození od rozmanitých tlaků života
v industriální masové společnosti, ochrana před zotročením a izolací světem práce. Proto křesťané hájí neděli jako den slavení
a klidu – je důležitá nejen pro Církev, ale pro celou společnost.
(Z časopisu Milujte se! 11/2009)
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Jedni manželé nedaleko Blanska vyprávějí svoji zkušenost se slavením neděle. Bylo to někdy na konci sedmdesátých let
minulého století. Když se jako mladí vzali, chtěli si také postavit nový dům, a jak se to tehdy jedině dalo udělat, aby to finančně
utáhli, tedy svépomocí ve volném čase mimo zaměstnání s pomocí rodiny a přátel. Protože byli opravdově věřící, než se dali do
práce, řekli si dvě zásady: „Nikdy nebudeme dělat v neděli a nebudeme dávat žádné úplatky.“ S tímto rozhodnutím tedy začali.
Koupili stavební místo, a teď bylo potřeba vybagrovat sklepy. Muž pracoval v podniku, kde měli stroj, který jim to mohl udělat,
tak šel požádat do kanceláře. Právě však byla naftová krize, a protože nedal žádný úplatek, tak mu řekli, co měli nařízeno. Že
soukromníkům žádné práce dělat nesmí. Vypadalo to beznadějně. Zatímco čekali, přišli sousedé, kteří již stavěli dávno,
s prosbou o půjčení cihel, které byly v té době na příděl. Říkali: „My nemůžem pokračovat, protože nám cihly došly a právě
nejsou k dostání, vám zatím tady leží, protože ještě nemáte vybagrováno, kdybyste nám je zatím půjčili, nám to pomůže, a až
bude příděl, tak vám je vrátíme.“ Nebyli z toho dvakrát nadšeni. Bagrování je v nedohlednu, cihly půjčí a se stavěním bude
pomalu konec. Pak ale mladá paní uvažovala: „potřebujeme, aby nám někdo pomohl. Možná musíme napřed my někomu
pomoci.“ A tak trochu s těžkým srdcem začali stavbu s tím, že půjčili cihly, které už měli ručně nanošené na nepřístupném
místě blízko plánovaného výkopu. Pak se pomalu začala situace měnit. Muže si v práci pozvali do kanceláře: „Vy jste tady před
časem žádal o vybagrování? Podnik by teď potřeboval nějakou zeminu na terénní úpravy, bylo by pro nás výhodné, kdybychom
si mohli narýpat na té vaší stavbě, a měli byste to i zadarmo.“ Skutečně, podnik jim vybagroval sklepy, sousedé vrátili cihly,
a oni se dali do stavby. Opravdu nikdy nedělali v neděli, to se tam jen odpoledne chodili dívat a plánovat, aby se do toho zas
v pondělí po práci mohli vrhnout. Opravdu nikomu nedali úplatek a dokončili dům dříve, než jejich sousedé, kteří začali
o hodně dřív a dělali hlavně o nedělích... Byla to pro ně životní zkušenost, že Bůh člověka neopustí, když mu chce být věrný,
ale člověk musí být připraven na to, že to první, co po takovém rozhodnutí přijde, bude zkouška. Jestli vydrží a bude ochoten
pro to něco obětovat, pak teprve udělá tu velikou zkušenost, že Bůh je s ním.
(Z časopisu Milujte se! 11/2009)

ZÁZRAČNÉ SVATÉ OBRAZY

Každý z nás o nich četl nebo slyšel. Ve světě jsou jich zaznamenány stovky. Nikdo nedokázal dosud vysvětlit, jak je možné, že
při různých, zejména tragických událostech zobrazení světci krvácí, roní slzy, potí se, nebo se mění výraz, barva a podoba tváře. Tyto
obrazy přečkaly bez poškození velké požáry a mnohým lidem navrátily zdraví. Nejedná se jen o staré úkazy, mnohé jsou
zaznamenány také v posledních desetiletích 20. století.
Rovněž v České republice jich máme hodně. Jenom o nich nevíme a neznáme už jejich historii. Typické staré poutě a procesí
k těmto posvátným artefaktům jsou nám povědomé jen z historických knih nebo z vyprávění hodně starých lidí.
Nedaleko nás, v Chrudimi, je například obraz sv. Salvátora (Spasitele) v chrámu Nanebevzetí Panny Marie, pocházející snad
z doby Rudolfa II. Je známý tím, že po bodnutí dýkou krvácel a potil se, při různých událostech měnil podobu a uzdravoval. Známá je
také Panna Maria Svatohorská v bazilice Nanebevzatí P. Marie na Svaté Hoře u Příbrami, Panna Maria Klatovská v kostele Narození
P. Marie v Klatovech, Černá Madona Svatopolská v kostelíku Navštívení P. Marie v Přelouči, Panna Maria Pomocná v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku, Panna Maria Růžencová v kostele Narození P. Marie ve Starém Bohumíně, jíž se poklonil a daroval
zlaté korunky sám papež Jan Pavel II., Panna Maria Pomocná v poutním kostele Navštívení P. Marie ve Skokách u Žlutic, Panna
Maria v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (ne Paládium), starý obraz Panny Marie v klášteře sv. Máří Magdalény v Zahražanech
- Mostu, který je uváděn jako mluvící a pohybující se (v roce 1421 zachránil pronásledované dívky před kacíři). To je jen malý výběr
zázračných obrazů z těch nejznámějších.
Jeden z takových obrazů máme přímo ve svém okolí. Jedná se o Pannu Marii Ousteckou z děkanského kostela Nanebevzatí P.
Marie v Ústí nad Orl. Je velmi starý, autor ani místo původu nejsou známy. Podle historických pramenů a ikonografického vyobrazení
byl zřejmě namalován před rokem 1468. Na obraze je korunovaná Madona s dítětem, stojící na srpku měsíce a zeměkouli poseté
růžemi. Ze čtyř stran ji obklopují andělé. Jeden z nich drží jablko, po kterém vztahuje ruku malý Ježíšek. Zobrazení odpovídá 12.
kapitole knihy NZ Zjevení sv. apoštola Jana, kde se hovoří o ženě oděné sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti
hvězd kolem hlavy.
Koncem 18. století byl deskový obraz značně poškozený, proto byl opraven místním malířem Janem Tauberem (autor mnoha
proslavených ústeckých betlémů). Poslední úpravu obrazu provedl známý kyšperecký malíř Jan Umlauf v padesátých letech 19.
století. V pamětním zápisu, který byl také roku 1723 uložen do opravené věže radnice se uvádí, že v roce 1620 horda uherských
vojáků, vracející se z prohrané bitvy na Bílé hoře, plenila a zapálila Ústí. Tehdy ústečtí občané v zoufalství utekli do kostela a prosili
vroucně o pomoc Boha právě před obrazem Panny Marie. Při dobývání kostela byl obraz několikrát prostřelen. Avšak najednou se
nad městem objevila v záři Madona a vojáci se dali na útěk směrem k České Třebové. Zázrakem zůstal zachován i zdejší kostel,
kterému se plameny vyhýbaly. O události svědčí také nápis nedaleko oltáře kostela z roku 1673: „Zázračné Panny obraz, který se nad
měšťany vznášel a skrze Uhry raněn jest“. Událost zaznamenal rovněž historik Beckovský.
Již od roku 1620 se začaly na památku oné události konat slavné poutě, kam přicházeli lidé ze širokého okolí. Poutníci sem
chodili rovněž v době častých morových nákaz, které sužovaly Čechy zejména po třicetileté válce. Slavné ústecké poutě se konaly
ještě před druhou světovou válkou.
Je třeba připomenout, že legitimizace zázraků milostných obrazů nebo soch nebyla jednoduchou záležitostí. Podle ustanovení
církevních orgánů musely být zázraky přísně vyšetřovány stanovenou komisí a až do doby jejího konečného verdiktu nesměla být
socha nebo obraz veřejně uctívány.
B. H. (Podklady – internet)
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MÁJ, MĚSÍC PANNY MARIE

Tento mariánský měsíc zahajuje hned prvním dnem Josef dělník, snoubenec Panny Marie. Svátek byl ustanoven papežem
Piem XII. v roce 1955. Důvodem bylo, aby 1. květen dostal křesťanské posvěcení a už nebyl příčinou nesvornosti a násilí, ale aby se
stal opakovaným pozváním moderní společnosti dokonat to, co chybí k sociálnímu míru.
8. května slavíme s Pannou Marií, Prostřednicí všech milostí. Jistě všichni známe zázračnou medailku s Pannou Marií
a s paprsky – milostmi vycházejícími z jejích rukou. Skrze Kateřinu Labouré, které se v roce 1830 zjevila, slibuje vylití všech milostí
těm, kdo o ně prosí. A nejen tento den, ale stále! Pomáhejme si a plně využívejme nabídek naší nebeské maminky.
13. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, slavíme zároveň i svátek Panny Marie Fatimské, kterou rád uctíval
i Svatý otec Jan Pavel II.
V květnu si též připomínáme Den matek, který letos připadá na 9. května. Hned mi zazněla v duši slova písně „Která matka
tebe předčí, které matky syn je větší“ (Kancionál, píseň č. 802) nebo Loretánská litanie, která opěvuje krásu a moc naší nebeské
maminky. Ano, tu nám dal náš Otec za vzor a jí se máme svým životem podobat.
Vybrala jsem několik střípků z časopisu Nové město 5/2009 ze života maminek, jak prožívají své mateřství.
B. M.
Důstojné poslání
Mateřství bylo, je a bude pro mě na přirozené, lidské, ale i duchovní rovině důstojným posláním. Jinak jsem ho prožívala ve
věku, kdy jsme s manželem zakládali vlastní rodinu, a zcela jinak, když děti dorůstaly a chystaly se založit vlastní rodiny. A naprosto
jiná situace nastala, když jsem ovdověla a mé mateřství se jakoby rozlilo na rodiny dospělých dcer a jejich dětí. Je to krásné období,
spojené s vychutnáváním plodů, které se rodí z bolesti a vyrůstají na stromu odříkání. Žít vedle vnoučat, vžívat se do jejich prožívání
situací i do jejich dětských bolestí je opravdu velkým darem. Samozřejmě je to vyčerpávající, ale sílu čerpám u samotného zdroje
lásky, kterým je On.
J. H.
Čas už není můj
Přijmout mateřství bylo pro mne zprvu velmi těžké. S obtížemi jsem se smiřovala s tím, že můj čas už není a nikdy nebude můj,
že jsem pod „nadvládou“ někoho jiného, kdo zcela začal řídit a určovat můj život. Nechtělo se mi ani přebrat zodpovědnost. Bylo to
o to horší, že mi zpočátku naprosto nenaskočily „mateřské pudy“. Začátek mého mateřství byl krutý boj se sebou, ale i s dítětem.
Až s postupem času a s druhým dítětem jsem přišla na to, že největším darem mateřství je pro mne naplnění, hluboké štěstí
a radost z překonání sebe sama, z umění žít nesobecky. Jsem za děti a za chvíle s nimi nesmírně šťastná, i když jsem byla vždy
přesvědčená, že nikdy nebudou mojí prioritou.
Nejkrásnější věci v mém životě vznikly vždy, když jsem je musela ze začátku „skousnout“.
L. H.
Vznešené povolání
Mateřství je pro mě vznešeným povoláním, snila jsem o něm už od dětství. Před dvěma lety jsem se stala maminkou Ignáce,
který byl hned po narození povolán na věčnost. Od začátku těhotenství jsem byla ze své nové role plná vděku a dojetí a snažila se
miminku v sobě darovat maximum lásky, které jsem schopna. Necelý rok po tom nám byl svěřen další poklad - malá Klára. Péčí o ni
jsem zatím plně vytížená a nenacházím čas na čtení, úklid, udržování kontaktů s přáteli, jak bych si přála. Přítomnost prožívaná
s Klárkou mě ale naplňuje a často říkávám, že mi snad kromě spánku nic nechybí.
Nejednou myslím na svoji maminku, která dala mateřství přednost před svou lékařskou kariérou a zůstala s námi naplno po celé
dětství. Láskyplná výchova, bezpečí, stabilita, řád. Nikdy jsme nenosili klíče od bytu, čekala na nás.
Toužím po tom udělat jako matka svůj díl, aby mé děti vyšly do světa vnitřně silné, radostné, s důvěrou v sebe, v lidi
a v nekonečnou Boží lásku.
F. D.
Děti patří Bohu
Mateřství je krásné, a protože je to povolání jako každé jiné, je v něm třeba celý život růst. Rozvíjet ho nám pomáhají děti.
Přijaté kříže s dětmi upevňují vzájemné vztahy a pomáhají nám společně se formovat. K mateřství mě vlastně vychovávají děti.
Vnímám to jako velké obdarování.
Když jsme přijali do rodiny první dítě z dětského domova, chtěli jsme všechno dělat pro Boha v něm. Po nějakém čase jsem
cítila, že můj vztah k přijatému dítěti je odlišný od vztahu k biologickým dětem. Trápilo mě to a hodně jsem se za to modlila. Jednou
při modlitbě mě napadlo, že dělat všechno pro Boha v přijatém dítěti, je správné. Začala jsem revidovat svůj vztah k biologickým
dětem. Zjistila jsem, že to, co pro ně dělám, dělám jen pro ně a ne pro Boha v nich. Pochopila jsem, že si je přivlastňuji, i když i ony
jsou tak jako přijaté dítě děti Boží a jednou je budu muset úplně stejně odevzdat. Začala jsem stavět na nadpřirozené rovině i vztah
k biologickým dětem. Přináší to svobodu i vědomí, že tímto způsobem posouvám svůj vztah jakoby o něco výš.
D. M.
Nejkrásnější pocit
Jedna z nejkrásnějších božských schopností, kterou dobrý Bůh mohl darovat ženě, je účast na jeho „stvoření“, možnost darovat
život dítěti.
Není krásnějšího pocitu lásky, než když mi dítě zcela poprvé vložili do rukou a naše pohledy se poprvé setkaly. Není nic
vzácnějšího, než hledět na život prostřednictvím krásných malých očí, které se na mne dívají a vyjadřují mi svou lásku. Není
a nemůže být silnější cit.
I. E.
Co pro mě znamená maminka?
Moje mamka je moje kamarádka, vždy pozná, že mě něco trápí, raduje se, když mám radost a pláče, když pláču. Před ní nemá
cenu nic zakrývat. Pomůže, když ji potřebuji. Je mojí oporou. Žije můj život se mnou a vždy mě pochopí… Je to ona, která mě má
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ráda bez podmínek, takovou jaká jsem, a vím, že mě bude mít ráda, i když nebudu úplně dokonalá. I když s ní často nejsem, je mezi
námi pouto, které nikdo a nic nerozdělí. Mám ji ráda. Je to prostě moje „Maminka“.
M. V.
Láska matky
„Matka nepřestává milovat své dítě, i když se nechová dobře, nepřestává na něj čekat, je-li daleko, nepřeje si nic jiného, než ho
znovu nalézt, odpustit mu, znovu ho obejmout, protože láska matky vše prostupuje milosrdenstvím. Láska matky stojí vždy nad
každou bolestnou situací, nad nelehkými okolnostmi, v nichž se ocitlo její dítě.“

„Rodiče, kteří se přirozeně obětují pro své děti, to mohou dělat ještě více a hlavně lépe, jestliže na svou lásku
naroubují lásku nadpřirozenou a budou-li milovat láskou Boží, která miluje jako první a nic neočekává.“
„Děti jsou především dětmi Božími a ne našimi. Proto se nemá s nimi zacházet jako s naším vlastnictvím, ale jako
s bytostmi, které jsou nám jen svěřeny.“
Ch. L.

AHOJ MŮJ MILÝ POUTNÍKU,

fakt dlouho jsem nereagoval, ne že bych se už nacházel ve stavu pacientů psychiatrických léčeben – (což je otázka času), ☺ ale
trošku jsem marodil a ne a ne se z toho vylízat a tak jsem nějak neměl náladu.
Tady nic moc novýho, rutina všedních dní, až na Velikonoce.
Moc rád Ti o zdejších „Happy Easter“ něco povím. Nejdřív jsem dost dlouho sbíral
odvahu jít ke zpovědi, ale O. kpt. Kamil je fajn borec a tak se podařilo.. V podstatě všechny
mše sv. v celém sv. týdnu včetně Květné neděle jsme slavili společně s Američany.
Mimochodem mají taky skvělýho kaplana – ten borec vždycky celý týden lítá vrtulníkama
po celý oblasti, aby všude, i na maličkých základničkách, měli kluci mše. O tom, že je to
fakt dost rizikový ani nemusím mluvit. Ale
to jsem odbočil..
No kromě hutné porce angličtiny tam
vždycky byla i skvělá přátelská atmosféra –
třeba pozdravení pokoje: „Peace with
you!“.Pokud jde o duchovní záležitosti, tak musím říct, že tady 4000 km daleko,
v muslimský zemi jsem si jistý, že Bůh je tady, mezi námi – s námi..a to je fakt
úžasný a člověka to naplní neskutečným klidem a radostí..
Samozřejmě, že i ve svatém týdnu jsem musel chodit do služeb a dost často se to
překrývalo, ale kluci byli vstřícní a na tu hodinku vždycky zaskočili, takže super.
Přesto, že ve věcech víry, jsem pro kluky trošku „divnej“, tak během Velikonočních
svátků se vždycky po mši ptali jaký to bylo, vzpomínali, jak ministrovali, když byli
malí, jak (taky) ☺ museli
nejdřív do kostela, zatímco kámoši už dávno proháněli holky.. Na Velký
pátek – „Good Friday“ šli dva bojovníci dokonce se mnou na pobožnost!
Zelený čtvrtek jsme mši sv. zahájili venku a poté průvodem mávajíc
ratolestmi – podobnými našemu rákosu. Kde je tady 2000 m nad mořem
v horách sehnali, je mi doteď záhadou. Dnes jsem byl „nominován“ mezi
čtyři české apoštoly. Nohy samozřejmě do poslední chvíle v kanadách ☺ –
zkrátka kaplan je třída! Opět absolutní zážitek!
Sobotní vzkříšení odstartovalo svěcení ohně, ale ne ledajakýho.
Z bezpečnostních důvodů jsme si nemohli dovolit oheň čermenských
rozměrů ☺, ale i malý ohýnek sálající z útrob grilu, směle zápasíc s okolní
tmou, splnil své poslání. V další části se k radosti naší české menšiny objevil paškál dovezený z naší rodné hroudy. Po mši jsme ještě
oslavu vzkříšení završili „hostinou“ nad mentolovými sušenkami od amerických skautek. Na chvíli jsem nostalgicky zavzpomínal na
stejný večer v Orlovně před tuším 2-3 lety. Tenkrát
jsme vzkříšení slavili opravdu poctivě ☺.
Byl to parádní týden a s mojí vůbec první mší
tady, kdy se zatáhla obloha a padaly kroupy až v tom
našem stanu – kapli - nebylo slyšet vlastního slova,
jedny z nejsilnějších zážitků. Škoda jen, že člověk
tak rychle zase spadne do šedi všedních dní..
Posílám Ti ještě pár dalších fotek z pokračující
ofenzívy ☺.
Pozdravuj a vyřiď mé díky za modlitby
a podporu všem děckám ze spolča a vůbec všem
krajánkům..
Tvůj Tommy - pprap. Tomáš Vondra
5. kontingent PRT Logar Afghánistán 2010
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AHOJ DĚTI!

Na každičkém kroku můžeme pozorovat, jak mnoho práce jaro má. Co všechno musí zvládnout, aby
v přírodě bylo vše v pořádku. Z překypujícího života všude kolem na člověka dýchá radost. Velkou radost si
uvědomujeme také v tom, že stále prožíváme velikonoční dobu. Příští týden by se dal považovat za její střed,
tedy čtvrtý ze sedmi týdnů. Zní radostné aleluja, jásot a dobrá zpráva, že Pán Ježíš vstal z mrtvých.
Za několik dnů začne květen, měsíc Panny Marie. Budeme se snažit na ni více pamatovat.Také
nezapomeneme na všechny maminky, které oslaví svátek - Den matek.
Co ale určitě zajímá každého z vás dnes nejvíce, je to, že v Dolní Čermné slavíme pouť. Farní kostel je
zasvěcen svatému Jiří a tento světec je proto vyobrazen na hlavním oltáři. Najdeme ho ale ještě jinde. Mnozí
na to jistě přijdete. Jako rytíř v boji s drakem je zobrazen na praporu a ve znaku Dolní Čermné. Mohl by nám
být příkladem odvahy v okamžicích, kdy se nám třeba někdo vysmívá kvůli víře.
Svatý Jiří je i na dnešních obrázcích. Hledejte 10 rozdílů a pak si vše vybarvěte. Ještě napovím, že kromě rozdílů jsou
v obrázcích ukryta písmena. Je jich tam 12, tvoří dvě slova a prozradí jednoho světce, který slaví v květnu svátek. Tak přeji
mnoho zdaru při hledání a krásnou pouť.
(Otazníček)

Pro starší:
Po svém zmrtvýchvstání Pán Ježíš ještě určitý čas pobýval s učedníky. Připravoval je na události, které budou následovat.
Velikonoce nejen zahajují tuto dobu, ale dávají jí také název – velikonoční. Má dva významné mezníky. Jsou to svátky, které
zaujímají vždy přesně stejné místo ve vzdálenosti od Velikonoc, měřeno počtem dnů. A teď se dostáváme k samotnému úkolu.
V sedmi souvětích je ukryto sedm slov, tedy v každém jedno. Pokud je správně k sobě přiřadíte, prozradí vám právě ty dva
mezníky s jejich počtem dnů. A protože máme dnes pouť, souvětí se snaží tak trochu navodit její atmosféru.
1. Jarní slunko září tak oslnivě, že člověku, aniž by pohlédl na nebe, vstoupení
z venku do místnosti může způsobit téměř chvilkovou slepotu.
2. Začátek pouti se ohlásil hned po příjezdu charakteristickým rámusem, hudbou
a vykřikováním, zvaním dětí na atrakce.
3. Konečně je tu neděle a okamžitě po skončení mše svaté honem honem všechny
děti spěchají na houpačky a kolotoče.
4. Pán u kolotočů hlasitě vyvolává, že i další jízda bude velkolepá, někdo se možná
bude i trochu bát, ale přece se to musí vyzkoušet.
5. Na kostelní věži právě odbíjely čtyři, cetky dál leží bez povšimnutí na pultě
malého krámku a prodavač zklamaně začíná balit zboží.
6. Přestože různých šperků, náramků a třpytivých prstýnků je velká kupa, desáté
místo, kde zastavil, mu také nepřineslo velký výdělek.
7. Schylovalo se k večeru a malý chlapec - úplně bez peněz, celý umazaný od
cukrové vaty a zmrzliny se s láním vracel domů z pouti.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
KVĚTNÁ NEDĚLE (kočičky), ŠKAREDÁ STŘEDA (váček s penězi), ZELENÝ
ČTVRTEK (kalich a miska s hostií), VELKÝ PÁTEK (kříže), BÍLÁ SOBOTA (hrob
s kamenem), NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (P. Ježíš)
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SE BLÍŽÍ. (PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA HRADIŠŤAN OD 15. 5.)

21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad 2010 se blíží. Začátek června bude tradičně v Letohradě a jeho okolí
patřit tomuto významnému hudebnímu svátku. Letošní ročník představí celkem pět hlavních festivalových koncertů.
V Letohradě se uskuteční dva nejdůležitější koncerty. V sobotu 5. června od 19.30 hod. vystoupí v Domě kultury vynikající
a ojedinělé hudební těleso s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním
repertoárem – nám všem jistě dobře známý soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou, který převzal umělecké vedení souboru v roce 1978.
Jeho příchodem se dramaturgie a repertoár souboru začaly formovat směrem k původní tvorbě, ať již inspirované lidovou tradicí, nebo
nadžánrovými hudebními průniky. A právě s podobným autorským projektem se Hradišťan s Jiřím Pavlicou představí po boku
Filharmonie Hradec Králové v programu Chvění, s podtitulem Suita dialogů (hrají: Filharmonie Hradec Králové, Hradišťan,
zpívají: Alice Holubová, Jiří Pavlica, Hradišťan, dirigent: Stanislav Vavřínek). Uslyšíme celou řadu známých skladeb (např. Modlitba
za vodu, Moje vina apod). Podobný koncert jsme v Letohradě doposud neslyšeli. Bude se jednat o jedinečný zážitek! Prosím, zajistěte
si včas vstupenky na tento unikátní koncert v předprodeji, který začne v letohradském Kulturním centru od 15. května. Cena
vstupenek na letohradský koncert je 150,- Kč (slevy 90,- Kč). Pro zajímavost uvádím, že Hradišťan v letošním roce vystoupí
s podobným pořadem na festivalu Smetanova Litomyšl, kde vstupenky stojí od 390.- do 790,- Kč! Proto neváhejte, podobná
příležitost se bude v Letohradě jen těžko opakovat!
Druhým letohradským koncertem bude až koncert závěrečný a opět jedinečná příležitost – rockové oratorium - Eversmiling
Liberty. Světoznámé oratorium, které sklízí úspěch po celém světě. V Letohradě ho přednese několik pěveckých sborů z Hradce
Králové a z Litomyšle, vystoupí celá řada sólistů a rockový orchestr. Tento koncert se uskuteční v neděli 13. června v 15 hodin
v překrásném prostoru opraveného kostela v Letohradě – Orlici. Na tento koncert, stejně jako na další festivalové koncerty se
předprodej vstupenek neuskuteční, vstupenky si můžete zakoupit až přímo před samotnými koncerty. Vstupenky v předprodeji si tedy
zajistěte pouze na koncert Hradišťanu.
Jako tradičně nás čekají také tři mimoletohradské koncerty, kde se představí řada zahraničních a českých umělců. Nejprve
v neděli 6. června od 15 hodin zazní v kostele v Lukavici koncert s názvem Pocta Petru Ebenovi, ve čtvrtek 10. června od 20 hodin
v kostele v Jablonném nad Orlicí koncert s názvem Ave Maria a v sobotu 12. června od 20 hod. v evangelickém kostele v Horní
Čermné koncert s názvem Francouzské inspirace. Opět nás tedy čeká překrásný hudební začátek června. Velký dík patří všem
sponzorům, kteří také letos i přes finanční krizi festival podpořili. Poděkování patří rovněž vedení města Letohrad za tradiční podporu
této jedinečné kulturní události regionu. Věřím, že podpoříte svojí účastí letošní Mezinárodní hudební festival také Vy, milí diváci.
Na festivalová setkání se těší František Vaníček, MHF Letohrad

21. ročník

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL – LETOHRAD 2010
5. – 13. června 2010

čtvrtek 10. června 2010 ve 20.00 hod.
Jablonné n. Orl. - kostel sv. Bartoloměje
Ave Maria
Stella Maris – soprán (Francie)
František Vaníček - varhany
vstupné: 50,-/30,-Kč

sobota 5. června 2010 v 19.30 hod.
Letohrad - Dům kultury
předání Cen města
předání ceny Grand prix za rok 2009 F. V. Hekem
Zahajovací galakoncert
CHVĚNÍ – Suita dialogů
Hradišťan s Jiřím Pavlicou
Filharmonie Hradec Králové
Stanislav Vavřínek - dirigent
vstupné: 150,-/90,- Kč

sobota 12. června 2010 ve 20.00 hod.
Horní Čermná - evangelický kostel
Francouzské inspirace
Caline Malnoury – varhany (Francie)
vstupné: 50,-/30,-Kč

neděle 6. června 2010 v 15.00 hod.
Lukavice - kostel sv. Filipa a Jakuba
Pocta Petru Ebenovi
Hana Bartošová – varhany
Veronika Hajnová – mezzosoprán
vstupné: 50,-/30,-Kč
neděle 13. června 2010 v 15.00 hod.
Letohrad, Orlice - kostel Nanebevzetí P. Marie

Závěrečný koncert
Eversmiling Liberty - rockové oratorium
Smíšený pěvecký sbor GYBON Hradec Králové – Jaromír Schejbal, sbormistr
Smíšený sbor JITRO Hradec Králové – Jiří Skopal jun., sbormistr
Smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl – Milan Motl, sbormistr
sólisté a rockový orchestr – řídí Milan Motl
Walter D´Arcangelo – varhany (Itálie)
vstupné: 80,-/50,- Kč

Pořádá Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí
Lukavice, ŘK farností Letohrad a Farním sborem ČCE v Horní Čermné pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko
Martínka za finanční pomoci Pardubického kraje
Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert od 15. května 2010 v Kulturním centru na Václavském náměstí v Letohradě
(tel./fax: 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu). Prodej vstupenek na ostatní koncerty vždy až 45 min. před zahájením přímo na
místě koncertu. www.mhf.letohrad.cz
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 9. 5. – 14.00 hod.

Den MATEK – vystoupí děti z mateřské školy s programem nazvaným „Máme rádi zvířata“
V Orlovně v Dolní Čermné
Ne 16. 5.
Poutní slavnost na Kopečku v Letohradě
Mše svaté 9.00 hod., 10.15 hod.
Út 18. 5. – 18.00 hod.
Vystoupení žáků ZUŠ Lanškroun
Orlovna v Dolní Čermné
So 22. 5. – 10.00-18.00 hod.
Vandr za řemesly – pro děti i dospělé
Nový dvůr v Letohradě
Římskokatolická farnost Dolní Čermná srdečně zve
na SETKÁNÍ S PÍSNÍ
v sobotu 1. května 2010 do sálu Orlovny v Dolní Čermné. Začátek je v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Vystoupí sbory z farnosti Dolní Čermná: Dětská schola, Mládež – FARM COMPANY DC,
SCHOLOSBOR Verměřovice a Chrámový sbor Dolní Čermná.
Do programu se zapojí mládež svým tanečním vystoupením.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V květnu 2010 oslaví:
88 let
paní Marie Hoffmannová
z Verměřovic
87 let
paní Josefa Nováková
z Dolní Čermné
83 let
paní Růžena Horáková
z Verměřovic
81 let
pan Stanislav Filip
z Dolní Čermné
80 let
paní Žofie Moravcová
z Verměřovic
78 let
pan Karel Štěpánek
z Dolní Čermné
75 let
paní Marie Vacková
z Dolní Čermné
71 let
pan Jan Kunert
z Dolní Čermné
71 let
pan Josef Výprachtický
z Verměřovic
70 let
pan František Neugebauer
z Horní Čermné
70 let
pan Karel Fajt
z Petrovic
65 let
paní Ludmila Nastoupilová
z Dolní Čermné
60 let
pan Zdeněk Marek
z Petrovic
55 let
paní Hana Šilarová
z Dolní Čermné
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Křesťansky jsme se rozloučili:
ve Verměřovicích
24. 2. 2010
s paní Marií Stejskalovou
z Letohradu, Orlice
v Dolní Čermné
6. 4. 2010
s panem Vojtěchem Formánkem
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Květen 2010
2. 5.

Ne

5. neděle velikonoční

9. 5.

Ne

6. neděle velikonoční

16. 5. Ne

7. neděle velikonoční

23. 5. Ne

Seslání Ducha Svatého
Hod Boží Svatodušní

30. 5. Ne

Nejsvětější Trojice

Červen 2010
3. 6. Čt Tělo a Krev Páně
6. 6.

Ne

10. neděle v mezidobí

13. 6. Ne

11. neděle v mezidobí

20. 6. Ne

12. neděle v mezidobí

27. 6. Ne

13. neděle v mezidobí

29. 6. Út

Sv. Petr a Pavel
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7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Hejlovi 232
Jansovi 65
p. Matoušková 305
Formánkovi 202
Bednářovi 302
Kunertovi 300
Vackovi 197
Severinovi 342
Filáčkovi 332
Macháčkovi 242

19.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
19.00

Faltusovi 356
Prokopovi, Eleášovi 329
Vašíčkovi 349
Havlíčkovi 341
Vyhnálkovi 351
Formánkovi 203
Vágnerovi 102
Bláhovi 457
Faltusovi 128
Nastoupilovi 303

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle velikonoční
25. dubna 2010
17. týden / 2010

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU
26. dubna- pondělí
27. dubna- úterý
28. dubna- středa

29. dubna- čtvrtek
30. dubna- pátek
1. května- sobota

po 4. neděli velikonoční
po 4. neděli velikonoční
18.00
Dolní Čermná - za Jaroslava Bednáře a rodinu Bednářovu, Lenochovu a Vytouchovu
po 4. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka,
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze
18.00
Dolní Čermná – za farníky
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
7.30
Dolní Čermná
po 4. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže
19.00
Dolní Čermná – za zemřelé bratry Macháčkovy
sv. Josefa, Dělníka, první sobota v měsíci
7.30
Dolní Čermná
17.00
Petrovice – za Ladislava Nováka

2. května - neděle – 5. Velikonoční
Dolní Čermná
7.30 h. – za Boženku Maříkovou a rodinu Andrlovu
Verměřovice
9.00 h. – za zemřelé z rodiny Krejsovy
Mariánská Hora
16.00 h. – za poutníky
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h. z Verměřovic a pokračuje přes Petrovice, Dolní a Horní
Čermnou na Mariánskou Horu. Po bohoslužbě se vrací autobus stejnou cestou zpět.

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.

Akce ve farnosti:
akce
příprava dětí na 1. sv. přijímání
biblická hodina
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
farní knihovna
vystoupení chrámových sborů

den
pondělí
úterý
středa
pátek
sobota

datum
26. 4.
27. 4.
28. 4.
30. 4.
1. 5.

hodina
14.00 h.
19.00 h.
16.45 h.
16.00 h.
19.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná

MÁJOVÁ POBOŽNOST:
po celý měsíc květen: v pondělí 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.

Upozornění!
Od soboty 1. května dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. Mše svaté budou ve farním
kostele v Dolní Čermné začínat: v úterý, ve středu a v pátek vždy v 19.00 hodin. Mše svaté v sobotu večer ve filiálních
kostelích v Petrovicích a Verměřovicích začínají také v 19.00 hodin. Změny v času bohoslužeb jsou kvůli některým akcím
vyhrazeny!!
Také upozorňujeme, že od první neděle v květnu (2. 5. 2010) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti:
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice
v 10.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné - zaměřená pro děti (1× za 14 dní ve školním roce)
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou
Loretánské litanie. Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence.
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