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NEW AGE A KŘESŤANSTVÍ
V dnešním světě, který je pro mnohé stále více bezútěšný, lidé touží po harmonii, po něčem novém. A tak mnozí přijímají nové
duchovní proudy. Je dobré se mít na pozoru. Víme, co se za tím skrývá? Hnutí Nového věku (New Age) tvrdí, že lidstvo dosáhne
věčné blaženosti duše splynutím tohoto světa s nadpřirozenou dimenzí. Bible, která obsahuje Boží slovo, nás před takovým učením
varuje.
New Age lze obtížně definovat. Není náboženstvím, ale je náboženský, není to filosofie, není to věda. New Age je mlhovina
obsahující tajné nauky a okultismus, mýtické a magické myšlenky o tajemstvích života, trochu z křesťanství, to vše smícháno
s názory, které pocházejí s astrofyziky.
New Age hlásá myšlení a jednání, které je zaměřeno k osobnímu blahu, a je silně egocentrické. „Jsem spolustvořitelem
s Bohem. Kristus, to jsem já.“
Toto hnutí zneužívá křesťanských základních pojmů a dává jim jiný význam. Sliby hnutí New Age o lásce, spravedlnosti a míru
zní pro mnohé lidi lákavě. Cílem je dojít k poznání, že člověk je sám bohem, zdrojem veškeré moudrosti a moci, a že si na všechno
vystačí sám.
New Age:
BŮH je neosobní kosmická síla nebo energie, představuje jakousi vesmírnou duši.
ČLOVĚK je ze své podstaty dobrý. Je svrchovaný Pán a žádá pro sebe veškerou slávu.
HŘÍCH (ZLO) neexistuje, znamená nebýt osvícen, tedy neuvědomovat si své „božství“.
SPASENÍ je možno dosáhnout cestou sebezdokonalování, meditací, v procesu reinkarnací (převtělování).
JEŽÍŠ KRISTUS byl zvlášť osvícený člověk, jogín, guru, učitel a zakladatel náboženství jako mnozí jiní.
VÍRA je myšlenková magie, základ „pozitivního myšlení“ která zaměřuje mysl k dosažení určitého cíle.
MODLITBA je pohroužení do sebe ve smyslu hinduistické meditace: člověk má dosáhnout mimosmyslových extatických stavů,
jimiž vstupuje do kontaktu s kosmickou energií.
Bible:
BŮH je živá a svrchovaná osoba, Stvořitel a věčný Pán vesmíru, který vstupuje s člověkem do vztahu.
ČLOVĚK je stvořen Bohem jako jeho protějšek. V podstatě je svobodná bytost, dobrovolně poslušná Božího stvořitelského
řádu.
HŘÍCH (ZLO) znamená lidskou nezávislost na své Stvořiteli – Bohu. Důsledkem toho je oddělení od Boha. V tom je každý
vinen.
SPASENÍ je osvobození od hříchu a smrti a zla – ďábla jednou provždy, a to zástupnou obětí Ježíše Krista na kříži.
JEŽÍŠ KRISTUS je Syn živého Boha, jediný náš Spasitel. Přišel na zem jak Bůh v lidské podobě, vrátí se zase ve slávě, aby
soudil svět a dokončil budování Božího království.
VÍRA je důvěra v živého Boha a jeho slovo.
MODLITBA je rozhovor člověka s Bohem.
New Age převzalo z východních náboženství víru v převtělování, která je populární i mezi některými křesťany, kterým
nedochází, že je v protikladu s učením Ježíše Krista a jeho spásonosnou smrtí na kříži. Kristus zemřel, abychom žili věčně (on pro nás
a pro naši spásu…). Kdyby bylo převtělování, od čeho by nás Kristus osvobodil? Jeho smrt na kříži by byla zbytečná a byla by jen
pouhým divadlem. Nepřímo bychom dávali najevo, že Ježíš nemusel vůbec přijít na svět.
Křesťanství vidí v životě člověka neopakovatelný dar. Každý člověk je originál s nesmrtelnou duší, která je člověku dána od
okamžiku početí. Nebyli a nebudou na světě úplně stejní lidé. Hodnota života, kterou nám předkládá křesťanství, je v jeho
neopakovatelnosti.
Východní náboženství chápou převtělování velmi negativně. Cílem je dojít osvícení, tedy vymanit se z kruhu neustálého rození
a umírání. To, co mnozí u nás radostně vítají, toho se oni sami snaží zbavit. To jde však pouze vlastním úsilím a snahou (nebyl by to
smutný úděl člověka, který by byl ponechán sám sobě?) Naproti tomu Bůh Izraele, Bůh, kterého nám představil Ježíš Kristus, je
Bohem, který člověku pomáhá. Vstupuje s ním do dialogu, uzavírá s ním smlouvu, nasazuje se a čeká na jeho svobodnou odpověď.
(oj)
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„Politici, kteří podporují legální přístup k potratům, jsou naprosto nezpůsobilí k zastávání svých profesí a jsou zodpovědní za
potraty stejně jako ti, kteří je podstoupili.“
Biskup Robert Vasa Kalifornie USA

POCHOD

PRO ŽIVOT

2012

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se vydala skupina rodin z naší farnosti do Prahy, aby svou účastí a modlitbou podpořila
úsilí ochránců nenarozeného života, o ukončení masového vybíjení českých dětí, které organizují naši zákonodárci a realizují naši
gynekologové. Je veřejným tajemstvím, že pokud se v těchto profesích najde někdo, kdo odmítá spolupráci, ohrožuje svou kariéru
a v případě lékařů dokonce hrozí zákonné sankce. (1)
Akci předcházela mše svatá v dominikánském kostele svatého Jiljí, kde se se stovkami věřících modlili i čtyři čeští biskupové
včetně pražského kardinála Dominika Duky. Ten během kázání připomenul: "Bůh je život, a jestliže člověka stvořil ke svému obrazu,
člověk není a nemůže být tím, kdo by život bral, kdo by život ničil." Zároveň zdůraznil: "Jediným řešením situace, do které jsme se
dostali, je otevřít naši společnost a naše rodiny novému životu. Naše společnost potřebuje děti. Ale krize současné doby není pouze
ekonomická nebo demografická, ale je krizí člověka, který se domnívá, že může život postavit na sobectví. Láska totiž spočívá v tom
dát úplně všechno." (2)
Po skončení mše svaté jsme se spolu se dvěma tisíci odpůrců potratů, nesoucích bílé kříže, mezi nimiž bylo vidět mnoho kněží,
řeholníků, řeholnic a také mnoho dětí a mládeže, vydali na vlastní pochod. Na Staroměstském náměstí se k nám přidala početná
skupina občanů s nápisy „České děti, naše budoucnost“. Za modlitby růžence jsme došli až před sochu svatého Václava patrona české
země, na Václavském náměstí, kde krátce hovořil pomocný biskup Andreas Laun ze Salzburgu. Pochod pro život byl zakončen
modlitbou (v kleče na pražské dlažbě) za již zabité děti a Svatováclavským chorálem.
Tonda Mariánská Hora.
1. www.Radiovaticana.cz (Česko jako centrum potratové turistiky?)
2. www.prolife.cz

DRUHOU

NEDĚLI V KVĚTNU (LETOS 13. 5.) SLAVÍME SVÁTEK DEN MATEK
Měsíc květen – máj – je věnován Matce Boží, Panně Marii. Co modliteb a proseb o přímluvu k ní bylo, je a stále bude
vysíláno všemi ženami i muži všech generací. A jako každá matka, slyší své děti a užívá práva přímluvy u svého Syna. Je-li
přání nebo prosba reálná a prospěšná, jistě je vyslyší její Syn, Ježíš. Ne náhodou je vložena do Mariina měsíce i oslava
mateřství pozemských matek. Těch matek, které přivedly na svět dětí. Letos Den matek připadána svátek Panny Marie
Fatimské. Nechť tedy Panna Maria žehná všem maminkám i těm nastávajícím, aby plod svého života přivedly na svět a nikdy
neuvažovaly o jeho usmrcení umělým potratem. Za to bychom se měli, my křesťané, každý den modlit.
MAMINKÁM K SVÁTKU
svěřte mu všecko, děti, muže, sebe,
a jednou prozříte, až uvidíte nebe!

Jsem matkou jako každá z vás,
v mysli si vzpomenu na ten zašlý čas,
když nás Bůh obdařil, požehnal děti
a tak nás udělal šťastnými všechny.

Pomůže s výchovou, dodá chléb denně,
naplní vás milostí a povede věrně.
Buďte vždy příkladem své rodině,
vždyť se vám to vrátí v poslední hodině.

Pak nastal čas plnit vůli Pána,
vždyť každá chvíle byla jím požehnána,
vždyť on nám nabízí stále živou víru,
je třeba znát a chtít čerpat jeho sílu.

Modlím se za vás, v mysli prosím Pána,
když výchova mladých je vám do rukou dána.
Ať je vám vzorem Nebeská Matka,
a vede vás životem, vždyť pozemská pouť je krátká.

Chci vám říci, mladé mámy,
nebojte se života, vždyť Pán je s vámi,

STŘÍPKY HISTORIE Z FARNÍ KRONIKY
Farní kronika Čermné byla založena v roce 1836 jako odezva na výnos místodržícího království českého, hraběte Chotka. Výnos
je psán švabachem německy a česky (fotokopie tohoto výnosu je založena u obecní kroniky). Výnos stanovil, že obce a farnosti jsou
povinny vést memoriální knihy (kroniky) buď v jazyce latinském, nebo německém. První zápisy ve farní kronice jsou napsány německy
kurentem. První zápisy jsou zapsány podle přifařených obcí, zvláště pak je u obcí kapitola školství.
Farní kroniku mi zapůjčil otec Pavel, abych si ji mohl přečíst a doplnit historická data v historii kostela. Záznamy z konce 19.
a 20. století jsou psány česky. Pro současníka je starý kurent naprosto nečitelný a pro neznalého připomíná seismický záznam chvění
země. Bylo by dobré znát první zápisy z kroniky přeložené do češtiny. Možná bychom se dozvěděli další historické skutečnosti, které
dosud nejsou známé a nebyly publikovány. Při pročítání novějších záznamů mě zaujaly některé zápisy, z nichž jsem si pořídil výpisy.
Mnohé z nich jsou natolik zajímavé, že s nimi seznamuji i čtenáře Poutníka.
Výmalba interiéru kostela
V r. 1879 nechal farář P. Jan Šeda vymalovat freskami klenbu presbytáře a strop kostela „ousteckým“ malířem Víškem
a akademickým malířem Ottmanem podle návrhu profesora Vojtěcha Novotného, neboť původní malba byla opadaná a omítka značně
narušená. Mezi obrazy byla výplň z ornamentů, rovněž stěny měly ornamenty. Výmalba presbytáře byla daleko bohatší, ta však byla
dalšími malbami zjednodušena zamalováním. Z původní výmalby se zachovala zhruba jen polovina fresek. Ornamenty, rozviliny
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a namalované červené jakoby drapérie v čelní stěně presbytáře jsou zamalované. Dalšími přemalbami postupně zanikly všechny
ornamentální prvky výmalby v presbytáři a také i na stěnách kostela. Zůstaly jen fresky na klenbě presbytáře: uprostřed P. Maria
s Ježíškem a adorující anděl, pod nimi je šest andělů. Postava sv. Jana Nepomuckého v zachovaných ornamentech a archanděl
Michael a v kruhu lomení okna sv. Klára – vlevo. Vpravo postava sv. Václava v zachovaných ornamentech, archanděl Gabriel
a v kruhu lomení okna sv. Anežka Česká. V lodi kostela je nástropní freska sv. Trojice, každá osoba zvlášť ve třech orámovaných
a zdobených obdélnících. V rámech fresek je poprsí osmi svatých. Více se nedochovalo.
Fotografie ze třicátých let. 20. stol. dává představu o původní pestré barevné výmalbě interiéru kostela. Od stropu visí provaz ke
zvonu zvanému „sanktusáček“, na který se zvonilo při pozdvihování Těla a Krve Páně.

Staré varhany
Staré barokní varhany (měly i barokní skříň) byly postavené kolem roku 1750 ještě ve starém kostele z roku 1690, měly
24 rejstříků!!, z nichž špatnými opravami a spekulací varhanářské dílny F. A. Hanisch z Jakubovic, nehrálo 18 rejstříků. Píšťaly těchto
rejstříků byly postupně Hanischem tajně rozebírány a píšťaly odváženy do dílny v Jakubovicích. Tehdy farnost uvažovala o pořízení
nových varhan. Franz Adolf Hanisch ml., jako farní opravář počítal s tím, že farnost pověří stavbou nových varhan jeho firmu. Pro
jeho nečestné jednání, na které se přišlo, se však přepočítal. I když je sám v roce 1892 rozebral, vyúčtoval si za práci 750 zl., přičemž
zatajil, že velké množství cínových píšťal z varhan má doma v dílně. Firma Vanický z Třebechovic odhadla, že za práci Hanischovi
přísluší pouhých 350 zl. a celkovou cenu za rozebrání by měl ještě snížit o cenu ukradených píšťal. Jak dopadl tento spor, jsem se
nedozvěděl, neboť to není ve farní kronice uvedeno. Stavbou nových varhan byla však pověřena firma Josefa Vanického
z Třebechovic. Ta nové menší varhany postavila za 1450 zl., z toho 800 zl. dotovala obec. Měchy byly ponechány od původních
varhan, neboť ty byly pořízeny před dvěma roky Hanischem z Jakubovic za 250 zl. Josef Vanický tehdy prohlásil, že měchy mají
cenu pouhých 80 zl. Zápis faráře P. Valentina Appla (pocházel z Ústí n. Orl., v Čermné působil v r. 1887 – 1908) v kronice píše: „…
Viděti z toho, jak tehdy stavitel varhan z Jakubovic - Hanisch - obec (kostel) okrádal…“. Nové varhany mají 6 rejstříků. Na spodním
manuálu jsou rejstříky Bourdon, Principál, Kryt, Viola Gamba, Octava a Mixtura), na horním manuálu jsou tři rejstříky Houslový
Principál, Siliconal a Violoncello) a nově přidělané tremollo. Pedálové rejstříky mají Subbbas a Violoncello. Varhany jsou tedy
chudší oproti původním o l3 rejstříků. Na nových varhanách se poprvé hrálo 8. prosince 1893. Staré varhany byly prodány za 367 zl.
a postaveny ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Horní Dobrouči.
Sochy v triumfálním oblouku presbytáře
V roce 1899 dřevěné sochy Srdce Páně (vpravo) a Srdce P. Marie (vlevo) v triumfálním oblouku presbytáře pořídily ještě za
svobodna sestry Anna Marie Pecháčková a Matylda Pecháčková (přezdívkou Marciánovy) za 250 zl.. Ty také darovaly kostelu i dvě
barevné vitráže do oken v presbytáři za 500 zl. s námětem Sv. Anna s malou P. Marií vlevo a sv. Josef s Ježíškem vpravo.
Rozporuplný kaplan F. Holman
Někdy kolem roku 1900 došlo k velikému nedorozumění mezi farářem P. Valentinem Applem, zvelebitelem farního kostela,
pomníků a křížů po obci, a rozporuplným kaplanem Františkem Holmanem. Farní kronika uvádí:… poněvadž jednotlivci darební,
lehkomyslníci a nevěrci podniku celému nepřáli (opravám a zvelebování) a za všechnu práci a námahu faráři počali spláceti
pomlouváním, a včele jich byl sám místní kaplan František Holman, kterýžto člověk mimo kolárku a (? - nečitelné) nic jiného
kněžského na sobě neměl. Byl to úplný ateista a rouhač a alkoholista, kterýž za svého osmiletého působení v duchovní správě, než do
Čermné dosazen byl, 18 míst pochodil, všude farnost (s)kandalizoval, a v Čermné tak rázně působil, že sám evangelický pastor
z horní Čermné Molnár, se vyjádřil, ´kdyby jen několik roků ponechán byl v Čermné P. F. Holman, nemohli bychom si, my
evangelíci, nic lepšího přáti’….“ P. F. Holman po odchodu z Čermné později přešel k nově založené církvi Československé, ale ani
zde pro své nevhodné chování nevydržel. Nakonec odešel do civilního prostředí. Později od víry zcela odpadl a oženil se. Konec jeho
života byl prý špatný.
Z farní kroniky zpracoval Vlad. Jansa
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AHOJ DĚTI!

O dnešní čtvrté neděli velikonoční zároveň v naší farnosti slavíme poutní slavnost. V úterý 24. dubna jsme
popřáli všem, kteří nosí jméno Jiří. Pouť slavíme proto, že náš farní kostel nese také toto jméno. Dokonce
jméno odvážného světce – svatého Jiří. Jeho statečnost nám znázorňuje obraz na hlavním oltáři.
Zároveň ještě téměř celý květen pokračuje velikonoční doba. A další důležitou skutečností je, že začíná
krásný mariánský měsíc. Květen rozhodně svému jménu ostudu nedělá, protože příroda opravdu v tuto dobu
překrásně kvete. A rozkvete i naše dnešní stránka. Čeká na vás totiž květinové bludiště, které vám pomůže tak
trochu prověřit znalosti. Vaším úkolem bude pomoci malé včelce najít cestu do úlu. Cestou ale musí navštívit všech 14 květů
a opylovat je, aby i ona splnila svůj důležitý úkol. Každý květ nese jedno číslo nebo písmeno (po písmenech budou postupovat
starší), ke kterému patří věta pod bludištěm. Přečtěte si ji, rozhodněte, jestli je to pravda, a pak se vydejte po plné čáře (pokud
tvrzení je pravdivé) nebo po přerušované čáře (tvrzení není pravdivé) dále.
Přeji nejen krásnou pouť, ale i celý měsíc květen.
(Otazníček)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velikonoční doba trvá 50 dnů.
Velikonoční doba nekončí sesláním Ducha svatého.
Po zmrtvýchvstání se Pán Ježíš zjevoval apoštolům.
Apoštol Tomáš věřil hned ostatním zprávu
o zmrtvýchvstání Ježíše.
O letnicích byli apoštolové naplněni Duchem
svatým.
Po seslání Ducha svatého začala vznikat církev.
K seslání Ducha svatého došlo v Jeruzalémě.
Jáchym a Anna nebyli rodiče Panny Marie.
Panna Maria je naše Prostřednice při modlitbě
k Bohu.
Panna Maria je nazývána Královnou míru.
Panně Marii je zasvěcen jen měsíc květen.
Alžběta není příbuzná Panny Marie.
Svatý Jiří bojoval s drakem.
Jiří slaví svátek 24. dubna

A.
B.
C.

Nanebevstoupení Ježíše je 40 dnů po Velikonocích.
Apoštolský kruh byl doplněn o Matěje.
Po zmrtvýchvstání se Ježíš jako první zjevil Marii
Magdalské.
D. Pán Ježíš nepřipravoval apoštoly na seslání Ducha svatého.
E. Ježíš řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa.“
F. Pán Ježíš nejedl s apoštoly po zmrtvýchvstání.
G. Zmrtvýchvstalý Ježíš se zjevil dvěma učedníkům, když se
vraceli z Emauz do Jeruzaléma.
H. Panna Maria je nazývána Neposkvrněné početí.
CH. Panna Maria plně důvěřovala Bohu a plnila jeho vůli.
I. Panna Maria pocházela z Betléma.
J. Sv. Jiří žil asi ve 3. století v Kappadokii.
K. Sv. Jiří je patronem skautů.
L. Sv. Jiří nezemřel jako mučedník.
M. Sv. Jiří je také patronem Anglie.
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Pro starší:
Dalo by se říct, že se nacházíme téměř uprostřed velikonoční doby. Radostná událost zmrtvýchvstání našeho Pána nemá
být omezena jen na Velikonoce, ale doznívá ještě dlouho po nich – právě ve velikonoční době a vlastně také každou neděli. Je
to událost tak zásadní a důležitá, že snad ani není možné, aby unikla naší pozornosti.
Ale jsou věci každodenní, prosté a obyčejné, a přesto také velmi důležité. Už minule nám jako vhodný příklad posloužila
malá včelka. Dnes ještě jednou. V životním chvatu a shonu se už ani nezastavíme třeba nad květem a neobdivujeme pilnou
včelu při její práci. Nedivíme se tak, jak to dovedou ty nejmenší děti. A neuvědomíme si, že bez toho malého tvorečka bychom
si na podzim nekousli do krásného červeného jablka.
Květinové bludiště je tu dnes i pro vás. Doveďte i vy včelu k úlu, aby opylovala všechny (14) květy. Postupujte po
písmenech (v bludišti nejsou podle abecedy) a rozhodujte, zda věta je pravdivá (plná čára) nebo nepravdivá (přerušovaná čára).
Zkuste se přitom zamyslet nad smyslem a významem těch zdánlivě drobných a obyčejných věcí kolem nás…
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Na vajíčku bylo ukryto 10 písmen, z nichž vzniknou slova VĚČNÝ ŽIVOT.
Tajenka ze šestisměrky: KRISTUS ZVÍTĚZIL NAD SMRTÍ!

MHF LETOHRAD SE BLÍŽÍ!
23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu – Letohrad 2012 se rychle blíží. Začátek června
bude tradičně v Letohradě a jeho okolí patřit tomuto významnému hudebnímu svátku. Letošní ročník
představí celkem šest hlavních festivalových koncertů.
V Letohradě se uskuteční tři nejdůležitější koncerty. V sobotu 2. června od 19.30 hod. vystoupí
v Domě kultury na zahajovacím galakoncertě populární a vynikající český houslista Václav
Hudeček, který za doprovodu Filharmonie Hradec Králové se svým šéfdirigentem Ondřejem
Kukalem přednese známý houslový koncert P. I. Čajkovského. Na koncertě také dále zazní
Symfonie č. 6 D dur od A. Dvořáka. V rámci tohoto koncertu nás čeká ještě další tradiční
událost. Vedle předání cen města bude rovněž F. V. Hekem předána cena za nejlepší hudební
výkon v loňském roce. GRAND PRIX 2011 převezme dirigent Bohuslav Mimra a jeho
Komorní orchestr Jaroslava Kociana.
Druhým letohradským koncertem bude koncert v kostele sv. Václava na Václavském
náměstí v Letohradě, kde se v pátek 8. června netradičně až od 21 hodin představí přední
švýcarský varhaník C. Schmiedlin. Čeká nás poutavý program koncertu při svíčkách. Krásná
atmosféra bude navíc umocněna novinkou letošního MHF – výkon varhaníka bude přenášen
obrazem na velkoplošné plátno umístěné u oltáře!
V neděli 10. června nás pak od 15 hodin čeká na nádvoří zámku v Letohradě závěrečný
koncert. Opět propojíme hudební styly, neboť zazní populární Jazzová mše (Celebration Jazz
Mass) od Karla Růžičky. Na jedinečném projektu se budou interpretačně podílet Big Band
Chrudim, tři pěvecké sbory z Litomyšle (KOS) a Hradce Králové (Jitro, Gybon) a řada
sólistů. Všechny tři uvedené letohradské koncerty slibují naprosto nevšední zážitek, poutavé
programy a zajímavé novinky.
Jako tradičně nás čekají také tři mimoletohradské koncerty, kde se představí řada zahraničních a českých umělců. Nejprve
v neděli 3. června od 18 hodin zazní v evangelickém kostele v Horní Čermné koncert finského varhaníka H. Gwardaka (Finské
inspirace), ve čtvrtek 7. června od 20 hodin v kostele v Jablonném nad Orlicí koncert německého varhaníka E. Jahna (Populární
varhanní skladby) a v sobotu 9. června od 20 hod. v kostele v Lukavici koncert Komorního orchestru UHK, kde mimo jiné
zazní Braniborský koncert č. 3 J. S. Bacha, Divertimento B dur W. A. Mozarta, cyklus Čtvero ročních dob od A. Piazzolli
a také koncert pro bicí a orchestr J. Loussiera.
Ještě krátká informace ohledně vstupenek - předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert se uskuteční od 14. května
2012 v Kulturním centru na Václavském náměstí v Letohradě. Prodej vstupenek na ostatní koncerty vždy
až 45 min. před zahájením přímo na místě koncertu. Další informace o festivalu naleznete na
www.mhf.letohrad.cz
Opět nás tedy čeká překrásný hudební začátek června. Velký dík patří všem sponzorům, kteří také
letos festival podporují. Poděkování patří rovněž vedení města Letohrad za tradiční podporu této jedinečné
kulturní události regionu.
Na festivalová setkání se těší
František Vaníček
MHF Letohrad
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Společnost F. V. Heka, Město Letohrad a Kulturní centrum Letohrad

ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, ŘK farností Letohrad, Farním sborem ČCE v Horní
Čermné a Hudební katedrou PdF UHK, pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka za finanční pomoci
Pardubického kraje a Nadace Život umělce

23. ročník

MEZINÁRODNÍ

HUDEBNÍ FESTIVAL

LETOHRAD 2012

2. – 10. června 2012
sobota 2. června 2012 v 19.30 hod. Letohrad - Dům kultury
předání cen města
předání ceny Grand prix za rok 2011 F. V. Hekem B. Mimrovi a Kom. orch. J. Kociana

ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT

Václav Hudeček - housle
Filharmonie Hradec Králové - Ondřej Kukal – dirigent
Program:

P. I. Čajkovskij – Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35
A. Dvořák – Symfonie č. 6 D dur, op. 60 (jednotné vstupné: 120,-)
neděle 3. června 2012 v 18 hod. Horní Čermná - evangelický kostel
FINSKÉ INSPIRACE
Henryk Gwardak – varhany (Finsko)
Program:
J. S. Bach, J. Stanley, K. Kurpinski, F. Mendelssohn-Bartholdy, G. Mushel, P. Cholley, J. Bret (vstupné: 50,-/30,-Kč)

čtvrtek 7. června 2012 ve 20 hod. Jablonné n. Orl. - kostel sv. Bartoloměje
POPULÁRNÍ VARHANNÍ SKLADBY
Elmar Jahn – varhany (Německo)
Program:
J. S. Bach, L. Vierne, J. Alain, P. E. Fletcher, Ch. Callahan, D. H. Hegarty (vstupné: 50,-/30,-Kč)

pátek 8. června 2012 ve 21 hod. Letohrad - kostel sv. Václava
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Cyrill Schmiedlin – varhany (Švýcarsko)
Program:
J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, B. Jucker (vstupné: 50,-/30,-Kč)
Novinka: Video přenos koncertu na plátno!

sobota 9. června 2012 ve 20 hodin Lukavice - kostel sv. Filipa a Jakuba
KOMORNÍ orchestr Univerzity Hradec Králové
Jaromír Křováček – dirigent
Program:
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. Loussier, A. Piazzolla (vstupné: 50,-/30,-Kč)

neděle 10. června 2012 v 15 hod. Letohrad - zámecké nádvoří
ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Karel Růžička – Jazzová mše
Pěvecké sbory KOS Litomyšl, GYBON a JITRO Hradec Králové
sólisté a Big Band Chrudim
řídí – Milan Motl (vstupné: 80,-/50,-Kč)
Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert se uskuteční od 14. května 2012 v Kulturním centru na Václavském náměstí
v Letohradě (tel. 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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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI

V květnu 2012 oslaví:
90 let
89 let
85 let
82 let
80 let
77 let
73 let
73 let

paní Marie Hoffmannová
paní Josefa Nováková
paní Růžena Horáková
paní Žofie Moravcová
pan Karel Štěpánek
paní Marie Vacková
pan Jan Kunert
pan Josef Výprachtický

72 let
72 let
72 let
71 let
71 let
70 let
60 let
60 let
60 let

z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic

pan František Neugebauer
pan Karel Fajt
pan Jan Faltejsek
paní Anežka Výprachtická
paní Ludmila Alaksová
paní Božena Bednářová
paní Anna Režná
paní Jana Marková
paní Ludmila Feltlová

z Horní Čermné
z Petrovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Petrovic
z Verměřovic

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

LEKTORSKÁ

SLUŽBA

Květen 2012
Ne 6. 5.

5. neděle velikonoční

Ne 13. 5.

6. neděle velikonoční

Čt 17. 5.

Nanebevstoupení Páně

Ne 20. 5.

7. neděle v mezidobí

Ne 27. 5.

Seslání Ducha svatého

7.30
16.00
7.30
16.00
19.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Bláhovi 457
Formánkovi 202
Zpěvákovi 195
Faltusovi 128
Kunertovi 125
Marešovi 172
Langrovi 173
Mullerovi 177
Kužílkovi HČ 202

7.30
16.00
19.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
19.00

p. Havlíčková 341
Formánkovi 83
Kunertovi 458
Pecháčkovi 330
Jurenkovi 160
Nastoupilovi 109
Pecháčkovi MH
Vávrovi 264
Málkovi 180
Kyšperkovi 128

Červen 2012
Ne 3. 6.

Nejsvětější Trojice

Čt 7. 6.

Těla a Krve Páně

Ne 10. 6.

10. neděle v mezidobí

Ne 17. 6.

11. neděle v mezidobí

Ne 24. 6.

Narození sv. Jana Křtitele

Pá 29. 6.

sv. Petra a Pavla

NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ
Od první neděle v květnu 6. 5. 2012 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.
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI:
V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti v kostele v Dolní Čermné v pondělí večer v 19.00 h. a v ostatní dny po
každé mši svaté. V neděli odpoledne bude májová pobožnost po odpolední mši svaté na Mariánské Hoře.
AUTOBUS NA MARIÁNSKOU HORU:
Autobus na nedělní odpolední mši svatou na Mariánské Hoře v letošní poutní sezóně pojede v těchto termínech:
10. 6. 2012 (Slavnost Božího Těla), 8. 7. (14. v mezidobí), 12. 8. (19. v mezidobí) a 9. 9. (pouť na Mariánské Hoře)

KULTURNÍ

KALENDÁŘ

Ne 13. 5. – 14.00 hod.
Pá 18. 5. – 10.00 hod,

Den matek – program MŠ
Orlovna v Dolní Čermné
Byla jednou jedna pohádka – Filharmonie Pardubice
Orlovna v Dolní Čermné

.
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle velikonoční
29. dubna 2012
18. týden / 2012

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
30. dubna 1. května -

pondělí
úterý

2. května -

středa

3. května -

čtvrtek

4. května -

pátek

5. května -

sobota

po 4. neděli velikonoční
sv. Josefa, Dělníka
19.00 Dolní Čermná – za Jana Faltuse a celý rod
sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
19.00 Dolní Čermná – za Marii Cejnarovou
a živé a zemřelé z rodiny Cejnarovy a Vávrovy
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
7.30 Dolní Čermná – za živé a zemřelé členy živého růžence
19.00 Verměřovice – za rodinu Novákovu a Ladislava Syrového
po 4. neděli velikonoční; první pátek v měsíci
19.00 Dolní Čermná – za Františka a Marii Komárkovy a sourozence
po 4. neděli velikonoční; první sobota v měsíci
7.30 Dolní Čermná – za Marii a Emila Applovy a dceru Marii
19.00 Verměřovice

6. května - neděle - 5. neděle velikonoční
Dolní Čermná Petrovice
Dolní Čermná Mariánská Hora -

7.30 h.
9.00 h.
10.30 h.
16.00 h.

– za Vendelína Nastoupila a manželku Marii
– za Ludmilu Novákovou a rodiče Antonína a Matyldu Junkovy
– za dar uzdravení
– za Vojtěcha Formánka, rodiče a bratra

Příležitost ke svaté zpovědi budete mít:
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče,
15:00 – 17:00 h.
P. Josef Roušar
17:00 – 18:55 h.
P. Josef Roušar
Čtvrtek 3. 5.
Verměřovice
17:00 – 18:55 h.
P. Josef Roušar
Pátek 4. 5.
Dolní Čermná
17:00 – 18:50 h.
V ostatních dnech se zpovídá ve farním kostele v Dolní Čermné jen 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Středa 2. 5.

Dolní Čermná

Akce ve farnosti:
akce
příprava na 1. sv. přijímání
zkouška zpěvu dětské scholy
pravidelná návštěva starších
a nemocných farníků
výstav Nejsvětější svátosti oltářní
společná adorace
schůzka ministrantů
mše svatá pro děti
zahájení poutní sezóny – mše svatá

den
pondělí
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
neděle
neděle

datum
30. 4.
30. 4.
1. 5.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.

hodina
15:00 h.
16:45 h.
odpoledne
během dne
dopoledne
během dne
17:00 h.
po mši sv.
9:00 h.
10:30 h.
16:00 h.

POUTNÍK, KVĚTEN 2012

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná
D. a H. Čermná, Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Mariánská Hora

Vydává Farnost sv. Jiří Dolní Čermná 1, 561 53 Dolní Čermná
Internet: http://dolnocermenska.farnost.cz, e-mail: dolnocermenska@farnost.cz
Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2012, Poutník vyjde 3. června 2012
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