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VICHREM UCHVACUJÍ PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO
Prožíváme Svatodušní svátky. V pořadí liturgického roku jsou hned za Velikonocemi
na druhém místě, ale v běžném životě i mnozí křesťané o nich nemají potřebné znalosti.
Poselstvím Svatodušních svátků jsou dary Ducha Svatého. Ale kým je vlastně pro nás Duch
Svatý? Není pro nás jen zbožným pojmem? Abychom poznali Ducha Svatého, musíme
sáhnout k Písmu svatému. Ve Skutcích apoštolů čteme: „Nastal den letnic a všichni byli
pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr a naplnil celý
dům, kde se zdržovali… Všichni byli naplněni Duchem Svatým.“
Vítr je symbolem Ducha Svatého. Je to přirovnání, které sedí. O větru můžeme říci
mnoho věcí, taktéž i o Duchu Svatém. Vítr slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Vítr
vane, kam chce. Stejně i Duch Svatý přichází, kam chce, kdy chce a jak chce – do celého světa. Obraz Ducha Svatého není jen
vlastnictvím křesťanů. Může vstoupit a působit ve všech. Tu narážíme na jednu věc. Je třeba odhodit jeden nešvar: soudit
a odsuzovat. Nejsme dobří jen my. Všichni mohou mít účast na přípravě nových dějin. Duch Svatý nás volá k obnově světa.
Vítr chrání vodu před hnilobou, vítr víří vodu, zvedá věci, předměty, rozbíjí a probouzí. Duch Svatý je energie a síla,
která hýbe duší lidí. Vzpomeňme jen na Matku Terezu. Tato albánská sestra vykonala velké dílo. Duch Svatý ji vedl k úžasné
činnosti. Duch Svatý vede i nás, abychom vzali do rukou svůj duchovní život a odkládali dětské oblečení a vystupovali výš
a výš.
Duch Svatý naplňuje vesmír. Asi před dvaceti roky americká televize přinesla první pozoruhodné fotografie z planety
Uran, vzdálené od země asi 3 miliardy km. Můžeme říci, že svět je bez hranic. Rozprostírá se na 15 miliard světelných roků.
Kdybychom cestovali letadlem rychlostí 300 tisíc km za minutu, potřebovali bychom patnáct miliard roků, abychom teoreticky
dolétli na okraj.
Vítr modeluje hory, skály, kámen, obličeje. Duch Svatý ohýbá, co je tvrdé, rovná, co je křivé, říká bohoslužba
o slavnosti Ducha Svatého. Duch Svatý se dívá na Marii a dělá z ní matku – Pannu. Duch Svatý oslovuje pronásledovatele
křesťanů Šavla a dělá z něho apoštola národů Pavla. Duch Svatý přichází k hříšníkovi Augustinovi a dělá z něho velkého
učitele církve. Duch Svatý působí na mne i na tebe, a chceme-li, připravuje nás pro krásné a velké věci.
Prudký vítr otřásá, vynáší do vzduchu věci, vítr je pohyb. Život je rozlet přicházející ze silného vanutí Ducha Svatého.
Duch Svatý proměňuje staré zvyky, člověka a dává rozlet. Je to důležité. Náplň života ve skutečnosti není otázka roků, ale
rozletu. Johanka z Arku měla 17 roků, když osvobodila Orléans. Pascal měl 16 roků a už psal svá věhlasná filozofická díla.
Marie Goretti se ve 12 letech stala mučednicí čistoty, sv.Terezička zemřela v 25 letech… V každém z nich působil Duch Svatý,
který přichází jako vítr.
Duchu Svatý, přijď a obnov nás! Tolik to potřebujeme.
otec Pavel

TAJEMNÉ KOPÍ OSUDU A JEHO HISTORIE

Co je a o čem pojednává kopí osudu? Je to kopí, kterým byl Ježíš bodnut do boku a toto kopí se pak předávalo mezi
panovníky jako symbol moci a nakonec bylo zneužito Adolfem Hitlerem k pokusu o dobytí světa.
V závěrečné kapitole evangelia sv. Jana se praví, že jakýsi voják bodl Ježíše do boku kopím a ihned vyšla krev a voda.
Ten voják se jmenoval Gaius Cassius a byl přítomen ukřižování jako římský úředník, který zastupoval prokonzula Piláta
Pontského. Šedý zákal obou očí nedovolil tomuto vysloužilému důstojníkovi bojové nasazení v legii, a tak na místo toho
podával zprávy o náboženské a politické scéně v Jeruzalémě. Gaius Cassius už dva roky sledoval činnost Ježíše z Nazaretu,
který se prohlásil za Spasitele, přičemž se zdálo, že podrývá autoritu Říma, jenž okupoval Izrael. Tento římský centurion
sledoval legionáře při popravě Ježíše Krista a podobně jako na ně i na něho udělaly dojem odvaha, důstojnost a chování
Nazaretského na kříži.
Podle starého zákona Izaiáš prorokuje, že „mu nebude zlomena ani kost“. Annanáš, rádce sanhedrinu (židovská rada),
a velekněz Kaifáš pojali úmysl tělo Kristovo zmrzačit, aby lidu dokázali, že Ježíš není Spasitel, ale pouhý kacíř a možný
uchvatitel jejich vlastní moci. Hodiny míjely, a to poskytovalo výmluvu, kterou potřebovali. Neboť Annanáš byl znalý zákona,
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a židovský zákon stanovil, že žádný člověk nesmí být popraven o sabatu. Požádali proto přímo Piláta o povolení zlámat údy
ukřižovaného, aby tak zemřel před soumrakem onoho pátečního odpoledne (5. dubna roku 33).
Proto bylo vysláno několik členů chrámové stráže, aby vystoupili na Golgotu (což znamená Lebka). V jejich čele šel
kapitán, nesl kopí Heroda Antipy, krále židovského, které symbolizovalo zmocnění k tomuto aktu, neboť jinak by římští vojáci
nedovolili jeho mužům po příchodu na popraviště ani se pohnout.
To kvůli dávnému proroku Fineovi bylo toto kopí zhotoveno co by symbol magické síly v krvi vyvoleného lidu. Jako
starý talisman moci ho Jozue pozvedl, když velel vojákům, aby volali mocným hlasem, kterým rozrušili zdi Jericha. Tímtéž
kopím král Saul v záchvatu žárlivosti hodil po mladém Davidovi. Kopí vlastnil Herodes Veliký, když přikázal vyvraždit
nemluvňata po celé Judeji, aby tak sprovodil pomazané dítě, které mělo vyrůst v „krále Židů“. Teď bylo kopí neseno kvůli
synovi Heroda Velikého jako symbol zmocnění zlámat kosti Ježíši Kristovi.
Když skupina chrámové stráže dospěla na místo ukřižování, římští vojáci se znechuceně odvrátili. Jen Gaius Cassius
zůstal svědkem dějinné události: pochopové velekněze rozbíjeli a drtili lebky a údy Gestase a Dismase, kteří byli přibiti na
kříže vedle Ježíše Krista. Římského centuriona natolik odpuzovalo ono hrozné mrzačení těl zlodějů a byl tak dojat Kristovou
pokorou a odevzdaností, krutostí ukřižování, že se rozhodl ochránit tělo Nazaretského. Římský centurion pobídl svého koně,
přijel k vysokému prostřednímu kříži a vrazil kopí do pravého boku Ježíše Krista tak, že mu probodl hruď mezi čtvrtým
a pátým žebrem. Takovým bodnutím se římští vojáci na bitevním poli běžně ujišťovali, že nepřítel je mrtev, neboť krev už dál
neteče z bezduchého těla. Přece „ihned vyšla krev a voda“ a v tom okamžiku zázračného prýštění vykupitelské Spasitelovy krve
byl slábnoucí zrak Gaia Cassia zcela uzdraven.
Není známo, zda vysloužilý důstojník ke svému smutku vytrhl z rukou kapitána Izraelitů zmíněný symbol moci, nebo
zda vykonal tento spontánní akt milosrdenství svým vlastním kopím. A tak se naplnilo Ezechielovo proroctví: „A budou
vzhlížet k tomu, koho probodli.“. V chrámu, kde Kaifáš s Annanášem očekávali zprávu o zmrzačení těla Spasitelova, byla v tu
chvíli chrámová opona roztržena odshora dolů a odhalila archu úmluvy (zlatá schránka, ve které je uloženo desatero přikázání,
které obdržel Mojžíš od Hospodina na hoře Sinaj), v té chvíli puklou podél okrajů a otevřenou do tvaru kříže. Kult Jehovy
prostý obrazů byl u konce a začalo náboženství „otevřeného nebe“ – křesťanství.
Kopí, co by prostředek uskutečňující proroctví, posloužilo jako živoucí důkaz vzkříšení, neboť fyzické zranění
způsobené Kristovi jeho ostřím bylo zázračně zaceleno, když se objevil duchovnímu zraku shromáždění apoštolů. Jen nevěřící
Tomáš, jenž věřil výhradně vnějšímu zdání fyzického zraku, nedokázal vnímat Boha - Člověka, který prošel zavřenými dveřmi,
aby se mu zjevil. On pak pravil Tomášovi: „Pozvedni svůj prst a pohlédni na mé ruce a přibliž ruku svou a vlož ji do mého
boku, a nebuď nevěřící, ale staň se věřícím“. Pozemské rány způsobené kopím a ukřižováním se objevily na nepozemském těle
Krista, jenž vstal z mrtvých, a první křesťané tedy věřili, že kdyby jeho kosti byly na kříži roztříštěny, ke vzkříšení by nikdy
nemohlo dojít, neboť to byl význam připisovaný tajemným slovům Izaiášovým: „A nebude mu zlomena ani kost“.
Gaius Cassius, který vykonal vojácký čin ze soucitu, aby ochránil tělo Ježíše Krista, se stal známý pod jménem Longinus
Kopiník. Když přestoupil ke křesťanství, prvotní křesťanská komunita v Jeruzalémě ho začala uctívat jako velkého hrdinu
a svatého a jako předního svědka prolití krve podle Nové smlouvy se i kopí stalo symbolem. Bylo řečeno, že v jistém okamžiku
měl v rukou osud celého lidstva. Longinovo kopí se stalo jedním z největších pokladů křesťanství a o této zbrani vznikla
ojedinělá legenda, jejíž součástí se ve 12. století stal i jeden hřeb z kříže Krista.
O kopí se šířila legenda, která staletími nabývala na síle. Že totiž ten, kdo je jeho vlastníkem a je srozuměn s mocí,
kterou kopí poskytuje, má ve svých rukou osud tohoto světa k jeho dobru či zlu. Tato legenda přetrvala dvě tisíciletí, kopí
vlastnilo mnoho vojevůdců i tyranů své doby, ale nejděsivějšího naplnění došla ve dvacátém století za doby nacismu.
(pokračování na straně 6)
René Nedvěd

Mami, ty brečíš?

„
“, ptá se mne dcera, která si všimne slz v mých
očích. „A proč?“ „Protože otec Pavel půjde do jiné farnosti a už tu s námi nebude, přijde
jiný kněz. Víš, já jsem otce Pavla brala vždy jako otce a teď, když mám přijít o tátu,
o dobrého tátu, tak mi je z toho smutno.“
Je to tak. 14 roků je dlouhý časový úsek života na to, abychom se s druhým
člověkem poznali, zvykli si na sebe, sžili se. 14 roků jsme mohli mít otce Pavla mezi sebou.
Díky, Bože, za ten veliký dar.
14 roků jsme mohli čerpat sílu ze mší svatých, které obětavě sloužil, z jeho
modliteb, z jeho kázání, z jeho života. Přiznávám, ne vždy bylo vše snadné a jásavé, občas
jsem s jeho napomenutím nebo nějakou připomínkou nesouhlasila, nebo to pro mne bylo
těžké přijmout, ale vždy jsem věděla a cítila, že to otec myslí dobře, že nás všechny nosí ve svém srdci, svěřuje nás Bohu ve
svých modlitbách a že se za nás za všechny vydává. Byly chvíle v životě, a bylo jich hodně, kdy jsem cítila, že skrze otce Pavla
ke mně mluví Bůh a díky jeho dobré radě, povzbuzení, úsměvu mohu jít dál.
Ve spleti vzpomínek a otázek typu „Pane Bože proč?“ si uvědomuji, jak veliký je Bůh, že nás nepřestává milovat
a neopouští nás, zůstává stále stejným milujícím Otcem. Vždyť On si nás vyvolil jako první a jen On ví, co je pro nás dobré,
i když nám se zdá, že tomu vůbec nerozumíme a nelíbí se nám to.
A tak neklesejme na mysli, přejme otce Pavla i bližním v Chlumci nad Cidlinou, kam odchází. V modlitbě zůstaňme
spojeni, otevřme svá srdce i novému knězi, otci Josefovi, a žijme tak, abychom se všichni, ale opravdu všichni, mohli sejít
v Božím království, kde už nás nic nerozdělí.
O T Č E P A V L E D Í K Y!!!

M.M.
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BLAHOSLAVENSTVÍ (MAT. 5,1-12)

(1. ČÁST)

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu a když se posadili, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je.
1.Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské
Pro nepochopení nevěřícího světa se stává často toto blahoslavenství terčem posměchu a mnohých urážek věřících křesťanů a kněží.
Ateisté nadhazují, že víra v nedokazatelného Boha, kterého nelze vědecky zkoumat, vypočítat ani analyzovat, je spíše pro slabé
a choré mozky. Nelze-li hmatatelně Boha dokázat, nelze ho ani hmatatelně popřít! Je to tedy tvrzení proti tvrzení. Víra v Boha stojí
proti víře jeho popírání. „Pravdu“ mívá ten, který druhého zesměšňuje a berem mu jakoukoliv možnost obhajoby a vyjádření svého
názoru. To ale není důkaz. Tvrdě takto odpíral víru komunistický systém, který uznával pouze svou marx-leniskou teorii
materialismu. Vše, co se této teorii vymykalo, bylo nepravdivé a nepřátelské. Množilo se v přímé úměře s ideologickým bojem
a obavami z oslabení prioritních ideových pozic a politické moci.
Ve světě vědy existuje mnoho hypotéz, tezí a teorií, které se nedají hmatatelně dokázat (rozpínavost a smršťování vesmíru, teorie
relativity, teorie plasmy atd.), a přesto jsou brány jako vědecké a jako daný fakt. A nikdo vědce nenařkne ze slabomyslnosti
a nezesměšňuje je. Proč je však stále posmívaný Bůh a člověk, který v něho věří? Této společnosti chybí důstojná diskuse, kde obě
diskutující strany jsou si rovnocennými partnery a jejichž názory jsou ctěny.
Ježíš neměl na mysli při prohlášení tohoto blahoslavenství slabomyslné ani omezené lidi v chápání vědy, techniky a pokroku.
Blahoslaveného chudého chápal jako člověka nevinného, uvažujícího střízlivě, nezákeřně, prostě. Tak prostě uvažujícího
a důvěřivého jako malé dítě. Člověka otevřeného, bez falše, lsti a bez přetvářky. To jsou blahoslavení chudí duchem, kterým je určeno
toto Ježíšovo blahoslavenství.
Pane Ježíši, jednáme vypočítavě a nedovedeme odhadnout důsledky svého jednání,
přetvařujeme se a uniká nám pravda Tvého slova i tohoto světa,
jsme pyšní a neuvědomujeme si otupení spravedlivého úsudku,
jsme falešní, klameme sami sebe i své okolí a klam se nám vrací jako bumerang,
býváme zákeřní, aniž si připustíme svou hříšnost,
jsme domýšliví z plodů svého rozumu a uniká nám Tvůj Otec – Stvořitel.
Pane, znáš všechna naše jednání a myšlenky, naše projevy pokřivené osobnosti, naše viny a hříchy, které nás oddělují od vzoru
tohoto blahoslavenství – být přirozeně prostými a nestrojenými lidmi. Pomáhej nám, aby naši duši a naše svědomí nekalil hřích
povýšenosti, falše a přetvářky. Chceš mít svůj lid podobný Stvořiteli, proto prostíráš stůl Božího slova. Chceš jej mít dobrý, proto jej
sytíš svátostí svého Těla. Stůj při svém lidu, aby slyšel Tvůj hlas a šel za ním až do Božího království.
Pane, dej nám srdce pokorné a lidsky prosté, které se bude podobat Tvému svatému Srdci.
js.

AHOJ DĚTI!
Dnešní nedělí nám končí mariánský měsíc květen. Doufám, že jste nezapomněly na svoje maminky, ani na Pannu Marii. Také končí
velikonoční doba, protože právě dnes slavíme důležitou slavnost – Seslání Ducha svatého. Víme, že po zmrtvýchvstání Ježíš ještě po
čtyřicet dní pobýval s učedníky než byl vzat do nebe. Slíbil, že po několika dnech na ně sestoupí Duch svatý. Učedníci očekávali tuto
událost ve společenství a při modlitbě. Když došlo k seslání Ducha svatého na apoštoly, provázel to silný hukot a nad každým
z apoštolů se objevily ohnivé jazyky.
Apoštolové dostali sílu a odvahu k úkolu,
který jim byl svěřen – šířit radostnou zvěst
o Pánu Ježíši do celého světa. Tak začala
vznikat církev a každým dnem se rozrůstala
o další nově pokřtěné křesťany.
Můžeme si to symbolicky představit tak,
jako když se na pevném základu začne
stavět krásný dům a neustále se rozšiřuje.
Na obrázku je na hromadě 13 stavebních
kamenů. Vaším úkolem bude postavit z nich
dům. Jeho obrysy spolu s pomocnými
symboly pro stavbu máte hned vedle
hromady. Dům postavíte tak, že do něj
vepíšete
jména
z kamenů
podle
odpovídajících symbolů v jejich rozích.
Všimněte si, že to jsou jména apoštolů
a Pána Ježíše – jako „kamene základního“.
Jeden kamen je ale prázdný. Po Jidášově
zradě bylo nutné doplnit apoštolský kruh.
To se také stalo a byl vybrán muž jménem ....................... A tady na vás čeká další úkol. Zjistit toto jméno a napsat ho na prázdné
místo. Napovím, že se ukrývá ve jménu Bartoloměj a složíte ho z 2., 4., 8., 9. a 10. písmene tohoto jména.
Celý dům můžete výrazně obtáhnout a pěkně vybarvit.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Událost seslání Ducha svatého byla velmi důležitá. Zkusme si představit, jak by ji zaznamenal a okomentoval současný mediální
svět. Co by hlásaly titulky v novinách? Vždyť i na stránkách Písma se dočteme, jaké byly reakce některých lidí, kteří byli
v Jeruzalémě shromážděni k oslavě svátku letnic. Zbožní Židé z různých národů světa totiž po události seslání Ducha svatého slyšeli
apoštoly promlouvat různými jazyky. Nechápali a podivovali se nad tím, někteří to dokonce ohodnotili dost odsuzujícím způsobem.
Na to ale reagoval apoštol Petr, který spolu s ostatními vystoupil a oslovil shromážděné: „Tito lidé nejsou, jak se domníváte, (1.
díl tajenky) - vždyť je teprve (2. díl tajenky). Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka (3. díl tajenky):,A stane se v posledních
dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, … (Sk 2, 15-17). Tajenku zjistíte v křížovce.
Nezapomínejme na Ducha svatého spoléhat a spolupracujme s ním.
(EJ)
Legenda ke křížovce:
Vodorovně: A. Žena, která podala Ježíšovi roušku;
místo obrácení sv. Pavla; sykavka. - B. Zbavovat
slupky; první díl tajenky; předložka; Davidova
zbraň. – C. Zkr. Okresní hygienická stanice; část
obličeje; dát nit do jehly; značka automobilů. D.
Nápoje; mladá dívka; předpis. - E. Úsek abecedy; 1.
část slova,svatý‘; římská 5; latinsky,oves‘; římská 1. –
F. Ypsilon; 2. díl tajenky; předložka. – G. Sbohem
(expresivně); ukazovací zájmeno; dom. Olga; chem.
zn. ceru; kladná elektroda. – H. Samohláska; dom.
Ludmila; chem. zn. dusíku; SPZ Berouna; nástroj
k mlácení obilí; symbol námořníků. – CH. Zkr.
Národní technické muzeum; Adamova žena; opak
defenzivy; součást vozu. – I. Křídlatý hmyz; 3. díl
tajenky; italské jídlo. – J. Lat.,javor‘; konec života;
předložka se 7. p.; chlapecké jméno.
Svisle: 1. Částečky sněhu; opak ke slovu,dovnitř‘. –
2. Zkr. Evropské organizace; skládka; římsky 50; opak světla. – 3. Obyvatel Ruska; poloparazitická rostlina; síla. – 4. Zkr. občanský
průkaz; nedokážete (to). – 5. Chem. zn. sodíku; propagace; noční pták. – 6. Angl.,to‘; bahno (léčivé); iniciály Leoše Suchařípy. – 7.
Nádoba na zalévání; hud. nástroj; římsky 1000. – 8. Indián; obdělávaná půda; lidově vtip. – 9. Zázrak; dobročinná organizace;
latinská spojka. – 10. Chem. zn. hliníku; žákův stůl; zkr. Národní literární soutěž. – 11. Moji; dlouhé období; zápor; iniciály P.
Zedníčka; název písmene. – 12. Opak reakce; nepojízdné auto; lepenka. – 13. Hrot; slovensky,ano‘; původce chřipky. – 14. Autor
pohádek; hud. značka; zkr. základní test. – 15. Známé místo v Praze; transport; spojka. – 16. Zkr. sportovní klub; značka wattu; dívčí
a chlapecké jméno.
Nápověda: SVA, Avena, Acer, it, et, ipa, vale.
Řešení z minulého Poutníka:
Doplnění výroků z Písma: 1e (Lk 1, 30-32), 2c (Lk 2, 51-52), 3g (Jan 2, 3-5), 4h (Jan 19, 27), 5a (Jan 20, 21-23), 6b (Jan 20, 28-29),
7d (Lk 24, 29-31), 8f (Sk 1, 11).

PŘEMÝŠLÍŠ O TOM, CO BUDEŠ DĚLAT O PRÁZDNINÁCH?

Chceš zažít prázdniny plné čar a kouzel v Bradavické škole? Máš už za sebou první rok ve škole?
Školní rok začíná 25. 7. 2009 a končí 7. 8. 2009.
 Chceš vědět, do jaké koleje Tě zařadí Moudrý klobouk? Bude to Nebelvír, Mrzimor, Havraspár nebo Zmijozel!
 Chceš poznat hodného ředitele, Albuse Brumbála?
 Chceš se něco dozvědět na hodinách přeměňování, bylinkářství, lektvarů, jasnovidectví,…?
 Chceš mít svou vlastní kouzelnou hůlku a svého domácího skřítka?
 Chceš si zahrát nejoblíbenější sport v Bradavicích - Famfrpál?
25. 7. Vítej v Bradavicích! (Těchonín, Fořtova louka)
Těšit se na Tebe budou Albus Brumbál, Filius Kratiknot, Minerva Mcgonagallová, Pomona Prýtová, Severus Snape a další…
Tábor pořádá skautský oddíl Verměřovice a Dolní Čermná.
Přihlášky na tábor jsou k vyzvednutí u Petry Sudkové a Veroniky Severinové, uzávěr přihlášek je do 15. 6. 2009!
Cena tábora je 1 týden = 1500 galeonů
2 týdny = 2100 galeonů
(1 galeon = 1 koruna)
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Společnost F. V. HEKA
Město Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka
za finanční pomoci Pardubického kraje
Nadace Život umělce

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - LETOHRAD 2009
20. ROČNÍK
pátek 5. 6. 2009 ve 20.00 hod.
- kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice
KONCERT V PŘEDVEČER ZAHÁJENÍ
Duo Cordefiato (SR):
Ivica Encingerová – flétna, Miriam Brüllová - kytara
Rob Waltmans (Nizozemí) – varhany
vstupné: 80,- Kč, slevy 40,- Kč

neděle 7. 6. 2009 v 19.00 hod.
- kostel sv. Mikuláše, Dolní Dobrouč
KOMORNÍ KONCERT
Hans Georg Reinertz (Belgie) – flétna
Kociánovo kvarteto (ČR)
vstupné:50,- Kč, slevy 30,- Kč

pondělí 8. 6. 2009 v 19.00 hod.
– kostel sv. Filipa a Jakuba, Lukavice
VARHANNÍ KONCERT
Hans Georg Reinertz (Belgie) – varhany
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

sobota 6. 6. 2009 v 19.30 hod.
– zámecká terasa v Letohradě
slavnostní zahájení festivalu
předání cen města
předání ceny Grand Prix

sobota 13. června 2009 ve 20.00 hod.
- evangelický kostel, Horní Čermná
VARHANNÍ KONCERT
Olivier Deheister (Francie) – varhany
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

sobota 6. 6. 2009 ve 20.00 hod.
– zámecká terasa v Letohradě
ZAHAJOVACÍ OPERNÍ GALAPŘEDSTAVENÍ
B. Smetana – opera PRODANÁ NEVĚSTA
scénické provedení
sólisté, sbor, balet a orchestr Divadla F. X. Šaldy v Liberci
vstupné: 160,- Kč, slevy 80,- Kč

neděle 14. června 2009 v 15.00 hod.
1. část - kostel sv. Václava, Letohrad
2. část - zámecké arkády
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Setkání žánrů
Duo ťuk (ČR)
Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové (ČR)
vstupné: 80,- Kč, slevy 40,- Kč

neděle 7. 6. 2009 v 15.00 hod
- kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl.
KOMORNÍ KONCERT
Gabriela Eibenová (ČR) - soprán
Adam Viktora (ČR) – varhany
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč

Partněři:
Město Jablonné nad Orlicí,
Obec Dolní Dobrouč,
Obec Lukavice,
Římskokatolická farnost Letohrad,
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné
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HISTORIE LONGINOVA KOPÍ

Longinovo kopí zůstalo jako symbol římské legie. Mnoho legionářů přestoupilo tajně na křesťanství. V té době bylo
mnoho křesťanů pronásledováno a posléze umučeno a zabito.
Mauritius, velitel thébské legie, svíral kopí do posledního dechu, když ho římský tyran Maximianus dal umučit za svoji
víru v Krista a odmítal se klanět pohanským bohům Říma. Thébská legie byla na Diokleciánův rozkaz pod záminkou vylákána
z Egypta, aby se zúčastnila soustředění římských armád u Le Valais r. 285, kde se konala velká pohanská slavnost. Zde byl
zajat a umučen Mauritius pro svoji víru. Veteráni thébské legie se inspirovali jeho smrtí.
Jejich postoj ke křesťanství nedokázala změnit ani poprava každého desátého muže. Celkem
6 666 legionářů odevzdalo zbraně a položilo život za křesťanství. Maximianus zmasakroval
tak celou legii jako oběť nabídnutou pohanským bohům a tato poprava se stala nejděsivějším
rituálem v dějinách starověkého světa. Mučednictví thébské legie učinilo pohanský svět
zranitelnějším a připravilo tak snadnější cestu pro Konstantina Velikého a pro příklon
římského impéria ke křesťanství. Konstantin Veliký prohlašoval, že byl veden prozřetelností,
když nesl Longinovo kopí ve světodějné bitvě u Milrijského mostu nedaleko Říma. Tato
bitva vyřešila otázku vlády v římské říši a vedla přímo k prohlášení křesťanství za oficiální
náboženství státu r. 325, za pomoci prvního papeže Silvestra I.
Kopí hrálo význačnou roli ve staletích postupného úpadku římského impéria, a to jak při
obraně proti invazi ze severu a východu, tak při získávání barbarů pro novou víru a pro věc Říma. Po generace přecházelo kopí
z jedněch rukou do druhých. Muži jako Theodosin, jenž s jeho pomocí pokořil Góty r. 385, Alerich Smělý, který vydrancoval
Řím r. 410, Aetius a Vizigót Theodorech, ti kolem kopí sešikovali Galii, rozdrtili hordy barbarů na
Katalaunských polích a obrátili na útěk divokého Huna Atilu r. 452. Justián, který dobyl nazpět
území bývalé Římské říše a lidu dal „občanský zákoník“, spojil se svým kopím důvěru ve svůj
velký osud. Nechal zavřít athénskou školu a řečtí učenci museli do exilu. Bylo to osudné
rozhodnutí, neboť středověkou Evropu připravilo o řecké myšlení, mytologii a umění a dalo ji onu
zvláštní kvalitu temna a předsudků, které až po tisíci letech protrhla italská renesance.
V 8. a 9. století kopí nadále zůstávalo osou historického procesu. Kopí se stalo skutečnou
zbraní v rukou franského majordoma Karla Martela, když u Poitiers vedl své vojsko k vítězství
nad početnými silami Arabů r. 732. Karel Veliký, první císař Svaté říše římské, který byl
korunován papežem Lvem III. v Římě r. 800 založil celou dynastii na vlastnictví kopí s jeho
legendou o dějinném osudu. Karel Veliký dosáhl s kopím 47 vítězných válečných tažení. Pět
saských císařů vystřídalo Karlovce v držení tohoto symbolu moci. Byli to muži jako Jindřich I.
Ptáčník, který porazil loupeživé Maďary u řeky Unstruty, Ota Veliký, který také porazil Maďary
u řeky Lechu nedaleko Vídně. Patřil sem také Fridrich Barbarossa (1122-1190), který dobil celou Itálii, vedl útok na Vatikán
a papeže zahnal do exilu. V Benátkách před papežem opět poklekl, aby se omluvil. Také nechal opravit Longinovo kopí,
jednalo se o zlomený list a vložil do něj jeden z hřebů, jimiž byl Kristus přibit na kříž. Kopí opatroval za jeho vlády řád
teutonských rytířů, kteří jej střežili v podzemí norimberského hradu. Po smrti Barbarossi nastupuje jeho vnuk Fridrich II.
Hohenštaufský (1194-1250), rytíř a poeta, milovník umění, moc kopí soustředil na křižácké výpravy. Longinovo kopí bylo
podnětem k založení Řádu německých rytířů.
Ve 13. století přinesl kopí z Konstantinopole do Paříže francouzský král Ludvík Svatý z křížové výpravy, upoutalo
i zájem dominikánského scholastika Tomáše Akvinského. Kopí se pomocí templářů zpět navrátilo do podzemí německého
norimberského hradu k rukám řádu teutonských rytířů.
(pokračování příště)
René Nedvěd

SLUŽBA LEKTORSKÁ:
Červen 2009
Slavnost
7.30 Vávrovi 270
Nejsvětější Trojice
16.00 Dostálovi 293
5. 7. Ne
Čt Slavnost Těla a Krve Páně 19.00 Marešovi 271
7.30 Moravcovi 267
Ne 11. neděle v mezidobí
16.00 Klekarovi ml. 292 12. 7. Ne
7.30 Pecháčkovi 53
Ne 12. neděle v mezidobí
19. 7. Ne
16.00 Venclovi 288
7.30 Macháčkovi 55
Ne 13. neděle v mezidobí
26. 7. Ne
16.00 Jansovi 65

7. 6. Ne
11. 6.
14. 6.
21. 6.
28. 6.
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Červenec 2009
Slavnost
7.30
sv. Cyrila a Metoděje 16.00
7.30
15. neděle v mezidobí
16.00
7.30
16. neděle v mezidobí
16.00
7.30
17. neděle v mezidobí
16.00

Macháčkovi 411
Motlovi 11
Řehákovi 283
Macháčkovi 242
Hubálkovi 61
Severinovi 342
Filipovi 67
Vyhnálkovi 351

POUTNÍK

ČERVEN 2009
KULTURNÍ KALENDÁŘ – ČERVEN 2009

Čt 25. 6. – 17.00 hod.
So 27. 6.

HRAJE, ZPÍVÁ A TANČÍ CELÁ RODINA
Vystoupení žáků ZUŠ
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
RYBÍ DEN
Tradiční nabídka rybích specialit u místní rybárny po celý den
Jablonné nad Orlicí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V červnu 2009 oslaví:

84 let paní Ludmila Nováková
z Petrovic č.7
76 let pan Vojtěch Vacek
z Dolní Čermné
83 let paní Antonie Sklenářová
z Verměřovic
75 let paní Marta Cejnarová
z Dolní Čermné
79 let paní Jindřiška Bednářová
z Dolní Čermné
72 let paní Marta Marková
z Petrovic
79 let pan Valentin Kunert
z Dolní Čermné
72 let paní Miluška Náglová
z Dolní Čermné
79 let paní Zdeňka Motlová
z Dolní Čermné
70 let paní Růžena Prokopová
z Dolní Čermná
78 let paní Zdeňka Müllerová
z Dolní Čermné
65 let paní Jana Formánková
z Dolní Čermné
77 let paní Olga Vávrová
z Dolní Čermné
60 let paní Věra Peichlová
z Dolní Ćermné
76 let paní Vlasta Nováková
z Petrovic
55 let paní Hana Moravcová
z Dolní Ćermné
76 let pan Josef Mareš
z Dolní Čermné
Všem oslavencům jménem naší 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
8. 5.2009
Radim Nedvěd
z Ústí nad Orlicí
v Dolní Čermné
17. 5.2009
Laura Vondrová
z Petrovic
v Dolní Čermné
31. 5.2009
Matouš Martinek
z Ratenic
v Dolní Čermné
31. 5.2009
Filip Macháček
z Dolní Čermné
Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dětí.

Církevní manželství uzavřeli:
ve Verměřovicích
2. 5.2009
Anna Majvaldová z Letohradu a Pavel Macan z Verměřovic
Novomanželům Macanovým rád blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.

otec Pavel

FOTOREPORTÁŽ ZE SPOLEČNÉHO VYSTOUPENÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
DOLNOČERMENSKÉ FARNOSTI V ORLOVNĚ 9. 5. 2009

Více fotografií naleznete na adrese:
http://dolnocermenska.farnost.cz
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
Seslání Ducha svatého
31. května 2009
23. týden / 2009

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

1. června -

pondělí

2. června 3. června -

úterý
středa

4. června -

čtvrtek

5. června -

pátek

6. června -

sobota

sv. Justina, mučedníka
19.00 Dolní Čermná – za Marii Marešovou a manžela Jindřicha
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků
19.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
9. týdne v liturgickém mezidobí
7.30 Dolní Čermná – na dobrý úmysl
19.00 Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží
pomoc
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka
19.00 Dolní Čermná – za Jarmilu Mikulovou, manžela a vnuka Martina
sv.Norberta, biskupa
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
7.30 Dolní Čermná – za rodinu Klekarovu
19.00 Verměřovice – za Janu Čadovou

7. června - neděle – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ve farním kostele se při ranní mši svaté uskuteční 1. svaté přijímání dětí
z naší farnosti.
Dolní Čermná 7.30 h. - za děti, které půjdou k svému 1.svatému přijímání
Petrovice
10.00 h. - za Bedřicha Junka, manželku, syna a snachu
Mariánská Hora16.00 h. - za Antonína Křivohlávka a rodiče z obojí strany

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: v pátek od 15.00 h. – do 16.45 h. (zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní
Dobrouči), od 17.00 h. první zpověď dětí z farnosti a jejich rodičů (otec Pavel), v pátek od 17.00 h. –
do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 30 minut před začátkem mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
náboženství pro středoškoláky
setkání rodičů a dětí (1. sv. přijímání)
nácvik liturgie 1.sv.přijímání
první zpověď dětí z farnosti
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou Eucharistií
schůzka ministrantů

den
pondělí
pondělí
středa
středa
středa
středa
čtvrtek
pátek
pátek
sobota

datum
1. 6.
1. 6.
3. 6.
3. 6.
3. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
5. 6.
6. 6.

hodina
16.45 h.
20.00 h.
16.00 h.
16.30 h.
17.00 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
po mši svaté
9.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná, Verměřovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
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