
  
JJAAKK    KKRRÁÁSSNNÁÁ    JJEE    NNAA��EE    MMAATTKKAA  

Jak krásná je na�e matka ve své stálé usebranosti, v ní� nám ji představuje evangelium: �Maria to v�e uchovávala ve svém 
srdci� (L 2,51). 

Toto úplné mlčení okouzluje du�i, která miluje. 
Jak mohu �ít já Marii v jejím tajemném mlčení, kdy� jsme povoláni, abychom často mluvili, a tak zvěstovali evangelium, 

neustále rozptýleni na v�ech mo�ných místech, bohatých i chudých, od hospod po náro�í ulic, ve �kolách, v�ude? 
I Maria promluvila: dala Je�í�e. 
Nebyl nikdy na světě vět�í apo�tol ne� ona. 
Nikdo nikdy neřekl takové slovo jako ona, která dala Slovo. 
Na�e matka je skutečně a zaslou�eně Královnou apo�tolů. 
A ona mlčela. Mlčela, proto�e dva najednou mluvit nemohli. Slovo se musí v�dycky opírat o mlčení jako malba o své 

pozadí. 
Mlčela, proto�e byla tvorem. Proto�e to, co je samo o sobě �nic�, nemluví. 
Ale na tichu tohoto �nic� promluvil Je�í� a vyslovil sám sebe. 
Bůh, který je Stvořitelem, který je v�ím, promluvil � na nicotě tvora. 
Jak tedy �ít Marii, jak to udělat, aby její kouzlo naplnilo můj �ivot? � Já jako tvor musím mlčet, aby na tomto mém mlčení 

promluvil Duch Bo�í. 
A tak to budu �ít Marii a také Je�í�e. Budu �ít Je�í�e na základě Marie. Budu �ít Je�í�e tím �e �iji Marii. 

z knihy Meditace 
RROOZZ��ÍÍŘŘIITT    SSRRDDCCEE  

Je zapotřebí, abychom roz�ířili své srdce na míru Srdce Je�í�ova. Jaký úkol! Ale to jediné je potřebné! Kdy� tohle 
doká�eme, vykonali jsme v�e. Jde o to, abychom ka�dého, kdo se ocitne v na�í blízkosti, milovali tak, jako ho miluje Bůh. 
A poněvad� �ijeme v čase, mů�eme v tém� okam�iku milovat jen jednoho bli�ního, a nesmíme si v srdci ponechávat nějaké 
city k bratrovi, s ním� jsme se setkali minutu před tím. V�dyť ve v�ech milujeme tého� Je�í�e! Jestli�e v�ak nám něco v srdci 
zůstane, znamená to, �e jsme přede�lého bratra milovali kvůli sobě nebo kvůli němu..., ne kvůli Je�í�ovi. A tady je právě ta 
chyba! 

Pro nás je nejdůle�itěj�í zachovat si ryzost Boha, to znamená mít v srdci takovou lásku, jakou miluje Je�í�. Abychom tedy 
byli čistí � to neznamená zbavit srdce lásky a potlačit jí. Je zapotřebí roz�ířit své srdce na míru Srdce Je�í�ova a milovat 
v�echny! A tak jako z miliard proměněných hostií stačí jedna jediná, abychom se nasytili Bohem, tak stačí jediný bratr, kterého 
nám vůle Bo�í posílá do cesty, abychom mohli být spojeni s celým lidstvem, které tvoří mystického Je�í�e. 

A mít společenství s bratrem � to je druhé přikázání, které následuje hned po přikázání lásky k Bohu a je jakoby jeho 
výrazem. 

z knihy Meditace 
PPŘŘIIPPRRAAVVEENNII    RRIISSKKOOVVAATT    ��IIVVOOTT  

Kdy� jsem se sna�ila milovat Boha a bratry, pochopila jsem, �e my křesťané jsme jen tehdy sami sebou, jestli�e milujeme, 
tedy nemyslíme-li sami na sebe, ale na Boha a jeho vůli, která je předev�ím láskou k bli�nímu. 

Bůh od nás �ádá toto: abychom opravdu byli sami sebou, abychom se realizovali jako křesťané, musíme �nebýt�, �ít mimo 
sebe, �ít - abychom tak řekli � �ve vytr�ení�. �ít ne svou vůli, ale Bo�í vůli. �ít bratra. Tehdy jsme to skutečně my. Drazí, i já 
jsem se sna�ila takto �ít a milovat. Ale v�imla jsem si, �e není láska jako láska. 

Viděla jsem, �e jen trochu druhé chápat, jen trochu se zajímat o jejich bolesti, jak�tak� se sna�it nést jejich břemena (�) 
nestačí k tomu, abychom byli takoví, jakými nás chce mít Je�í�. Bůh od nás �ádá lásku, �ádá skutky lásky, které by měly - 
alespoň v úmyslu a v rozhodnutí � mít míru jeho lásky: �Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás� (Jan 13,34), řekl Je�í�. 
Proto je třeba být stále připravení za bratra zemřít, a to, co děláme okam�ik za okam�ikem, abychom mu konkrétně dokázali 
svou lásku, musí být �iveno a podpíráno touto vůlí, tímto rozhodnutím. 

Jedině taková láska se líbí Je�í�ovi. Ne jakákoli láska, ne povrchní láska, ale láska tak velká, aby člověk byl ochoten dát 
v sázku �ivot. (�) 

PPOOUUTTNNÍÍKK RROOČČNNÍÍKK  XXVVIIII

KKVVĚĚTTEENN  22001133
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Tak�e? (�) Poka�dé, kdy� se setkáme s nějakým bli�ním, kdy� si s ním budeme telefonovat nebo si psát, připravovat pro 
něj nějakou předná�ku nebo mu slou�it ka�dodenní prací, v�dycky si polo�me otázku: Jsem ochoten za něj zemřít? 

Jsem si jistá, �e kdy� si budeme počínat takto, ná� �ivot lásky zaznamená kvalitativní skok, velký kvalitativní skok. Tak�e: 
Desetkrát, dvacetkrát za den (v�dy kdy� během dne děláme něco pro bli�ního), si polo�me otázku: �Jsem připravený za něj dát 
�ivot?� 

(CHL, Mollens 19. Srpna 1982) 
JJAAKKOO    BBYYCCHH    BBYYLL    JJEEHHOO    MMAATTKKOOUU  

To, co nám pomáhá, opora, která nám umo�ňuje stoupat vzhůru k vrcholu hory dokonalosti a nezřítit se - je Bo�í slovo. 
�Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.� (Jan 8,7) Je�í� je řekl těm, kteří chtěli kamenovat cizolo�nou 

�enu. 
Ústředním bodem v�ech Je�í�ových přikázání je v�dy láska. Proto Je�í� nechce, abychom my, křesťané, někoho 

odsuzovali. Napomínal nás: �Nesuďte!� A prohlásil: �Blahoslavení milosrdní�� Je�í� vy�aduje milosrdenství. 
Nicméně by se zdálo, �e z jeho slov lze vyvodit závěr, �e kamenem někdo hodit mů�e - ten, kdo je bez hříchu. 
To se ale určitě netýká nikoho z nás, kteří jsme hří�níky. 
Existuje v�ak jeden tvor, který je bez hříchu. Známe ho. Je to Matka Bo�í. 
Mohla by Maria hodit kamenem po někom, kdo pochybil? A udělala to někdy ve svém �ivotě? Známe svou maminku. 

Víme, co o ní říká Písmo svaté, co předává tradice, jak o ní smý�lí Bo�í lid: Maria miluje v�echny lidi. Je milosrdenstvím, 
ochránkyní těch nejubo�ej�ích. Právě k ní se bezpočetní křesťané utíkají a v�dy utíkali, kdy� měli dojem, �e u� jim hrozí Bo�í 
spravedlnost. 

Maria nehází kamením. Naopak, po Je�í�ovi nerozdává lásku nikdo tak, jako ona. 
Rozdává lásku. Proč? 
Proto�e je matkou! Matka dovede jen milovat. 
A láska matky je příznačná. Miluje své děti jako sebe, proto�e v dětech je skutečně něco z ní. (�) 
Také my mů�eme nacházet v druhých něco ze sebe. Je třeba, abychom opravdu viděli Je�í�e jak v sobě, tak ve svých 

bratřích. 
Vůči ka�dému bli�nímu � doma, v práci, na ulici, vůči těm, s nimi� právě hovoříme, telefonujeme, pro ně� konáme svou 

práci (�) smý�lejme takto: musím se chovat tak, jako bych byl jeho matkou. A podle toho také jednejme. 
Matka slou�í a slou�í neustále. Matka odpou�tí a odpou�tí neustále. Matka doufá a doufá neustále. 
�Jako bych byl jeho matkou� - to je vůdčí my�lenka, na�e snaha, abychom si byli jisti, �e neházíme kamenem a �e díky 

tomu mů�eme být pro v�echny přítomností Panny Marie na zemi. 
(CHL, Rocca di Papa 3. března 1983) 

PPOOSSTTNNÍÍ    AALLMMUU��NNAA  
Leto�ní postní almu�na, kterou jsme přinesli o 2. neděli velikonoční (7. 4. 2013) spolu s obětními dary při m�i svaté ve 

Verměřovicích, v Petrovicích a v Dolní Čermné činila 13.742,- Kč. Tento velmi pěkný dar byl určen na dva účely. První část, 
8.000,- Kč, jsme věnovali skrze Charitu Hradec Králové na adopci na dálku, na studia sponzorského dítěte na�í farnosti 
Richarda L. D´Souza. Začátkem roku 2013 jsme od Richarda dostali pozdrav a přání v tomto zněním: 

�Drazí sponzor�tí rodiče, 
veselé Vánoce a �těstím naplněný nový rok 2013. 
Přání míru, �těstí a lásky Vám, mně drazí sponzoři, přeje a modlí se, abyste se měli dobře. 
Já se mám dobře, stejně i moji rodiče a v�ichni doma. Chodím do �koly ka�dý den a velmi se zajímán o svá studia. Děkuji 

Vám za poskytování knih a dal�ích věcí. Také za Va�i finanční podporu mých studií. 
S láskou od va�eho sponzorského dítěte 
Richard D´Souza.� 

Druhá část daru, ve vý�i 5676,- Kč, byla odeslána na účet Oblastního spolku Českého červeného kří�e Ústí nad Orlicí, 
a bude pou�ita k platbě svozu dětí do speciální �koly v Lan�krouně. Z celkové částky bylo pou�ito 66,- Kč na po�tovné. 

Milý dárci, za Va�e skutky milosrdenství a �tědrosti vůči potřebným, Vám patří velké díky. 
otec Josef 

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve: 
v Petrovicích  1. 4. 2013 Adam Ha�ek    z Petrovic 
v Dolní Čermné 7. 4. 2013 Tereza Stehlíková  z Verměřovic 
Rodičům Adama a Terezky blahopřeji a vypro�uji v�echny potřebné dary od Pána pro křesťanskou výchovu jejich dětí. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 13. 4.2013 s panem Karlem Bednářem z Dolní Čermné 
Pozůstalým je�tě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelého budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 
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HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ    ZZAA    RROOKKYY    22000088    --    22001122  
 2009 2010 2011 2012 

Příjmy celkem 673 963,09 Kč 645 801,55 Kč 608 628,00 Kč 806 095,00 Kč
z toho:      
Kostelní sbírky 486 010,00 Kč 431 769,00 Kč 432 402,00 Kč 464 786,00 Kč
Účelové kostelní sbírky určené biskupstvím a dále 
odváděné  

109 371,00 Kč 126 951,00 Kč 55 716,00 Kč 72 327,00 Kč

Dary od fyzických a právnických osob 77 422,00 Kč 86 200,00 Kč 120 108,00 Kč 113 700,00 Kč
Úroky z vkladů 1 095,09 Kč 519,55 Kč 40,00 Kč 40,00 Kč
Nájemné přijaté  65,00 Kč 362,00 Kč 362,00 Kč 362,00 Kč
Náhrada od poji�ťovny     4 880,00 Kč
Přijatá dotace     150 000,00 Kč
      

Výdaje celkem 605 415,39 Kč 711 900,79 Kč 538 152,00 Kč 822 861,00 Kč
z toho:      
bohoslu�ebné předměty 57 947,00 Kč 55 548,00 Kč 42 386,00 Kč 51 653,00 Kč
re�ijní náklady (kancelářské 
potřeby,telefony,po�tovné,přepravné,nájemné, 
revize,bank.poplatky) 

101 271,09 Kč 82 800,79 Kč 92 827,00 Kč 70 382,00 Kč

elektřina 152 546,00 Kč 95 444,00 Kč 149 126,00 Kč 147 451,00 Kč
vodné+stočné 3 279,00 Kč 1 287,00 Kč 715,00 Kč 3 837,00 Kč
daň z nemovitosti 1 501,00 Kč 2 457,00 Kč 3 814,00 Kč 2 057,00 Kč
odeslané sbírky účelové  109 371,00 Kč 126 951,00 Kč 55 716,00 Kč 72 327,00 Kč
odeslané dary, kontribuce, fond solidarity 66 320,00 Kč 98 261,00 Kč 88 896,00 Kč 88 870,00 Kč
nákup drobného majetku, opravy a bě�ná údr�ba, 
pořízení investic 

113 180,30 Kč 249 152,00 Kč 104 672,00 Kč 386 284,00 Kč

      
Počáteční stav finančních prostředků 217 145,35 Kč 285 693,05 Kč 219 594,00 Kč 290 070,00 Kč
rozdíl příjmů a výdajů 68 547,70 Kč -66 099,24 Kč 70 476,00 Kč -16 766,00 Kč
Konečný stav finančních prostředků 285 693,05 Kč 219 593,81 Kč 290 070,00 Kč 273 304,00 Kč

Rok 2013 je sice v plném proudu, přesto bychom rádi Vás farníky seznámili s hospodařením na�í farnosti v roce 
uplynulém, tj. v roce 2012. 

Pro na�i farnost byl tento rok řekněme úspě�ným. Po letech předkládání �ádostí o dotace na různé státní instituce, se 
v roce 2012 karta obrátila a �ádosti o dotaci bylo vyhověno. Farnost získala dotaci od Ministerstva kultury ve vý�i 150.000,-Kč 
na opravu vě�e farního kostela sv. Jiří, která je v havarijním stavu. 

Pojďme se podrobněji podívat na opravu vě�e kostela. Rozpočet na celou opravu vě�e kostela sv. Jiří je 1,3 mil. Kč. 
Vzhledem k takto vysoké částce ekonomická rada rozhodla o provedení oprav ve čtyřech etapách. Průběh první etapy jsme 
mohli sledovat v průběhu loňského léta a podzimu. Opravu provedla firma Miroslav Lux z Pastvin. Úhrada za opravu ve vý�i 
349.331,-Kč byla uhrazena v prosinci 2012. Na první etapu farnost získala, jak bylo uvedeno v úvodu článku, dotaci ve vý�i 
150.000,-Kč. Farnost ze svých úspor ze sbírek z minulých let zaplatila částku 199.331,-Kč. 

Kdy proběhnou dal�í etapy lze tě�ko předvídat. Závisí to předev�ím na finančních mo�nostech na�í farnosti a na úspě�nosti 
podané �ádosti o dal�í dotace, bez ní� by financování bylo velmi obtí�né, a opravy by se prodlu�ovaly. 

Kromě této finančně náročné opravy vě�e kostela byly v roce 2012 provedeny dal�í drobné opravy a bě�ná údr�ba. Lze 
zmínit například opravu ozvučení kostela ve Verměřovicích, oplechování střechy nad vchodem kostela. Musely být pořízeny 
nové okapové svody na faru, a to v důsledku jejich kráde�e v létě loňského roku. Událost byla ře�ena spolu s poji�ťovnou. Díky 
poji�tění majetku bylo na jejich pořízení vyplaceno poji�ťovnou pojistné plnění. 

Z bě�ného chodu farnosti lze jmenovat úsporu za platby telefonů a to zru�ením pevné linky v srpnu roku 2011. Úspora se 
projevila v roce 2012. Ve výdajích ale také přibyla nové polo�ka a to stočné díky napojení fary na obecní kanalizaci. 

Je třeba se ale podívat i na příjmovou stránku farnosti. A tam je třeba říci: �Upřímné díky v�em dárcům za jejich �tědré 
finanční příspěvky.� V�ichni si uvědomujeme, �e bez příspěvků ze sbírek, ale i z konkrétních darů na�e farnost �ije. A není nic 
krásněj�ího ne� vidět konkrétní vyu�ití na�ich peněz. Započatá oprava vě�e je toho svědkem. 

Co nás čeká v roce leto�ním? Pokračovat v započaté opravě vě�e kostela, pokud se podaří provést druhou etapu, budeme 
v�ichni spokojeni. Dále je třeba ve spolupráci s Městysem Dolní Čermná začít ře�it opravu hřbitovní zdi. Plánovaná je rovně� 
výměna krytiny střechy na faře. 

Je toho naplánováno spoustu, ale v�ichni si uvědomujeme, �e bez příspěvků v�ech dárců by farnost nemohla fungovat tak, 
jak funguje. Určitě mů�eme být hrdí na to, co se podařilo. Proto stejně jako v minulých letech opakujeme DÍKY V�EM za byť 
drobné příspěvky. 

Ekonomická rada farnosti 
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dnes celou na�i farnost naplňuje sváteční atmosféra, proto�e slavíme pouť. Stále je�tě pro�íváme velikonoční dobu 

a téměř za dveřmi u� je měsíc květen. Znovu přichází se svou krásou květů, stromů. Příroda � jakoby se celá radovala a dávala 
to najevo ka�dičkým svým kouskem. Právem je tento nádherný měsíc zasvěcen Panně Marii, Královně máje, o její� kráse zpívá 
mnoho písní. 

Na�e nebeská maminka o nás ví, zále�í jí na nás a prosí za nás. Proto i my na ni chceme myslet, modlit se k ní a vyu�ít její 
otevřené náruče. Tak, jak to dělají děti úplně odmalička � s naprostou důvěrou se vrhají do maminčiny náruče a hledají tam 
bezpečí. 

Maminky mají veliký úkol a pro své děti jsou prostě důle�ité. Tak�e na ně určitě nezapomeňte, a� budou slavit svůj svátek 
� Den matek. Bude to právě v květnu, ale kdy přesně, to u� musíte zjistit sami. 

Obrázek, na kterém je Panna Maria s malým Je�í�kem, tedy jako maminka, nám bude na�e povídání připomínat. Má 
u sebe je�tě 6 malých kousků. Pozorně je prohlédněte a zjistěte, které z nich opravdu do velkého obrázku patří a které se li�í. 
Napovím, �e správný je pouze jeden. 

(Otazníček) 

Pro star�í: 
Velikonoční doba se s dne�ní pátou nedělí ocitá u� za svou polovinou. Do Seslání Ducha svatého nám zbývají je�tě tři 

týdny. Na začátku velikonoční doby, přesně 8. dubna jsme si připomínali slavnost Zvěstování Páně. Událost, tak jak ji popisuje 
evangelium, určitě dobře známe. Pokud zvolíme jiný úhel pohledu, zjistíme, jak lze také nádherně �definovat� Pannu Marii 
v této situaci. 

Prof. Tomá� Halík to v jedné ze svých promluv zvládl přímo mistrovsky: 
�Kdy� chtěl Hospodin sám oslovit lidstvo a poslat do na�ich dějin své Slovo, pak nalezl na na�í planetě �TAJENKA 

(26 písmen). A tím �(1. slovo tajenky v 7. pádě) byla Panna Maria. Její otevřené srdce�� 
Tajenku zjistíte podle čísel, která jsou připsána u jednotlivých písmen v kytičkách. Číslu 24 odpovídá písmeno J. 
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A teď trochu na vysvětlenou k obrázku. Proto�e vstupujeme do mariánského měsíce, vypravíme se na malé putování po 
na�em kraji a v�imneme si, kde v�ude mů�eme nalézt mariánské kostely, kaple, sloupy nebo sochy. 
Kostel Narození P. Marie se nachází nejen na nám blízké Mariánské Hoře, ale také v Mlýnickém Dvoře (u Červené Vody). 
Kostel Neposkvrněného Početí P. Marie najdeme v Prostřední Lipce. 
Kostel Zvěstování P. Marie je v Pardubicích a také v Knířově (u Vysokého Mýta). 
Kostel Nav�tívení P. Marie bychom na�li v Červeném Potoce (u Králík), v Horním Hou�ovci. 
Kostel Nanebevzetí P. Marie mů�eme nav�tívit v Ústí nad Orlicí, na Orlici, ve Vraclavi (u Vysokého Mýta) a v Hem�i 
(u Chocně). 
Chrám Nanebevzetí P. Marie se nachází v Chrudimi. 
Kostel P. Marie Pomocnice křesťanů se vypíná na Chlumku v Lu�i. 
A rozhodně nesmíme zapomenout na Horu Matky Bo�í na Hedči u Králík. 
Kaple P. Marie potkáme při zastávce v Anenské Studánce, České Třebové, v Hem�i, Kozlově. 
Sochu P. Marie Pomocné pak najdeme v Jakubovicích. 
Dále mů�eme najít sloupy se sochou P. Marie nebo souso�ím. Třeba v Albrechticích, Brandýse n. Orl., Č. Třebové, �amberku, 
Jablonném n. Orl., Hnátnici, Horní Orlici, Mistrovicích a také v Lan�krouně na obou náměstích. 

Některé ze zmíněných míst jsou pou�ity k vytvoření kytiček s tajenkou. 

(EJ) 
Ře�ení z minulého Poutníka: 
Tajenka zněla: Je�í� ZVÍTĚZIL NAD SMRTÍ. 

Začíná předprodej vstupenek na leto�ní Mezinárodní hudební festival � Letohrad 2013 
Začátek června patří v Letohradě tradičnímu a významnému hudebnímu festivalu � MHF Letohrad. 24. ročník 

Mezinárodního hudebního festivalu � Letohrad 2013 přichází s bohatým a zajímavým programem. Novým mottem festivalu je 
slogan - Tradiční festival s novou tváří. Novinkou je předev�ím nový prostor Tvrze Orlice, kde se uskuteční hlavní festivalové 
koncerty, nové projekty � např. cyklovýlet po letohradských památkách spojený s koncerty, zajímavá dramaturgie � např. 
provedení Hudby k ohňostroji od G. F. Händela s �ivým ohňostrojem, navíc provedeno přímo v historickém prostředí nového 
amfiteátru na Tvrzi Orlice. To v�e slibuje nové netradiční a jedinečné zá�itky. 

Leto�ním ročníkem se navíc nadechneme pro ročník pří�tí, proto�e v roce 2014 budeme slavit čtvrtstoletí na�eho 
Mezinárodního hudebního festivalu � Letohrad. 

Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert 8. 6. 2013 a na závěrečný koncert 16. 6. 2013 se uskuteční 
od 6. května 2013 v IC v budově Muzea na Václavském náměstí v Letohradě (tel. 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu) 
a na Tvrzi Orlice (tel.: 465 677 731, e-mail: vstupenky@eywan.cz). Prodej vstupenek na ostatní koncerty v�dy a� 45 min. před 
zahájením přímo na místě koncertu. 
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Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, Univerzita Hradec Králové 
ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, Obcí Výprachtice, ŘK farností Letohrad, Farním 
sborem ČCE v Horní Čermné, pod zá�titou Mgr. Milu�e Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a Ing. Jany Pernicové, 

náměstkyně hejtmana Pardubického kraje za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace �ivot umělce 
Mezinárodní hudební festival LETOHRAD 2013 

24. ročník  
8. � 16. června 2013 

Program: 
Sobota 8. června 2013 ve 20.00 hod. � Letohrad � amfiteátr Tvrz Orlice 
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 
Předání cen města, předání ceny Grand prix 
Zahajovací galakoncert 
W. A. Mozart � předehra k opeře Figarova svatba 
A. Dvořák � Česká suita, op. 39 
G. F. Händel � Hudba k ohňostroji (s ohňostrojem - Inferno Professional fireworks) 
Pardubická komorní filharmonie, Tomá� �idek - dirigent 
Vstupné � 180,- Kč (křeslo), 140,- Kč (lavice) � předprodej vstup. od 6. 5. v IC na Václ. nám. a na Tvrzi Orlice 
Neděle 9. června 2013 � Putování letohradskou historií � cyklovýlet 
13.30 hod. - Letohrad � kaple Nejsvětěj�í Trojice v Červené 
14.30 hod. - Letohrad � kostel sv. Václava, Václavské nám. 
15.30 hod. - Letohrad � kostel sv. Kateřiny na Kunčicích 
16.15 hod. - Letohrad � kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici 
16.50 hod. - Letohrad � Tvrz Orlice 
Účinkují: Caline Malnoury (Francie) � varhany, M. Dominikusová � housle, Pěvecký sbor Wiolinek z Barda (Polsko) 
Na v�echny krátké koncerty vstup zdarma! Pro účastníky cyklovýletu bude připraven speciální pas, na základě kterého mají na 
vstup do muzea a expozic Tvrze Orlice a na večeři v restauraci Tvrz Orlice v den konání akce 20% slevu. 
Pondělí 10. června 2013 ve 20.00 hod. � Kostel Lukavice 
Pěvecký koncert � A. Dvořák � Biblické písně 
Roman Janál � zpěv, Jan Hora � varhany     Vstupné � 60,-/40,- Kč 
Úterý 11. června 2013 ve 20.00 hod.� Kostel Výprachtice 
Komorní koncert � Bach, Smetana, Suk 
Helena Suchárová � klavír, Vlachovo kvarteto    Vstupné � 60,-/40,- Kč 
Středa 12. června 2013 ve 20.00 hod. - Kostel Panny Marie v Letohradě - Orlici 
Varhanní koncert - inspiración español � �panělské inspirace 
Esteban Elizondo (�panělsko) � varhany     Vstupné � 50,-/30,- Kč 
Pátek 14. června 2013 ve 20.00 hod. � Kostel Jablonné nad Orlicí 
Varhanní koncert � organo festivo - varhany slavnostní 
Luciano Zecca (Itálie) � varhany 
Video přenos koncertu na plátno!      Vstupné � 50,-/30,- Kč 
Sobota 15. června 2013 ve 20.00 hod.� Evang. Kostel Horní Čermná 
Varhanní koncert � orgel populär � varhany populární 
Wolfram Syré (SRN) � varhany 
Video přenos koncertu na plátno!      Vstupné � 50,-/30,- Kč 
Koncert se uskuteční za finanční podpory pana ing. Petra �ilara, senátora Parlamentu ČR. 
Neděle 16. června 2013 v 10.15 hod. - Letohrad � amfiteátr Tvrz Orlice 
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 
Slavnostní festivalová bohoslu�ba 
Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký 
Vstup zdarma 
Neděle 16. června 2013 v 15.00 hod. - Letohrad � amfiteátr Tvrz Orlice 
(v případě nepříznivého počasí Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 
Závěrečný koncert 
Vivaldi � Händel - Mozart 
Komorní orchestr Jaroslava Kociana 
B. Mimra � dirigent, M. Dominikusová - housle 
Vstupné � 120,- Kč (křeslo), 100,- Kč (lavice) - předprodej vstup. od 6. 5. v IC na Václ. nám. a na Tvrzi Orlice 
www.mhf.letohrad.cz 
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BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1188..    TTÝÝDDNNUU::  
Pondělí  Svátek sv. Kateřiny Sienské, 17:00 zkou�ka zpěvu dětské scholy 29. dubna panny a učitelky církve 
Úterý po 5. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za uzdravení 30. dubna 
Středa Sv. Josefa, Dělníka 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné  

1. května na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dal�í pomoc a ochranu 

Čtvrtek  
2. května 

Sv. Ataná�e,  
biskupa a učitele církve 

7:30 m�e sv. v Dolní Čermné
 na poděkování Pánu Bohu s prosbou o dal�í Bo�í pomoc a ochranu 

19:00 m�e sv. ve Verměřovicích  
 za Václava Krejsu, man�elku, rodiče a sourozence 

Pátek  
3. května 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 17:00 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní 
apo�tolů; 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za zemřelého adoptivního syna 

první pátek v měsíci  po m�i svaté adorace
Sobota  po 5. neděli velikonoční 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 

4. května 19:00 m�e sv. ve Verměřovicích - na úmysl dárce a du�e v očistci 

NEDĚLE 
5. května 

6. NEDĚLE  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné
VELIKONOČNÍ  za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu, Lenochovu a Vitouchovu 

 9:00 m�e sv. v Petrovicích - na poděkování za dar 70 let �ivota 
Začátek poutní sezóny  10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 

na Mariánské Hoře.  za rodinu Vávrovu a Ba�usovu 
 16:00 m�e sv. na Mariánské Hoře - za Annu Váckovou, man�ela a syna 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT  KKEE  SSVVÁÁTTOOSSTTII  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::    
Dolní Čermná  čtvrtek 2. 5. 15:00 � 17:00 h. P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče  
Verměřovice čtvrtek 2. 5. 17:30 � 18:55 h. 

P. Josef Rou�ar Dolní Čermná  pátek 3. 5. 17:00 � 18:50 h. 
Dolní Čermná  v ostatních dnech  30 minut přede m�i svatou 
Mariánská Hora ka�dou neděli  15:30 � 15:55 h.  

Náv�těva star�ích a nemocných farníků: 
Ve středu 1. 5. ve Verměřovicích, ve čtvrtek 2. 5. v Dolní Čermné a v pátek 3. 5. v Dolní a Horní Čermné. 
Úkol pro děti na m�i svatou v neděli 5. 5. 2013 v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné. 
Napi�, namaluj,�: �Hlahol Hospodinu, celá země!� � co je tím my�leno? (� 100) 
NEDĚLNÍ  BOHOSLU�BY 
Od první neděle v květnu 5. 5. 2013 budou nedělní bohoslu�by v na�í 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 1x14 dní ve �kolním roce - zaměřená pro děti 
v 16.00 h. - v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Ka�dou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. modlitbu svatého rů�ence. 
MÁJOVÉ  POBO�NOSTI 
V měsíci květnu budou probíhat májové pobo�nosti v kostele v Dolní Čermné v pondělí večer v 19.00 h. a v ostatní dny po ka�dé m�i 
svaté. V neděli odpoledne bude májová pobo�nost po odpolední m�i svaté na Mariánské Hoře. 

II    DDIIVVAADDLLOO    LLÉÉČČÍÍ  
Nedávno v Petrovicích hostovala herečka Gabriela Filippi s divadelním představením ANDĚLÉ V MÉM SRDCI. Herečka 

vypráví příběh �eny, která od dětství komunikuje s anděly a duchy zemřelých. Skrze její dary tak mů�eme nahlédnout do světa, který 
nás obklopuje, ale vět�ině očí je neviditelný. Ukazuje, �e ka�dý máme své andělské pomocníky a ochránce, kteří čekají na na�e 
zavolání, na na�i prosbu o radu či pomoc, stačí je jen po�ádat. Jedná se o prostý, křehký a milý příběh, který se dotkne na�ich srdcí. 
Prostřednictvím emocionální cesty otevírá lidská srdce. Stékaly mi slzy po tvářích, kdy� jsme se společně modlili Otčená�. Druhé 
divadelní představení s názvem CHLAPEC, KTERÝ VIDĚL PRAVDU vypráví o skrytých my�lenkách druhých a jak je tě�ké �ít 
s tím uprostřed těch, kteří nevidí. Malý chlapec z typické mě�ťanské rodiny je od narození nadán schopností vidět to, co jiní nevidí - 
auru, duchovní bytosti, mrtvé příbuzné, ale také zachycovat informace o minulosti či skrytých my�lenkách jiných lidí. Svá tajemství 
se v�ak musí naučit nechávat zpočátku pro sebe, a� postupně se učí se svým darem zacházet. Obě představení byla moc poučná 
a zajímavá. Myslím, �e téměř ka�dý odcházel domů spokojený a obohacený o nový pohled na �ivot.
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BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1199..    TTÝÝDDNNUU::  
Pondělí  Sv. Jana Sarkandra, 17:00 dětská schola zkou�ka zpěvu  
6. května kněze a mučedníka 19:00 májová pobo�nost v Dolní Čermné 

Úterý po 6. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Petra Kylara a Karla Bednáře 
7. května 20:00 biblická hodina
Středa Panny Marie,  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Adama Nováka 8. května Prostřednice v�ech milostí 
Čtvrtek  Slavnost 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl  
9. května NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek

Pátek  po 6. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné
10. května za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

Sobota  po 6. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. ve Verměřovicích  
11. května za Josefa Maříka a du�e v očistci 

NEDĚLE 
12. května 

7. NEDĚLE  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
VELIKONOČNÍ  V kostele sv. Franti�ka Xav. v Petrovicích slavíme dnes pouť. 

 9:00 m�e sv. v Petrovicích  
Sbírka je věnována  za Vincence Nováka, Josefa Kekeláka a zemřelé z těch rodin 

na bohoslovce a seminář. 16:00 m�e sv. na Mariánské Hoře - za nová kně�ská a řeholní povolání 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT    KKEE    SSVVÁÁTTOOSSTTII    SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
ve farním kostele v Dolní Čermné ve v�edních dnech v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté a v neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  

So 11. 5. � 13.30. hod. Kdo si hraje nezlobí 
Areál zdraví v Dolní Čermné

Ne 12. 5. - 14.00 hod. Oslava svátku matek 
Orlovna v Dolní Čermné 

Ne 12. 5.  Kopečková pouť 
M�e svaté na Kopečku 9.00 hod., 10.15 hod. Letohrad 

So 18. 5. Farní výlet pro děti 
LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ    SSLLUU��BBAA  

Květen 2013
Ne 5. 5. 6. neděle velikonoční 7.30 Faltusovi 

128 
Ne 12. 5. 7. neděle velikonoční 7.30 Langrovi 

193 
Ne 19. 5. Seslání Ducha 

Svatého 7.30 Kunertovi 
125 

Ne 26. 5. Slavnost Nejsvětěj�í 
Trojice 7.30 Kunertovi 

458 

AUTOBUS NA MARIÁNSKOU HORU: 
Autobus na nedělní odpolední m�i svatou na Mariánské Hoře v leto�ní poutní sezóně pojede v těchto termínech: 
 2. 6. 2013 (Slavnost Bo�ího Těla), 7. 7. (14. v mezidobí), 18. 8. (20. v mezidobí) a 8. 9. (pouť na M. Hoře)

Červen 2013 
Ne 2. 6. 9. neděle v mezidobí 7.30 Ku�ílkovi 

202 HČ
Ne 7. 6. 10. neděle v mezidobí 7.30 Macháčkovi st. 

180 HČ
Ne 16. 6. 11. neděle v mezidobí 7.30 Mare�ovi 

264 HČ
Ne 23. 6. 12. neděle v mezidobí 7.30 Ky�perkovi
Ne 30. 6. 13. neděle v mezidobí 7.30 Vávrovi 264


