
  

VVYYDDÁÁVVAATT    PPLLOODDYY    DDUUCCHHAA    SSVVAATTÉÉHHOO  
Milý čtenáři, události posledních dnů, které prožíváme ve znamení 

odchodu velkého papeže v dějinách církve i celého lidstva, Jana Pavla 
II., na věčnost, nás vedou k nejednomu zamyšlení. Dovoluji si do této 
rubriky zařadit také malé duchovní zastavení nad působením Ducha 
svatého v Kristově církvi za pontifikátu Jana Pavla II., tentokrát 
o charismatu a charismatickém člověku. 

Aby církev mohla plnit své poslání, Duch svatý ji vybavuje také různými charismaty. 
Pojem „charisma“ se v poslední době stává často používaným výrazem. Sdělovací prostředky 

mluví o charismatickém politikovi, vůdci či státníkovi. Myslí tím mimořádnou osobnost právě pro 
její výrazné a svým způsobem jedinečné činy, které dříve či později ovlivňují jednání jednotlivých 
národů či celých kultur. V době počítačů, rychlého technického vývoje a globalizace naší civilizace 
se stává, že se lidský jedinec snadno ztrácí v masovém davu. Rozmanité dary a nadání, které jsou 

již při zplození nového člověka zakódovány do jeho bytí a též jsou Tvůrcem určeny pro další vývoj člověka, jsou poměrně 
často omezeny podmínkami, nabízenými duchem tohoto světa a diktovanými komerčním a pragmatickým míněním mocných 
naší planety. Jsme svědky, jak se ubíjí vnitřní lidská svoboda nejen bezohledným diktátem některých vládců, ale také jak 
poznamenává chování jedince praktický materialismus a konzumní myšlení této doby. 

Katechismus katolické církve ve svém článku 800 říká: „Charismata jsou úchvatným bohatstvím milosti pro apoštolskou 
pohotovost a pro svatost celého Kristova Těla, pokud se ovšem jedná o dary, které opravdu pocházejí od Ducha svatého a jsou 
uplatňovány tak, že se plně shodují s ryzími podněty téhož Ducha, totiž s láskou, která je pravým měřítkem charismat.“ Již 
prvotní církev zaznamenala účinky těchto charismatických darů. Potvrzuje to sv. Pavel ve svém l. listě Korintským, když 
vypočítává: „Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, 
jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. – Usilujte však o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem 
vzácnější cestu“ (1 Kor 12,28.31). A Pavel skládá velkolepý chvalozpěv na lásku, která vychází z Boha a ve které mají svůj 
původ ostatní Boží dary. Tedy vše ostatní, o čem byla řeč a co je i v lidských očích obdivuhodné (misijní díla, dar uzdravování, 
dar služby), se musí bezmezně opírat jedině o nezištnou a sebedarující lásku. 

Mezi charismatické osobnosti se v posledních letech často řadí američtí prezidenti nebo odpůrci totalitních režimů. Stačí 
vzpomenout na Ronalda Reagana, Lecha Walesu či našeho Václava Havla. Všichni mnoho dokázali. 
Přesto charismatikem v pravém slova smyslu se může nazývat jen Jan Pavel II. Sdělovací prostředky 
v těchto dnech vypočítávají nezměrné množství jeho zásluh nejen v katolické církvi, ale také 
v procesu sblížení jednotlivých náboženství a rovněž upozorňují, že se zastával slabších a trpících 
národů. Karol Wojtyla již jako kněz vyčníval svým temperamentem a vzdělaností. To, co ho velmi 
ovlivnilo a udělalo z něho velkou osobnost, byla jeho vnitřní víra v Krista ukřižovaného 
a zmrtvýchvstalého, kterou uváděl denně do života. Dokázal skloubit poklad víry, který mu byl dán 
tradicemi v rodině, v národě a v církvi, s pastorační moudrostí uvádět tyto tradice do pohybu a počítat 
s nimi v budoucnosti. Novináři většinou píší o papežových apoštolských cestách, o jeho encyklikách, o ekumenismu, 

o nabourání komunistické totalitní moci, o jeho obhajobě počátku lidského života od jeho početí, o jeho 
boji proti euthanasii, o jeho tvrdošíjném postoji ohledně celibátu či svěcení žen. Již méně se média 
zmiňují o jeho lásce k mladým, o jeho prosbách za odpuštění všeho zlého, co napáchala katolická církev 
v minulosti. Ještě méně se ale hovoří, že Jan Pavel II. dokázal zachytit při svých apoštolských cestách 
nebo generálních audiencích nejrůznější potřeby jak svých „oveček“, tak i těch z jiných stád. Na rozdíl od 
mnohých jiných politiků a státníků respektoval jedinečnost a důstojnost bytí každého člověka. Počítal 
s jeho vývojem a jak jen mohl, předával mu také svoji lásku v konkrétních podobách. Velikost charismatu 
Jana Pavla II. byla umocněna v jeho dlouhodobé a ponižující nemoci. Měl možnost na svůj úřad 
rezignovat, ale dal přednost vytrvat na své křížové cestě až na Kalvárii, aby v předvečer svátku Božího 
milosrdenství navždy přijal nepomíjející věnec vítězství. 

Otec Pavel 

RROOČČNNÍÍKK  IIXX    

KKVVĚĚTTEENN  22000055 



PPOOUUTTNNÍÍKK  KKVVĚĚTTEENN    22000055 

-2- 

 

 

PPAANNNNOO    MMAARRIIAA  
V kv tnu, měsíci, ve kterém Tě vzýváme, prosíme o přímluvu u svého Syna. Pro jeho 

narození, výkupnou smrt a zmrtvýchvstání a pro Tvé zásluhy našeho vykoupení se 
odvažujeme k Tobě volat a prosit i my, lidé dnešní netolerantní a konzumní společnosti. 
Vždyť láska Boží se spojila s pozemskou pokorou a čistotou a vytvořila společné a jedinečné 
dílo naděje a lásky, tajemného plánu spásy a otevřelo všem náruč věčného milosrdenství. 
Tebe jedinou z lidí Bůh vyvýšil nade všechny svaté. Patříš na slávu svaté Trojice a zástupy 
spravedlivých v nebesích a milostivě shlížíš k nám, lidem země. Tobě Bůh udělil právo 
přímluvy, pomoci a ochrany pro své pozemské bratry a sestry. 

Proto svatá Panno panen a Matko Boží, k Tobě voláme. Slyš náš hlas, užij práva přímluvy 
a slyš naše prosby! Pro svého Syna, Ježíše Krista prosíme: 

 
Za zmírnění bídy, utrpení a bolestí tohoto světa - Ty, 
Panno mocná, oroduj za nás! 

Za duchovní růst, dobrý život ve víře a za posílení naděje 
- Ty, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás! 

Za posilnění a navrácení víry v našem národě 
a náboženskou výchovu v rodinách - Ty, Stánku pravé 
zbožnosti a  Královno rodin, oroduj za nás! 

Za pokoj a mír na celém světě, za smír mezi národy - Ty, 
Královno míru, oroduj za nás! 

Za usmíření našich hříchů, vin a netečnosti k potřebám 
bližních - Ty, Útočiště hříšníků, oroduj za nás! 

Za uzdravení nemocných a trpících a za jejich ošetřovatele 
- Ty, Uzdravení nemocných, oroduj za ně! 

Za právo a svobodu pro utiskované - Ty, Potěšení 
zarmoucených, oroduj za ně! 

Za šťastnou hodinu smrti ve spojení s Tvým Synem 
a smíření s bližními - Ty, Bráno nebeská, oroduj za nás! 

Za život pro nenarozené, které nemají spatřit světlo světa - 
Ty, Královno mučedníků, oroduj za ně! 

Za vykoupení duší Beránkovou krví zde v čase i v očistci - 
Ty, Bráno nebeská, oroduj za ně! 

Za všechno lidstvo, aby žilo v lásce, pokoji a bratrství - 
Ty, Matko láskyplná, oroduj nás! 

Za jednotu křesťanů, aby všichni byli jedno - Ty, Matko 
církve a Matko Kristova, oroduj za nás! 

Za pomoc a sílu pro všechny nespravedlivě 
pronásledované, opuštěné a zoufalé - Ty, Těšitelko 
zarmoucených, oroduj za ně! 

Za obrácení a proměnu srdce těch, kdo jsou nepřáteli víry 
a církve - Ty, Matko božské milosti, oroduj za ně! 

Za světlo Ducha sv. pro ty, kdož hledají Boha a kdo se 
rozhodují v důležitých věcech - Ty, Stánku Ducha 
svatého, oroduj za ně! 

Za naši farnost, za naši mládež, za našeho kněze, za 
požehnání pro celou obec - Ty, Příčino naší radosti, oroduj 
za nás! 

Za svou rodinu, přátele i nepřátele, za vyslyšení osobních 
proseb - Ty, Královno na nebe vzatá, oroduj za nás! 
Maria, Královno všech svatých, prosíme Tě, oroduj za nás! 

(js) 

SSVVĚĚTTCCII    VV    PPRRAANNOOSSTTIIKKÁÁCCHH    --    KKVVĚĚTTEENN  
 
      1. Filipa Jakuba déšť - to zlá je zvěst. 
         Kolik Filipa Jakuba krapek, tolik sena kopek. 
         Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje. 

      4. Svatý Florián si ještě může nasadit sněhovou čepici. 

     11. O svatém Mamertu zima jde už k čertu. 

     13. Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. 

     14. Pankrác a Urban bez deště, bude hojnost vína. 

     15. Svatá Žofie vína upije a švestky ubije. 

     15. Na Svatého Ducha bláto - bude laciné mláto (odpad sladového ječmene). 
         Na Svatého Ducha nesvlékej kožicha. 

     16. Pohoda na svatodušní pondělí slibuje dobrou úrodu. 

     25. Urban bývá studený pán. 
         Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění. 

(vybral js) 
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DDOO    VVAAŠŠÍÍ    KKNNIIHHOOVVNNIIČČKKYY  
Na základě pozitivních ohlasů na nedávno doporučovanou knihu M. O. Váchy Tančící skály bych vás dnes chtěla upozornit 

na nově vydaný titul téhož autora. 

Marek Orko Vácha - Šestá cesta 
(s podtitulem „O havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě) 

Tak jako v předchozí knize i zde byla podnětem přenesení myšlenek na papír práce 
s mládeží, katechismus v praxi. Autor vychází ze známého textu ‚Pět cest svatého 
Tomáše Akvinského vedoucích k poznání Boží existence‘. Orkova „šestá cesta“ vede 
z viditelného do neviditelného, je o věcech, které umí vyjadřovat lépe malíři barvami, než 
spisovatel slovy…..Je o lásce a o dotýkání se Božího tajemství, které nás přesahuje. Je o neprobádaných tajemných hlubinách, 
v nichž se skrývá Bůh. Je o lásce, zamilovanosti a o vztazích. 

Zajímá vás, co mají společného geny, prostředí, svoboda a Boží milost? Pak rozhodně neváhejte a útlou knížečku si přečtěte. 
Text je provázen četnými citáty z bible, listů apoštolů, filosofů a přesto nepůsobí nudně či nesrozumitelně. 

Vydalo: Cesta, Brno, 2004 
(Mach) 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V květnu 2005 oslaví: 
87 let pan Jan Sklenář z Verměřovic 
85 let pan Ladislav Stejskal z Verměřovic 
83 let paní Marie Hoffmanová  z Verměřovic 
82 let paní Ludmila Švecová z Verměřovic 
82 let paní Josefa Nováková z Dolní Čermné 
82 let pan Emil Appl z Dolní Čermné 
79 let pan Květoslav Seidlman z Dolní Čermné 
78 let paní Anna Seidlmanová z Dolní Čermné 
78 let paní Růžena Horáková z Verměřovic 
76 let pan Stanislav Filip z Dolní Čermné 
75 let paní Žofie Moravcová z Verměřovic 
73 let pan Karel Štěpánek z Dolní Čermné 
70 let paní Marie Vacková z Dolní Čermné 
65 let pan Karel Fait z Petrovic 
65 let  pan František Neugebauer z Horní Čermné 
60 let paní Ludmila Nastoupilová z Dolní Čermné 
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve: 

v Dolní Čermné 27.3.2005 Adéla Vacková   z Dolní Čermné 
v Dolní Čermné  2.4.2005 Veronika Pravdová  z Dolní Ćermné 
v Dolní Čermné  2.4.2005 Kristýna Marešová  z Horní Ćermné 

Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 
Otec Pavel 

OOHHLLÉÉDDNNUUTTÍÍMM    ZZAA    DDIIEECCÉÉZZNNÍÍMM    SSEETTKKÁÁNNÍÍMM    MMLLÁÁDDEEŽŽEE  
V sobotu 19.března 2005 se uskutečnilo diecézní setkání v Hradci Králové. Vypravila se tam 

i skupinka odvážných z naší farnosti. Vlakem jsme jeli do Hradce Králové bez sebemenších potíží. 
Z hlavního nádraží jsme přešli do kostela Božského srdce Páně. Po zápisu u „recepce“ jsme se 
všichni natěsnali do kostela. V devět hodin proběhlo zahájení, několik scének, představení 
účastníků a předání diecézního kříže mladých. Kolem desáté hodiny vyrazil od kostela průvod 
netradiční křížové cesty. Křížová cesta byla „zasazena“ do dnešní doby. Zastavení křížové cesty 
bylo šest - např. u politika, u Tesca, před chrámem Sv. Ducha, u soudu. Asi ve dvanáct hodin jsme 
byli v katedrále informováni o dalším průběhu akce a o jiných aktivitách naší církve(tématické 
skupinky,možnost adorace, sv. zpověď, Kolín, volontariát, časopis IN). Po východu z chrámu 
jsme všichni dostali bagetu a pitíčko (účastnický poplatek – 100 Kč na osobu). 

V jednu hodinu začala práce v tematických skupinkách. Bylo jich opravdu mnoho. Část naší 
malé výpravy se zúčastnila taneční skupinky. V 15:00 hod začala v katedrále Sv. Ducha mše svatá 
na závěr odpoledne. Zúčastnilo se jí mnoho kněží a tři biskupové. Po mši jsme si zasprintovali na 
vlak. (Chůzí je to na nádraží 30 minut a my jsme měli pouhých 20 min). Vlak jsme stihli a 
v pořádku se vrátili domů. Diecézní setkání se nám velmi líbilo. Bylo zajímavé, zábavné a zároveň 
poučné. Všichni máme chuť si ho zopakovat. (M.M. // K.M.) 
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SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Ne 1.5. – 14.00 hod.  Setkání s písní 

Sál Orlovny v Dolní Čermné 

So 7.5. – 19.30 hod. Příběhy z Dekameronu 
Hraje spolek ochotníku ze Žamberka 
Dům kultury v Letohradě 

Ne 8.5. – 9.00 hod. Poutní slavnost v Petrovicích 

Ne 8.5. – 14.00 hod. Koláček pro maminku 
Vystoupí děti z Mateřské školy z Dolní Čermné 
Sál Orlovny v Dolní Čermné 

So 21.5. – 14.00 hod. Kuličkyjáda 
Areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

Ne 22.5. Poutní slavnost 
9.00, 10.15 hod.- mše sv. na Kopečku v Letohradě 

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ pro pravidelné účastníky nedělního žejdlíku v Čermenka baru! 
Pro měsíc květen se mění čas setkání z 11.30 na 19.00 hod. z důvodu přesunu druhé nedělní mše sv. na Mariánskou Horu. 

(Čapák) 

ZZAAČČÍÍNNÁÁ    FFEESSTTIIVVAALL  
Mezinárodní hudební festival – Letohrad dospěl ke svému 16. 

ročníku. Letošní festival bude skutečně jedinečný. Hudební lahůdka je připravena hned na 
jeho začátek. V neděli 29. května 2005 v 15.00 hod. bude totiž tento hudební svátek 
našeho regionu zahájen slavnostním galakoncertem ve velkém sále Domu kultury 
v Letohradě. Na koncertě zazní v podání Filharmonie Hradec Králové za řízení jejího 
šéfdirigenta Ondřeje Kukala cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. 

Má vlast je v rámci světové hudební literatury jedinečná, jistě souměřitelná s dalšími 
gigantickými monotematickými projekty typu Umění fugy či Hudební obětiny J. S. Bacha a 
s vrcholnými monumenty vnitřního tematického soustředění, jaké představuje Beethovenova 
IX. symfonie, Berliozova Fantastická symfonie, Lisztova Faustovská symfonie nebo později 
vzniklá Dvořákova IX. symfonie Z nového světa. Smetana tu jako první uplatnil důslednou 
vnitřní soudržnost tématického a motivického dění v rámci celovečerního symfonického cyklu. 
Hudebně myšlenková jednota Smetanovy Mé vlasti ukazuje na mezní možnosti lidské hudební tvořivosti v tomto ohledu vůbec. 

Má vlast je jednou z nejcennějších uměleckých hodnot vlny národního historického romantismu. Novátorským přínosem a jedinečností 
uměleckých kvalit však daleko přesahuje dobovou konvenci a určení. Osvědčila se jako hodnota nejen živá, ale dokonce sílící ve svém účinku, 
nabývající v nových podmínkách národního života nových významů. To umožnilo, že si do ní nejen Smetanovi současníci, ale i následující 
generace ukládali své představy a naděje na lepší národní budoucnost, že i v tolikrát proměňovaných životních podmínkách dokázala tlumočit 
nejvyšší ideály a tužby českého národa. 

Využijte tedy jedinečné příležitosti slyšet toto monumentální dílo živě přímo v Letohradě. Tato příležitost se již nemusí nikdy opakovat. 
U tohoto koncertu Vás prosíme o včasné zajištění vstupenek v předprodeji (MIK centrum na Václavském náměstí v Letohradě – od začátku 
května). Upozorňujeme, že vstupenky budou na tomto koncertě na místa. Můžete si tedy včas zajistit nejlepší sedadla. 

Po skončení koncertu proběhne před DK tradiční ceremoniál příjezdu F. V. Heka s předáním ceny Grand prix (začátek přibližně mezi 16.45 
a 17 hod.). 

V květnu se ještě uskuteční dva externí koncerty v Jablonném n. O. (30.5.) a v Horní Čermné (31.5.). Další festivalové koncerty se 
v Letohradě uskuteční v první polovině června (3. a 19.6.). Připojujeme přehled všech koncertů se všemi dalšími důležitými informacemi. 

Na festivalová setkání se těší PhDr. František Vaníček Ph.D., Společnost F. V. Heka 

Květen 2005 

7.30 Matějkovi 58 
1.5. Ne 6. neděle velikonoční 16.00 Klekarovi ml. 292 

5.5. Čt 
Nanebevstoupení 
Páně 

19.00 Marešovi 408 

7.30 Řehákovi 283 
8.5. Ne 7. neděle velikonoční 16.00 Jansovi 65 

7.30 Klekarovi 292 
15.5. Ne 

Seslání Ducha 
Svatého 16.00 Hejlovi 232 

7.30 Venclovi 288 
22.5. Ne Nejsvětější Trojice 16.00 Macháčkovi Z,M 55
26.5. Ne Tělo a Krev Páně 19.00 Filipovi 67 

7.30 Vránovi 18 
29.5. Ne 9. neděle v mezidobí 16.00 Režný 403 

Červen 2005 

3.6. Pá 
Nejsvětější srdce 
Ježíšovo 19.00 Jansovi st. 7 

7.30 Adamcovi 18 
5.6. Ne 10. neděle v mezidobí 10.30 p. Krátký 73 

7.30 p. Vávrová 264 
12.6. Ne 11. neděle v mezidobí 10.30 Jansovi ml 7 

7.30 p.Venclová 402 
19.6. Ne 12. neděle v mezidobí 10.30 Motlovi 11 

7.30 Dvořákovi 406 
26.6. Ne 13. neděle v mezidobí 10.00 Blažkovi 275 
29.6. St Sv. Petr a Pavel 19.00 p. Motlová 11 
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Společnost F. V. HEKA, Město Letohrad, MIKcentrum Letohrad, 

Město Jablonné nad Orlicí, Římskokatolická farnost Letohrad 

za finanční pomoci Pardubického kraje 
a Nadace Život umělce 

MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍ  FFEESSTTIIVVAALL  --  LLEETTOOHHRRAADD  22000055  

16. ročník 

neděle 29. 5. 2005 v 15,00 hod. – Dům kultury, Letohrad 
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT 

B. Smetana – Má vlast 
Filharmonie Hradec Králové 

Ondřej Kukal – dirigent 
Jednotné vstupné – 130,- Kč 

cca 17.00 hod. – parkoviště před DK 
příjezd F. V. Heka, předání Grand prix, doprovodný program 

vstup zdarma 

pondělí 30. 5. 2005 v 18,00 hod. - kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl. 

VARHANNÍ KONCERT 
Eric Dalest (Francie) 

Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

úterý 31. 5. 2005 ve 20,00 hod. - evang. kostel, Horní Čermná 

VARHANNÍ KONCERT 
Elmar Jahn (SRN) 

Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

pátek 3. 6. 2005 ve 20,00 hod. - kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice 

SBOROVÝ  A  VARHANNÍ  KONCERT 

Esteban Elizondo – varhany (Španělsko) 
Pěvecký sbor Familia Cantorum (ČR) 

Petr Hoffmann - sbormistr 
František Vaníček – varhanní doprovod 

Vstupné – 80,- Kč, slevy 50,- Kč 

neděle 19. 6. 2005 v 15,00 hod. – kostel sv. Václava, Letohrad 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

DUOLISSIMO 
Helena Suchárová – klavír (ČR) 
Christof Reiff - klarinet (SRN) 

Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 

Předprodej vstupenek: MIKCENTRUM, Václavské nám., Letohrad 

ŽŽIIVVOOTT  BBEEZZ  MMAAPPYY  
Víra osvěcuje naši cestu životem (podle W. Stinissena ) 
 

Hledat Boha je dobrodružství. Nikdo z nás ale předem neví, kudy naše cesta k Bohu povede. Vydáváme se na cestu bez mapy, jako se vydali 
mudrci, kteří se přišli poklonit nově narozenému Kristu.  

Mnohdy máme dojem, že jsme sešli z cesty, že bloudíme a že jdeme oklikami. Jsme-li však rozhodnuti Boha najít, bude naše stezka v jeho očích 
vždycky přímá. Jediná věc nás může skutečně zavést na scestí, a sice že ztratíme z obzoru pevný cíl. Není-li jím Bůh, počítejme s tím, že promarníme 
hodně času. Nevíme-li už, kam směřujeme, vnitřně se unavíme a zestárneme. Máme-li však pořád Boha před očima, naše srdce si uchová mládí a 
svěžest. Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli. Po všechny dny a noci života, ve všech údolích i na vrcholcích hor máme vždycky vztažný bod. 

 Zpracováno podle knihy W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství 
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JJSSMMEE    BBOOHHAATTŠŠÍÍ    OO    DDAALLŠŠÍÍ    KKUULLTTUURRNNÍÍ    PPOOKKLLAADD  
Velké překvapení čekalo naše odborníky z Národní knihovny, když je požádala francouzská společnost PIASA o vyjádření 

k starému latinskému fragmentu kroniky, který se měl stát součástí její aukce. Objev části latinského překladu Dalimilovy 
kroniky, o kterém dosud nikdo neměl tušení, je literárními vědci označována jako největší událost svého druhu od dob 
Palackého. Z toho, že se tento kulturní klenot pro Národní knihovnu podařilo českému státu 17.3.2005 v pařížské aukční síni 
Drouot Richelieu vydražit (za 300 tisíc eur), měli obrovskou radost všichni, kdo mají vztah k české historii a literatuře. 

Sešitek o rozměrech 245 krát 175 milimetrů, který nemá titulní stranu, sestává z 24 bohatě iluminovaných (zdobených 
bohatou ruční malbou) pergamenů a jde jen o zachovaný zlomek původního latinského překladu. Musel si ho objednat velmi 
bohatý člověk, zřejmě sám král. V úvahu připadá Jan Lucemburský nebo Karel IV., protože oba měli zájem na začlenění 
Českého království do latinské kultury západní a jižní Evropy. Pařížská rodina, která přes 180 let rukopis vlastnila, neměla 
tušení o jeho hodnotě. Ležel v šuplíku a hrály si s ním i děti. Proto ještě, nežli bude vystaven naší veřejnosti, dostanou ho do 
rukou restaurátoři. 

Dalimilova kronika je nejstarším česky psaným veršovaným dílem (nejčastěji se udává 
datum vzniku v letech 1310 – 1314) svého druhu. Ve 106 kapitolách (5 500 verších) 
skladatel kroniky líčí události od potopy světa až po začátek vlády Jana Lucemburského. 
Poměrně hodně čerpá z Kosmovy kroniky, z legend o svatém Václavu a svaté Ludmile, svá 
vyprávění rozšířil o církevně slovanské období, které mu bylo blízké, najdeme v něm prvky 
vlastenectví, zejména v příběhu o Oldřichu a Boženě. Bájné příběhy z českých dějin přetváří 
v účinné svědectví statečnosti a čestnosti jako vzoru pro šlechtu své doby. Autor je 
neznámý, patrně se jednalo o vzdělaného šlechtice nebo duchovního. Dochovala se ve 
14 rukopisech (jeden z nich přivezla snad princezna Anna, dcera Karla IV. s sebou do 
Anglie). 

Středověký způsob veršovaného vyprávění a staročeština jsou pro dnešní čtenáře dost 
náročné. Přesto nám ve svém díle zanechal řadu poselství platných do dneška. 

„Zlý člověk musí to býti, 
kterýž pro své dobré dá obci zlým užiti. 
Obec jest každého ohrada 
ktož ji tupí, minulať jej jest rada. 

(obec = pospolitost, ohrada = záštita, rada= rozum) 
(HB) 

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ  
Charitní sbírka oděvů se letošního května nekoná. Najít odběratele v nedalekém okolí, který bude mít zájem o charitní sbírku 

začíná být těžké. Sklady charitní organizace Emauzy Rychnov n. Kněžnou jsou zaplněny a další dodávky nepřijímají. Sklady 
Diakonie v Broumově sice sbírky berou, ale sem však sbírku nebudu vozit. Jednak je to daleko a doprava je drahá a jednak, co 
jsem viděl, nejsem přesvědčen o správném zacházení s darovanými věcmi. Pokud se mi nepodaří najít jiného zodpovědného 
odběratele sbírky, nebudou hromadné sbírky konány. 

Charitní věci, jako oděvy, ložní a osobní prádlo, boty, dětské věci odebírá Charita Letohrad tel. 465 621 281. Na předání věcí 
je však nutné se domluvit na výše uvedeném telefonním čísle, a to s vedoucí charity paní Jedličkovou. 

V. Jansa 

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

PPŘŘEESSNNÁÁ    TTRREEFFAA  
 

Konečně zazvonilo. 
Kluci brali schody po 
třech a předháněli se, 
kdo bude první na 
obědě. Sluníčko je 

lákalo ven již během dopoledního 
vyučování. Seděli jako na jehlách 
a často pokukovali jeden po druhém 
s jasným výrazem ve tváři, který jim byl 
naprosto srozumitelný. Už se viděli na 
„plácku“ s kopacím míčem. O hřišti se 
mluvit nedalo, protože „plácek“, jak 
tomuto místu všichni říkali, se opravdu 

se hřištěm srovnat nedal. Bylo to sotva 
několik desítek čtverečních metrů 
asfaltu mezi stromy a keři v malém 
parku na náměstí. Ale přesto měli kluci 
toto místo snad nejraději. Jako branky 
posloužily pohotově školní brašny 
a Jenda už tu byl s míčem. Dnes se jim 
hrálo zvláště dobře. Po zimě měli plno 
elánu a chuti do hry a tak do toho dávali 
všechny síly. A to bylo právě ono. 

Toník se konečně dostal k míči a měl 
šanci vystřelit na branku, ale zprava na 
něho útočil Láďa. Tonda bleskurychle 

vypálil a... míč letěl! Ale rychleji než 
měl a hlavně moc vysoko. Bránu 
přeletěl raz dva a vybral si přesně to 
místo, které neměl. Ozvalo se mohutné 
řinčení skla a to byl jasný signál 
k poplachu. Hoši už na nic nečekali. 
Rozzlobeného pana Polívku, který 
prodával v malém obchůdku přes ulici 
noviny 
a časopisy, již 
chlapci 
neviděli. A on 
je také ne. 
S míčem, který 
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mu přistál zrovna na pultě, vyběhl ven, 
ale plácek už byl prázdný. Při pohledu 
na rozbité okno ještě pohrozil a skrze 
zuby procedil: „Uličníci!“ 

Kluci se rozprchli, jako když střelí do 
vrabců. Moc hrdí na sebe ale nebyli. 
Toník za rohem přestal utíkat a pomalu 
se loudal domů. Maminka si hned 
všimla, že cosi není v pořádku. 
Vyčkávala však, jestli Toník něco řekne 
sám. Ten zamyšleně a dokonce bez 
pobízení udělal domácí úkoly a otevřel 
si rozečtenou knihu. Ale ani čtení ho 
nebavilo. Nemohl se soustředit. Pořád 
musel myslet na to, co provedl a trápilo 
ho špatné svědomí. Měl strach z toho, 
co mu řekne tatínek. Maminka se divila, 
že ani nespěchá ven, když je tam tak 
krásně. U svačiny se na Toníka upřeně 
zadívala. Seděl se sklopenou hlavou 
a uvažoval, že se mamince svěří. 
Vždycky jí dokázal všechno říct 
a věděl, že najde pochopení. Když zvedl 
hlavu, jeho oči se setkaly s matčinými 
a už to nešlo jen mlčet. „Mami,“ šeptl 
s hlasem zadržujícím pláč, „já jsem 
rozbil panu Polívkovi okno!“ A jak se 

zase zadíval dolů, na stůl ukáply dvě 
velké slzy. Maminka chvíli mlčela a pak 
Toníka vzala za ruku a řekla: „A navíc 
jsi utekl a nepřiznal ses, viď? A teď tě 

trápí svědomí.“ „Hm“, přikývl Tonda. 
„Tak pojď sem a něco vymyslíme..., 
aby bylo zase vše v pořádku.“ povídá 
maminka a bere malého fotbalistu do 
náruče... 

Dnešní příběh vám chtěl připomenout 
podobné situace, ve kterých jste se jistě 
už někdy ocitly. Možná si také 
pamatujete, jak se vám ulevilo, když 
jste se dokázaly mamince svěřit a ona 
vám nabídla otevřenou náruč, 
pohlazení, pochopení, pomoc a radu. 
Příběh měl však ještě hlubší smysl 
a symboliku. Měl nám připomenout 
důležitou skutečnost, že všichni máme 
ještě společnou maminku, Pannu Marii. 
Nám všem ji svěřil pod křížem Pán 
Ježíš. Ona s námi kráčí po všech 
cestách, má vždy ruce připravené 
k pomoci a náruč pro nás otevřenou. 
Můžeme se jí svěřit se vším a ona nám 
pomůže. Zdůrazňujeme si to právě dnes, 
první květnový den, protože celý tento 
měsíc je Panně Marii zasvěcen. 
Pamatujme na to. 

(Otazníček) 

Pro starší: 
Začíná květen a my stále ještě 

prožíváme velikonoční dobu. Jen 
připomínám, že tato doba trvá od 
Velikonoc až do Svatodušních svátků, 
je to celkem 50 dnů a letos připadá 
slavnost Seslání Ducha Svatého na 15. 
května. 

Všichni asi dobře vědí, že v této době 
slýcháme při mši svaté čtení ze Skutků 
apoštolů. Evangelista Lukáš v nich 
popisuje události kolem vznikající 
církve, kdy se křesťanské hnutí 
rozrůstalo do velké šíře, a také 
pronásledování křesťanů. Skutky 
začínají událostí Nanebevstoupení Pána 
Ježíše. A některých dalších momentů se 
dotkneme v dnešním testu. Pokuste se 
odpovědět na následující otázky. 

1. Jeden z Dvanácti (apoštolů) Pána 
Ježíše zradil a následně zemřel. Bylo 
třeba doplnit apoštolský kruh a místo 
Jidáše vybrat jiného muže na jeho 
místo. 

 

 Stal se jím: 

a) Josef jménem Barsabas, zvaný Justus 
b) Matěj 
c) Silas 

2. V den letnic, když byli apoštolové 
naplněni Duchem svatým, začali ve 
vytržení mluvit jinými jazyky. Někteří 
lidé se jim posmívali, že jsou opilí. 
Petr však vystoupil na jejich obranu se 

slovy: „Tito lidé nejsou, jak se 
domníváte, opilí,... 
a)...vždyť je teprve devět hodin ráno. 
b)...vždyť nemáme žádné víno. 
c)...vždyť je teprve poledne. 

3. Jak se jmenoval první křesťan, 
který zemřel pro víru, a jakou smrtí 
zahynul? 
a) Pavel, ukřižováním 
b) Štěpán, ukamenováním 
c) Petr, ukřižováním 

4. Saul, neúnavný pronásledovatel 
křesťanů, byl při cestě do Damašku 
zasažen Ježíšovým slovem. Při tomto 
setkání prodělal úplné obrácení a na tři 
dny přestal...: 
a)...vidět 
b)...slyšet 
c)...mluvit 

5. Kolik misijních cest podnikl apoštol 
Pavel? 
a) tři 
b) čtyři 
c) dvě 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka pro menší děti: VELIKONOCE JSOU NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY. 
Tajenka pro starší: HLAVNÍ POSELSTVÍ VELIKONOC, NAD NÍMŽ ČLOVĚK MŮŽE STÁLE ZNOVU A ZNOVU 
ŽASNOUT. 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

6. neděle velikonoční 
1. května 2005 

18. týden / 2005 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

2. května - pondělí  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
18.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

3. května - úterý  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
19.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

4. května - středa  po 6. neděli velikonoční 
19.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

5. května - čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
6.45 Dolní Čermná – za Matyldu Bednářovou a manžela 
17.30 Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu za dar 85 let života 
19.00 Dolní Čermná – za farníky 

ZAČÍNÁ DEVITIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
6. května - pátek  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 

první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Martu a Aloise Vrbkovy a syna Jaroslava 

7. května - sobota  po 6. neděli velikonoční, první sobota v měsíci 
6.45 Dolní Čermná – za obrácení hříšníků 
19.00 Verměřovice – za Marii Moravcovou a syna Karla 

8. května - neděle – 7. neděle velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky 
Státní svátek ČR– Den osvobození - Den matek 

Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby královéhradecké diecéze. 

Dolní Čermná - 7.30 h. – za Bohumíra Vencla a duše v očistci 
 V Petrovicích v kostele sv.Františka Xaverského dnes slavíme poutní slavnost. 

Petrovice - 9.00 h. – za Josefa Bachmana, dceru a rodiče 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Marii Fišarovou a její rodiče 

Na tuto odpolední mši sv. pojede autobus. Vyjíždí v 15.15 hod. z Verměřovic, pokračuje přes Petrovice a dále zastavuje na obvyklých 
zastávkách v Dolní a Horní Čermné. Autobus po skončení mše svaté a májové pobožnosti rozveze farníky zpět do Horní a Dolní Čermné, 
Petrovic a Verměřovic. 

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 nebo před začátkem svatodušní novény. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 14.30 h. – do 17.25 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 2. 5. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti pondělí 2. 5. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
příprava dětí na první svaté přijímání středa 4. 5. 13.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 5. 5. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 6. 5. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek 6. 5. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 7. 5. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
setkání dětí s panem biskupem sobota 7. 5. celý den Hradec Králové 

Májová pobožnost: 
po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

Svatodušní novéna: 
od pátku 6. 5. do neděle 15. 5. se ve farním kostele modlíme 30 minut před začátkem každé mše svaté svatodušní novénu v podobě 
společného rozjímání, litanií a svátostného požehnání. Příležitost ke zpovědi budete mít 30 minut před začátkem novény. 


