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POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. K XXI. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE
„Svítilnou mým nohám je tvé slovo, světlem mé stezce.“ (Ž 118[119],105)
Milí mladí přátelé!
S radostí se na vás obracím v době, ve které se připravujete na XXI. světový den mládeže,
a v mé duši ožívá vzpomínka na velmi bohaté zážitky ze srpna minulého roku v Německu.
Letošní Světový den mládeže budeme slavit v mnoha místních církvích a stane se nám vhodnou
příležitostí k tomu, abychom znovu oživili plamen nadšení zapálený v Kolíně, který pak řada
z vás donesla až domů ke svým rodinám, do svých farností, sdružení či hnutí. Rovněž to bude
velmi příhodný okamžik, abyste na duchovní cestu nových generací za Kristem pozvali i své
přátele.
Téma, které vám předkládám k úvahám, je verš ze žalmu 118 [119]: „Svítilnou mým nohám je
tvé slovo, světlem mé stezce.“ (v. 105) Tato slova žalmu komentoval nám drahý Jan Pavel II.
takto: „Žalmista s velikým zalíbení chválí zákon Boží, chápe se ho jak svítilny, aby svým krokům
posvítil na své, často potemnělé životní pouti“ (Generální audience, středa 14. 11. 2001). Bůh se
zjevuje v dějinách, promlouvá k lidem a jeho slovo přitom stále zůstává tvůrčím. Hebrejský
pojem „dabar“, obyčejně překládaný jako „slovo“, ve skutečnosti označuje jak slovo, tak čin. Bůh hovoří o tom, co činí, a činí
to, co říká. Ve Starém zákoně ohlašuje synům Izraele příchod Mesiáše a znovuzřízení „nové“ smlouvy; ve vtěleném Slovu pak
své přísliby naplňuje. Katechismus katolické církve to objasňuje takto: „Kristus, Boží Syn, který se stal člověkem, je
jedinečným, dokonalým a definitivním Slovem Otce, který v něm říká všechno, a nebude už jiné slovo než toto.“ (čl. 65) Duch
svatý, který vedl vyvolený národ, inspiroval autory Písem svatých, takže nyní otevírá srdce věřících k poznání toho, co je
v Písmech uloženo. Tentýž Duch je činně přítomný ve slavení eucharistie, kdy kněz – „v osobě Krista“ – pronáší slova
proměňování, takže se chléb a víno stávají Tělem a Krví Kristovými, aby byly duchovním pokrmem věřícím. Abychom na své
pozemské pouti směřovali do nebeské vlasti, potřebujeme se všichni živit slovem a chlebem věčného života, které nelze od sebe
oddělovat!
Apoštolové přijali slovo spásy a svým nástupcům ho předali jako vzácný šperk, střežený v bezpečné schránce Církve: bez
Církve této perle hrozí, že se ztratí nebo roztříští. Milí mladí přátelé, zamilujte si Boží slovo a milujte Církev, která vám nejen
zpřístupňuje tak vzácný poklad, ale současně vás vede k ocenění jeho bohatství. Milujte a následujte Církev, která od svého
Zakladatele přijala poslání, aby lidem ukazovala cestu k pravému štěstí. Není jednoduché poznat a najít opravdové štěstí ve
světě, ve kterém žijeme, kde je člověk bohužel často zajatcem názorových proudů, podle kterých si může myslet, že je
„svobodný“, ale bloudí a ztrácí se v omylech a iluzích scestných ideologií. Velmi naléhavou se stává potřeba „osvobodit
svobodu“ (srov. encyklika Veritatis splendor, čl. 86), osvítit temnoty, ve kterých lidstvo tápe. Ježíš sám ukazuje, jak je to
možné: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8,31-32) Vtělené
slovo, Slovo Pravdy, nás osvobozuje a řídí naši svobodu k dobrému. Milí mladí přátelé, často rozjímejte nad Božím slovem
a nechte Ducha svatého, ať je vám on sám učitelem. Pak zjistíte, že Boží myšlení opravdu není myšlení lidské; octnete se
v kontemplaci (nazírání) pravého Boha a budete pak číst události dějin jeho očima; v plnosti budete okoušet radost, která se
rodí z pravdy. Na své životní cestě, která není ani jednoduchá, ani bez nástrah, určitě narazíte na obtíže a utrpení a někdy
budete i v pokušení vykřiknout společně se žalmistou: „Jsem unaven utrpením.“ (Ž 118 [119],107). Nezapomínejte pak
společně s ním dodat: „Hospodine, podle svého slova mi zachovej život (…) ustavičně dávám v sázku svůj život, nezapomínám
však na tvůj zákon.“ (Tamtéž, vv. 107.109) Láskyplná přítomnost Boží v jeho slově je svítilnou, která zahání temnoty strachu
a osvěcuje cestu i v těch nejtěžších okamžicích.
Autor listu Židům píše: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč; proniká až na rozhraní duše
a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.“ (Žid 4,12) Je třeba vzít vážně Boží slovo a považovat ho za
nepostradatelnou „zbraň“ v duchovním boji; vždyť slovo Boží působí účinně a přináší své plody, takže když se naučíme mu
naslouchat, budeme ho pak též poslouchat. Katechismus katolické církve vysvětluje: „Poslouchat (lat. ob-audire) ve víře
znamená svobodně se podřídit slyšenému slovu, protože jeho pravdivost zaručuje Bůh, který je pravda sama.“ (čl. 144) Postava
Abraháma je nám vzorem takového naslouchání, které se stává poslušností, u Šalamouna zase objevujeme zanícené hledání
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moudrosti ukryté ve Slově. Když se na něho Bůh obrátí s návrhem: „Žádej, co ti mám dát,“ moudrý Šalomoun odpovídá:
„Daruj svému služebníku vnímavé srdce.“ (1 Kr 3,5.9) Tajemstvím „vnímavého srdce“ je utváření srdce schopného naslouchat.
K tomu lze dospět tak, že ustavičně meditujeme Boží slovo a usilujeme o to, ho stále lépe poznávat, a tak v něm nalézáme stále
pevnější zakotvenost.
Milí mladí přátelé, povzbuzuji vás, aby vám Boží slovo bylo velmi důvěrně známé, abyste ho měli vždy po ruce a bylo pro
vás kompasem, ukazujícím vám cestu, po které se máte vydat. Když se do něho začtete, naučíte se poznávat Krista. K tomu
poznamenává sv. Jeroným: „Neznalost Písma je neznalostí Krista.“ (PL 24,17; srov. Dei Verbum, 25) Velmi osvědčenou cestou
k prohloubení a okoušení Božího slova je lectio divina, což je skutečný duchovní itinerář, umožňující sledovat jeho jednotlivé
kroky. Lectio je první krok a spočívá v tom, že si vybraný úryvek Písma přečtu a zastavím se u něho, postihnu v něm to
opravdu nejzákladnější; pak přejdu ke kroku druhému – meditatio, což je jakési vnitřní zastavení, v němž se duše obrací k Bohu
a snaží se pochopit, čím to slovo promlouvá dnes do konkrétního života. Následuje další krok – oratio, který můžeme
charakterizovat jako setrvání v přímém rozhovoru s Bohem, až dojdeme ke contemplatio, krok, který nám umožňuje zachovat
srdce pozorné ke Kristově přítomnosti, jehož slovo „je svící, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám
nevzejde v srdci.“ (2 Pt 1,19) Četba, studium a meditace Písma pak mají ústit do života, v němž poctivě přilnu ke Kristu a jeho
učení.
Svatý Jakub nás upozorňuje: „To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali
sami sebe. Neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná (podle něho), ten se podobá člověku, který pozoruje svůj
vzhled v zrcadle: podívá se na sebe, odejde, a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však důkladně zahledí do dokonalého zákona
svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale (skutečně) podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou
blaženost.“ (Jak 1,22-25) Kdo Boží slovo poslouchá a stále se na něj odkazuje, založil svou existenci na pevném základě. „Kdo
slyší tato má slova a plní je,“ říká Ježíš, „bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále“ (Mt 7,24): a nezřítí
se, když se přižene bouře.
Vystavět život na Kristu tím, že přijmu s radostí Boží slovo a jednám podle jeho učení: to je program pro vás, mladé třetího
tisíciletí! Je nutné, aby vzešla nová generace apoštolů, zakotvených v Kristově slovu, schopných odpovídat na výzvy dneška
a připravených přinášet Evangelium úplně všude. To po vás chce Pán, k tomu vás zve Církev, to od vás očekává svět – aniž by
o tom věděl. A když vás Ježíš volá, odložte stranou strach a odpovězte mu s velkodušností, zvláště když vás volá, abyste ho
následovali v zasvěceném životě nebo jako kněží. Nemějte strach, spolehněte se na něj a nebudete zklamáni.
Drazí mladí přátelé, na XXI. Světovém dni mládeže, který oslavíme 9. dubna na Květnou neděli, se vydáme na duchovní
pouť, která nás dovede až na světové setkání mládeže, konané v Sydney v červenci 2008. Postupně se budeme na tento veliký
okamžik připravovat a společně budeme promýšlet téma Duch svatý a poslání. Tento rok se naše pozornost bude soustředit na
Ducha svatého, Ducha pravdy, který zjevuje Krista, vtělené Slovo a současně otevírá srdce každého pro Slovo spásy; tak nás
uvádí do celé Pravdy. Příští rok, 2007, budeme meditovat nad veršem z Janova evangelia: „Jako já jsem miloval vás, tak i vy se
milujte navzájem“ (13,34). Budeme moci ještě hlouběji objevit, že Duch svatý je Duchem lásky, který nám vlévá boží lásku
a činí nás vnímavými pro hmotné i duchovní potřeby bratří a sester. Na svém putování nakonec
dospějeme až na světové setkání v roce 2008, jehož téma zní: „Dostanete sílu Ducha svatého, který na
vás sestoupí, a budete mi svědky.“ (Sk 1,8)
Už nyní, v atmosféře neustálého naslouchání Božímu slovu, vzývejte, drazí mladí přátelé, Ducha
svatého, Ducha odvahy a svědectví, aby vám dal sílu bez bázně hlásat Evangelium až na konec světa.
Maria, která ve Večeřadle společně s apoštoly očekávala den Letnic, ať vám je matkou i průvodkyní.
Ať vás naučí slovo Boží přijmout, uchovávat a meditovat ho ve svém srdci (srov. Lk 2,19), jak to ona
během celého svého života dělala. Ať vás povzbuzuje, abyste ve svém životě Pánu v „poslušnosti
víry“ řekli „ano“. Ať vám pomáhá, abyste zůstali pevní ve víře, vytrvalí v naději, stálí v lásce, stále
poslušní Božímu slovu. Jsem s vámi spojen v modlitbě a ze srdce vám žehnám.
Vatikán, 22. února 2006, svátek Stolce svatého apoštola Petra.
BENEDICTUS PP. XVI

IGNÁC Z LOYOLY – DUCHOVNÍ CVIČENÍ, DUCHOVNÍ DENÍK, ŽIVOTOPIS
Poprvé takto u nás vychází soubor základních děl jedné z největších osobností katolické církve a zakladatele jezuitského
řádu. Vydává ho nakladatelství Refugium Velehrad u příležitosti 10. výročí činnosti.
První část „Duchovní cvičení“ (známé také jako Exercia) vyšla u nás v devadesátých letech už několikrát
a přeložil je Robert Kunert. Jeho překlad s předmluvou a doslovem je také zařazen do uvedené knihy.
Myšlenky Ignáce z Loyoly ovlivnily celý vývoj evropské kultury, náboženství, vzdělání a umění.
„Vynikající myslitelé novověku, jako Voltaire, Descartes, Moliére, Corneille, Diderot, byli v mládí
vychováváni ještě v duchu tohoto španělského rytíře, jezuitská školní dramata byla prvním divadelním
popudem pro nejvýznamnější básníky; jezuitismus inspiroval velké umělce k jejich dílům, významní učenci
obohatili vědu cennými výzkumy a objevy ve všech oblastech, jen aby pomohli Loyolovu učení k vítězství.”
(z knihy Reného Fülöp-Millera Moc a tajemství Jezuitů).
Publikace je doplněna mnoha krásnými ilustracemi a rozsáhlými odkazy na prameny. Stojí 320,- Kč a lze ji zakoupit
v ústeckém knihkupectví Flétna, (ul. 17. listopadu 69 nad náměstím), které ji v případě nedostatku zájemcům doobjedná.
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ROZLOUČILI JSME SE S PANÍ MARTOU FALTUSOVOU.
V sobotu 29.dubna t.r. jsme se ve farním kostele sv.Jiří v Dolní Čermné rozloučili s paní Martou Faltusovou, která svojí
živou vírou a aktivním postojem patřila neoddělitelně do naší dolnočermenské farnosti. Dovolte mi,
abych také na tomto místě ještě jednou s vděčností vzpomenul některé události z jejího života, které
jsem uvedl na začátku pohřební liturgie.
Paní Marta se narodila 6.února 1929 v Čermné, v pořadí druhá ze šesti dětí rodičů Václava a Anny
Kunertových. Po skončení školní docházky v Horní Čermné se vyučila dámskou krejčovou. 30.prosince
1948 uzavřela ve farním kostele v Dolní Čermné svátostné manželství s panem Antonínem Faltusem
z Kunčic. Spolu se svým manželem měli šest dětí: Antonína, Martu, Marii, Roberta, Magdu a Petra.
Všechny dobře vychovali a připravili na život. Rodina a výchova dětí, později i vnoučat, byla pro paní
Martu vždy důležitým posláním. Když jí v únoru 1970 zemřel manžel Antonín, rozhodla se zůstat již
vdovou. Zcela se věnovala rodině i svým bližním a to v duchu živé křesťanské víry. V letech 1966 až
1982 pracovala na poště v Dolní Čermné jako poštovní doručovatelka. Svoji práci měla ráda a přijala ji jako poslání doručovat
lidem nejen korespondenci, ale také úsměv, zájem a vlídné slovo. Dočkala se narození 19 vnoučat a několika pravnoučat. Po
roce 1989 se stala starostkou Místní organizace Jednoty Orla. Svoji funkci dělala ráda, se zájmem pomáhat všem potřebným.
Velmi ochotně přispívala svými úvahami do tohoto našeho farního zpravodaje. Naposledy se nám svěřila se svým prožíváním
Velikonoc v nedávném dubnovém čísle Poutníka. Její článek měl mezi čtenáři nemalý ohlas. Nikoho tehdy ani nenapadlo, že je
to její poslední příspěvek do zpravodaje.
Paní Marta, jak jsem ji měl možnost poznat, měla ráda své bližní a zajímala se o ně. Své stáří se ale snažila odevzdat úplně
Pánu Bohu. Často se modlila za Boží požehnání pro všechny členy své početné rodiny. Pravidelně Pána Boha prosila o pomoc
i ochranu pro kněze: pro svého bratra Roberta, synovce Jendu a všechny, se kterými se během svého života seznámila. Velmi
ráda se setkávala a hostila u sebe řeholní sestry ze Společnosti sester Ježíšových, které založil právě její bratr Robert. Dokázala
si rovněž srdečně popovídat se svými sousedkami a známými z vesnice. Vždycky měla radost, když se mohla zúčastnit
bohoslužeb nebo když mohla přijímat svátosti. Každý čtvrtek před prvním pátkem v měsíci jsem jí přinášel svaté přijímání.
Nemohu zapomenout, jak říkávala s pohnutím: „Vítám Tě, Pane Ježíši!“
Věřím, že paní Marta Faltusová svým poctivým a láskyplným životem vydala důležité svědectví nejen své rodině, ale také
nám všem z Dolní Čermné i z celé farnosti. Za toto i vše ostatní, co ve svém životě všechno dobré, naše sestra v Kristu
vykonala, a co zná sám Pán Bůh, ji patří uznání a upřímné díky.
otec Pavel

V letošním červenci vzpomínáme 50. výročí úmrtí a v září 100. výročí narození našeho
rodáka Václava Formánka. Působil jako řeholní bratr, později převor Milosrdných bratří
v Prostějově R.P.Kamil.
Jeho přímluvě se odporoučí rodina

SETKÁNÍ S PÍSNÍ

Chtěl bych napsat pár řádků o letošním Setkání s písní. Letošní ročník byl jubilejní, proto byl také
pojat malinko jinak než obvykle. Za den „D“ byla zvolena sobota 6. května. A protože to byl X.
ročník byl program opravdu bohatý a probíhal po celý den. Dětské
vystoupení, Mládežnické vystoupení a Vilíkovi písničky na přání
naplnily dopoledne. Odpoledne začal opravdu hodně pestrý program
skupinou Somebody’s singing, která rozezvučela své hlasivky
a sklidila úspěch, stejně jako druhé vystoupení Mládežnické kapely
(Farmcompany DC). Velkou neznámou pro mnohé bylo vystoupení skupiny Fekete Seretlek.
Toto pražské uskupení složené ze studentů konzervatoře hraje tzv. world music (doslova!
maďarské, balkánské, švédské, židovské,…písně). Hned potom se již začalo přiostřovat
a jihlavská pop-rocková skupina Devět životů přilákala do pařícího prostoru první odvážlivce.
Ani prasklé struny nevadily ☺. A to už se blížil večerní program. Mnohým se splnil sen
a začala hrát Bratislavská skupina N.D.E. Tihle rockeři nejsou z těch, kteří do toho mlátí
a neví proč. Každá písnička má svoje poselství a tak byl jejich koncert i duchovním povzbuzením. No a na závěr ostrý rytmus
kapelky Michael, která za to vzala pěkně od podlahy a tak se vesele pařilo.
Těžko se to vystihuje ústně natož písemně na pár řádků. Letošní Setkání s písní bylo prostě trochu jiný. Nebylo lepší nebo
horší. Bylo jiný a podle mě i jiných bylo skvělý, krásný, super a tak ☺. A proto patří tááááákovýhle dík všem, kteří přispěli
k jeho realizaci!!!! Však vy víte ☺. Mělo ale i svoje mouchy. Zoufalá účast farníků byla skoro smutná. Zvlášť když některé
skupiny vystupovaly před skoro prázdným sálem. Myslím, že akce to byla povedená a je mě upřímně líto všech, kteří se o ni
sami připravili.
H.M.
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ANKETA NA AKTUÁLNÍ TÉMATA

Milí čtenáři, dění nadcházejícího měsíce bude pro naši zemi ve znamení parlamentních voleb a sportovní fanouškové celého
světa budou žít převážně kopanou. Nedalo mi to, abych opět oslovil několik našich hostů a zeptal se jich, jak obě události
hodnotí. Věřím, že jejich odpovědi, byť někdy stručné, nám všem mají co říci.
1) Myslíte si, že po červnových volbách bude v naší zemi vládnout levicová vláda za podpory komunistů?
2) Budete sledovat průběh Mistrovství světa v kopané, které se letos koná v Německu, a koho tipujete za vítěze?
Jaroslav Hubený, redaktor Deníku Orlické noviny, Česká Třebová
1)
Nemyslím.
2)
Budu. Velmi se těším. Tipuji finále neúspěšných z minulého šampionátu, tedy Francii s Argentinou. Ale tipuji jen
proto, že to mají čtenáři rádi. Vím, že každé tipování je jen hra, a to s většinovým množstvím prohrávajících: tedy peníze bych
na to nevsadil.
Antonín Faltus, živnostník, Letohrad
1)
Zda po červnových volbách bude vládnout levicová vláda za podpory komunistů si netroufám tipovat, ale nedivil bych
se tomu. Vzhledem k tomu, že většina politiků, ať zleva nebo zprava se během svého mandátu nestará o prospěch naší vlasti,
ale o to, aby se udrželi u moci, aby byli znovu zvoleni a měli z toho hlavně vlastní prospěch, tak si myslím, že je možné, že po
volbách se spojí s komunisty třeba i pravicová vláda. S komunisty jsme se měli vypořádat hned po revoluci, dnes máme jen dvě
možnosti: buď s nimi spolupracovat nebo je ignorovat. Slušní a dobří politici, kterým nejde jen o moc, s nimi spolupracovat
nebudou. Nesmíme se nechat nalákat na laciné sliby bezpracného blahobytu a musíme volit slušné politiky, kteří nebudou
ochotni s komunisty spolupracovat za žádnou cenu.
2)
Na některé zápasy mistrovství světa ve fotbale se asi dívat budu. Věřím našemu týmu, protože ho vede skvělý trenér
pan Brückner, takže vyhraje „Česká republika“.
Ing. Marie Zimmermannová, vedoucí Katechetického centra při Ř.k.biskupství v Hradci Králové
1)
Zdá se mi to pravděpodobné. Billboardy ČSSD jsou podle mého názoru chytře vymyšlené, vnímám je z celé
předvolební kampaně nejvíce, protože rádio ani televizi nemám v těchto dnech čas sledovat a denně jezdím po silnici. Pokud je
v duchu těchto billboardů „Co chcete Vy?“ a jasně pojmenované „mínusy“ ODS, vedena celá kampaň, nedivila bych se, kdyby
na to většina dosud nerozhodnutých voličů zabrala. Jen doufám, že pan Paroubek a další lidé v této straně mají dost soudnosti
a zodpovědnosti na to, aby se s komunisty do koaliční spolupráce nepouštěli. Tuto naději nemohu opřít o žádná fakta, snad jen
o to, že když poslouchám předsedu vlády, mám dojem, že je to dost chytrý člověk, který se často umí dotknout jádra věci. Sama
chytrost však nestačí. K tomu je ještě třeba vyzrálé osobnosti, a tu nedovedu posoudit a mediálním obrazem jeho osoby se řídit
nechci, ten je vždycky velmi zavádějící.
2)
Mistrovství příležitostně sledovat asi budu, přehled o fotbale nemám, takže si vítěze netroufám tipovat. Budu fandit
Pavlu Nedvědovi, který je pro mne důvěryhodný.
Tomáš Macan, student 4. ročníku SOU Letohrad, bytem Verměřovice
1)
Ano myslím, protože tomu tak doposud bylo. Skoro si troufám říci, že komunisté rozhodovali o schválení určitých
zákonů, např. o registrovaném partnerství. Tiché dohody ČSSD a KSČM jsou prostě špína. Já osobně bych komunistickou
stranu zrušil nebo zakázal. Nemohu pochopit, jak mohli lidé po revoluci nechat tuto stranu ve vládě. Jejich prohnilá ideologie
se totiž vůbec nezměnila, jen se podává krásně zabalená, aby nikdo nic nepoznal.
2)
Ano, budu ho průběžně sledovat, ale jen podle možností. Rád se kouknu, jak hrají naši, ale zase tak nadšený pro fotbal
nejsem, abych sledoval všechny zápasy, které na mistrovství proběhnou. Rád bych, aby vyhráli češi, ale je tam mnoho těžkých
protivníků. Kdyby předvedli fotbal jako posledně na Mistrovství Evropy, vůbec bych se za ně nestyděl. Zkusím tipnout jako
vítěze Brazílii.
P.Jiří Šindelář, řeholní kněz - redemptorista, Králíky – Hora Matky Boží
1)
Ne.
2)
Částečně. Brazílie.
Anketu uspořádal otec Pavel

MOŽNOST OBJEDNÁVÁNÍ KNIH
Podařilo se nám navázat kontakt s nakladatelstvím Portál. Jestliže bychom objednávali knihy ve větším množství, máme
možnost objednat za velmi výhodných cenových podmínek se slevou 75%.
V kostelích jsou k dispozici knižní katalogy. Pokud máte o objednání knih zájem, zapište se na připravené formuláře
v kostele, nebo se můžete obrátit na některého z nás farníků, kteří se budeme v každé vesnici o objednávání knih starat.
Zapůjčený katalog vraťte, prosím, do kostela pro další zájemce.
Verměřovice
Růžena Maříková
Dolní Čermná
Vladimíra Dvořáková
Petrovice
Václav Beneš
Mariánská Hora
Antonín Pecháček

- 4 -

POUTNÍK

ČERVEN 2006
ŘEKLI O „REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ“

V březnu t. r. přehlasoval parlament prezidentovo veto k zákonu o „registrovaném partnerství“. Diskusí před hlasováním na
toto téma nebylo mnoho, jak by si kontroverzní zákon zasluhoval. Z obrazovky byl slyšet jen monolog sexuologa MUDr.
Radima Uzla, bývalého předsedy Nezávislé erotické iniciativy. Neslyšel jsem (nebo jsem přeslechl?) v televizi fundovanou
solidní debatu odborníků z obou stran k tomuto celospolečenskému problému. Spíše se média zaměřila na ankety mezi
obyvateli. A jak všichni víme, anketa se dá velice snadno zmanipulovat a „přizpůsobit“ lobbistické straně, která nejvíce řve, že
je utiskovanou menšinou. Čekám kdy začnou vykřikovat své právo na uzákonění pedofilie nebo sodomie tito zvrhlíci. To je
přece také menšina, a co více, je ještě pod zákonem. Sledoval jsem názory zveřejněné v tisku a zde je našim čtenářům
předkládám ve zkrácené formě.
MUDr. Petr Příhoda: „Radikální liberalismus těží z noetické skepse a morálního relativismu, které ovládly moderní
filosofii. Relativizuje rozdíly v pohlavní orientaci, redukuje pojmy na normu statistickou a biologické účelnosti
a případné námitky pranýřuje jako diskriminační. Tak se podařilo k zákonu o registrovaném partnerství vytěsnit
z diskuse otázku, zda je homosexualita variantou normy nebo abnormalitou? Je-li normou stav, který je
optimem pro zachování života jedince i druhu, sotva za ni lze pokládat homosexualitu, která závažně
indisponuje nikoliv k početí, to je biologicky možné, ale k převzetí rodičovské role.... Média zákon
o „registrovaném partnerství“ masivně podpořila.... Má-li zákon usnadnit život homosexuálním párům, není
divu že ho hluboce sekularizovaná liberální společnost přijala. To však není konečný krok. Dalším bude
prosazení práva homosexuálních párů na adopci dítěte.... Liberální tisk občas tvrdí, že je dokázáno, že dítě
vyrůstající v homosexuálním prostředí není ohroženo. To není pravda! Existují případové studie jednotlivých osudů, jejichž
závěry si odporují, některé jsou varovné, ale metodicky korektní dlouhodobý srovnávací výzkum proveden nebyl....“
Exprezident Václav Havel: Veřejně ocenil, že poslanci přehlasovali veto jeho nástupce Václava Klause
a přijali zákon o „registrovaném partnerství“. Stanovisko lidovců a prezidenta označil za „absurdní ideologii, že
rodina má mít výhody, protože plodí děti na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku,
jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata,“ glosoval názory odpůrců „registrovaného
partnerství“ pro internetový deník Aktuálně.cz bývalý prezident Havel. (Hnusný vulgarismus a nesmyslné
popření rodiny bych od tohoto člověka nečekal. Kam dal zdravý rozum? - pozn. js.)
Biskup Vojtěch Cikrle v reakci na přijatý zákon upozornil, že... „vývoj v zemích, kde podobnou „normu“
přijali, potvrdil, že nové požadavky sledují více odstranění výlučnosti a společenské podpory pro manželství
muže a ženy než řešení praktických otázek života osob se změněnou sexuální orientací a dalších
souvisejících problémů.“
Prezident Václav Klaus po hlasování prohlásil, že „výsledek nepovažuje za porážku svou, ale
za porážku nás všech, kteří věříme, že rodina je v naší společnosti základní, jedinečná
a bezkonkurenční v práva univerzální (nikoliv skupinová) a v práva zajišťující svobody, nikoliv
nároky“. (To jsou skutečně slova hodná chvály. - pozn. js.)
js.

AHOJ DĚTI!

S E D M SV Á T O ST Í

Dnešní neděle bude určitě pro některé z vás nezapomenutelným dnem, protože slavnostně přijmete první svaté
přijímání. Slavnost s vámi prožijí nejen vaši rodiče, sourozenci a kamarádi, ale také celá farnost. Je to vždy
krásné svědectví o tom, že chcete svůj život prožívat s Pánem Ježíšem a přijímat Ho pod způsobou chleba
a vína.
O prvním svatém přijímání si povídáme ale také proto, že je jednou ze sedmi svátostí, o nichž bychom si dnes
chtěli říci trochu více. Jak už zaznělo, svátostí je sedm. Jsou to svátosti Nového zákona a ustanovil je Kristus.
Pokusily byste se vyjmenovat je? Třeba by nám pomohlo promítnout si lidský život od jeho počátku až ke konci
a hned přijdete na to, že první svátostí je křest. Další pak smíření a eucharistie, následuje biřmování, pak svátost manželství,
kněžství a poslední je pomazání nemocných.
Stejně tak, jako v životě vše začíná zrozením, má i duchovní život svůj zrod. A je to právě v okamžiku křtu - uvedení do
křesťanského života. Křestní milost smývá dědičný hřích a pokřtěný se stává členem církve. My jsme zvyklí na to, že většinou
jsou křtěna ještě malá miminka.
Když však povyrostou a stanou se z nich děti, které již dovedou kontrolovat své svědomí, rozlišit dobro a zlo, mohou přijmout
další svátost - eucharistii, tedy svaté přijímání. Pochopitelně, že by to nebylo možné, pokud by tomu nepředcházela svátost
smíření - svatá zpověď, kde vyznáváme své hříchy a ty jsou nám odpuštěny. Naše duše je pak připravena přijmout Tělo a Krev
Páně.
Z dětí pomalu rostou mladí lidé a přichází čas k přijetí další svátosti - biřmování. Mladý člověk přijímá Ducha svatého a jeho
dary a tato svátost ho má upevnit v křesťanském životě.
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Přijde dospělost a s ní také důležité
rozhodnutí, zda člověk vstoupí do
manželství, nebo se rozhodne pro
kněžství. To jsou další dvě svátosti.
Snoubenci se chtějí vzájemně darovat
jeden druhému, slibují si lásku, úctu
a věrnost na celý život a přijmou
svátost manželství. Někdo zase slyší
Boží povolání k zasvěcenému životu,
rozhodne se dát Pánu Bohu svůj život
pro službu bližním a přijme svátost
kněžství.
Na sklonku života, když přijde
nemoc a stáří nebo hrozí smrt,
přijímají lidé ještě poslední svátost pomazání nemocných. Zvláštní milost
pomůže nemocnému a připraví jej na
přechod do věčného života.
Vidíme, že tak, jako má lidský život
určité důležité etapy, má je také
duchovní život. Díky svátostem v něm
najdeme zrod, vzrůst, poslání i uzdravování. A ještě důležitou věc, než přejdeme k obrázku. Všechny svátosti jsou důležité,
mají svou úlohu, ale přece nad nimi všemi jedna tak trochu vyčnívá a je také nazývána „Svátost svátostí“ - eucharistie. Proto si
znovu zdůrazníme, abychom si jí opravdu vážili.
V obrázku je namalováno sedm symbolů, které nám mohou jednotlivé svátosti znázornit. Jsou u nich i jejich názvy, ale ty
neodpovídají obrázkům. Váš úkol bude tedy přiřadit správný popis k symbolům. Můžete třeba spojit slovo a obrázek čárou
a pak si vše vybarvit.
(Otazníček)
Pro starší:
Dnes navážeme na to, co jsme si řekli pro menší děti a trochu podrobněji se zaměříme na jednu ze sedmi svátostí. Už možná
tušíte, na kterou. Ano, je to biřmování. Důvod je jasný. Zatímco dnes jsme mohli spolu s dětmi slavit jejich první svaté
přijímání, za dva týdny společně prožijeme s mladými lidmi jejich biřmování, tedy okamžik, kdy přijmou další svátost.
Ještě než si o ní řekneme více, vrátíme se k jedné důležité události uplynulého týdne. Víme, že jsme ve čtvrtek slavili
Nanebevstoupení Páně. Pán Ježíš, ještě než vystoupil k svému Otci, slíbil apoštolům seslání Ducha svatého. Víme také, že po
deseti dnech o letnicích k tomu opravdu došlo. My si tuto událost připomeneme první červnovou neděli, kdy slavíme
Svatodušní svátky. Podstata této události se promítá do dnešních dnů právě ve svátosti biřmování, protože jejím účinkem je
plné vylití Ducha svatého.
Svátost biřmování spolu se křtem a eucharistií tvoří skupinu svátostí, které uvádějí do křesťanského života. Takže vlastně
biřmování zdokonaluje křestní milost. Je svátostí, která dává Ducha svatého, aby nás hlouběji zakořenil do Božího synovství,
pevněji spojil s Kristem, zpevnil také náš svazek s církví, abychom dokázali šířit a bránit víru slovem i činem, vyznávali
statečně Krista a nestyděli se za kříž.
Biřmování v nás také rozmnožuje dary Ducha svatého - Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání
a zbožnosti a Ducha Boží bázně. Tato svátost - stejně jako křest - vtiskuje křesťanovi do duše nezrušitelné duchovní znamení,
proto se uděluje pouze jedenkrát za život. O biřmování se také mluví jako o „svátosti křesťanské dospělosti“. Nesmí se tím ale
myslet dospělost přirozená. Biřmovanec má být ve věku, kdy plně užívá rozum a je připraven vzít na sebe svůj úkol ve
společenství církve.
Svátost biřmování uděluje biskup prostřednictvím pomazání posvátným křižmem na čelo, spolu s vkládáním ruky
a prostřednictvím slov: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“.
Na závěr bych ještě chtěla připojit prosbu, abychom na naše biřmovance nezapomínali v modlitbě.
(podle Katechismu katolické církve)
(EJ)
Z minulého Poutníka:
Na obrázku se po vybarvení měl objevit rytíř na koni s praporem v ruce, kterému u nohou leží drak. Doufám, že se vám to
podařilo i přes to, že nedopatřením u jednotlivých barev chyběla odpovídající čísla. Barvy jdou ale za sebou od jedné do devíti,
takže snad to bylo možné takto pochopit.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ

Ne 28. 5. – 15.00 hod.
Pá 2. 6. – 20.00 hod.
Ne 4. 6. – 14.00 hod.
Ne 4. 6. – 19.00 hod.
Pá 9. 6. – 20.00 hod.

Zahajovací koncert – A. Dvořák – Symfonie č.9e moll „Z nového světa“
Dům kultury Letohrad
Varhanní koncert
Evangelický kostel v Horní Čermné
Pochod pohádkovým lesem
Dolní Čermná
Varhanní koncert
Kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí
Sborový a varhanní koncert
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Letohrad - Orlice

Pá 9. 6.-Ne 11. 6.

Jablonský medvídek – XII. ročník folkového festivalu
areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí

Ne 18. 6. -15.00 hod.

Závěrečný koncert
Kostel sv. Václava v Letohradě
Účastníci zájezdu – ČR
Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala
Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy. Na dovolenou autobusem k Jadranu vyráží náhodná
skupinka cestujících. Průvodkyně Pamela, blondýna s růžovými brýlemi se rozhodla "vytvořit z nich
správnou partu". Oni se však vidí poprvé v životě! Během cesty a pobytu u moře na všechny čeká
řada komických, ale i absurdních situací, v nichž se lidé ukazují odhaleni, a to nejen do plavek.
Přátelství, překvapivá setkání, letní milostná vzplanutí i divoké prázdninové vášně se odrážejí
v příběhu plném humoru a jemné vieweghovské ironie.
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Na tý louce zelený – opereta - v podání DS – Kolár Letohrad
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Keramika – Silvie Bednářová
Damascenská ocel – umělecký kovář Marcel Bednář
Výstava potrvá do 27. 8. 2006
Kulturním a informačním centru čp. 30 v Jablonném nad Orlicí

Po 19. 6. – 19.30 hod.

Pá 23. 6. – 19.00 hod.
Ne 25. 6. – 15.00 hod.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V červnu 2006 oslaví:

81 let
paní Ludmila Nováková
z Petrovic č.7
73 let paní Vlasta Nováková
z Petrovic
80 let
paní Antonie Sklenářová
z Verměřovic
73 let pan Josef Mareš
z Dolní Čermné
76 let
paní Zdeňka Motlová
z Dolní Čermné
72 let paní Marta Cejnarová
z Dolní Čermné
76 let
paní Jindřiška Bednářová z Dolní Čermné
70 let pan Antonín Kašpar
z Dolní Čermné
76 let
pan Valentin Kunert
z Dolní Čermné
65 let paní Magdalena Polzerová
z Dolní Čermné
75 let
paní Zdeňka Müllerová
z Dolní Čermné
60 let pan Oldřich Formánek
z Dolní Čermné
74 let
paní Olga Vávrová
z Dolní Čermné
50 let pan Pavel Junek
z Petrovic
Všem oslavencům jménem naší farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších
let.

Byla pokřtěna a stala se členkou Kristovy církve:

v Dolní Čermné
7. 5. 2006
Michaela Marešová
z Dolní Čermné
Rodičům Michaely rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu všech jejich dětí.

Křesťansky jsme se rozloučili:

V Dolní Čermné
29. 4. 2006
s paní Martou Faltusovou
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.

z Dolní Čermné
otec Pavel

SLUŽBA LEKTORSKÁ:
4. 6.

Ne

15. 6.

Čt

18. 6.

Ne

25. 6.

Ne

29. 6.

Čt

Červen 2006
Seslání Ducha
7.30
Svatého, Boží hod
16.00
svatodušní
Tělo a Krev Páně
19.00
7.30
11. neděle v mezidobí 10.30
16.00
7.30
12. neděle v mezidobí
16.00
Sv. Petr a Pavel
19.00

p. Mikulová 162
Kunertovi 125
Nastoupilovi 303
Kubíčkovi 140
Kunertovi 458
Málkovi 77 HČ
p. Pecháčková 310
Pecháčkovi MH
Nastoupilovi 109
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2. 7.
9. 7.
16. 7.
23. 7.
30. 7.

Červenec 2006
Ne 13. neděle 7.30
Kužílkovi 202 HČ
v mezidobí 16.00 Macháčkovi ml. 180 HČ
Ne 14. neděle 7.30
Vávrovi 264
v mezidobí 16.00 Marešovi 264 HČ
Ne 15. neděle 7.30
Vávrovi 270
v mezidobí 16.00 Macháčkovi st. 180 HČ
Ne 16. neděle 7.30
Marešovi 271
v mezidobí 16.00 Macháčkovi st. 55
Ne 17. neděle 7.30
Plzákovi 277
v mezidobí 16.00 Moravcovi 267

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
7. neděle velikonoční
28. května 2006
22. týden / 2006

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
29. května -

pondělí

30. května -

úterý

31. května -

středa

1. června -

čtvrtek

2. června -

pátek

3. června -

sobota

po 7. neděli velikonoční – pro děti
18.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu pro
všechny děti z farnosti
sv. Zdislavy
19.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a požehnání pro
všechny rodiny ve farnosti
Svátek Navštívení Panny Marie
19.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a požehnání pro
všechny studenty z farnosti v době jejich zkoušek
sv. Justina, mučedníka
6.45
Dolní Čermná – za farníky
19.00 Verměřovice – za zemřelé z rodiny Sklenářovy
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
19.00 Dolní Čermná – za všechny ctitele Nejsvětějšího srdce Ježíšova
první sobota v měsíci, sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
6.45
Dolní Čermná – za všechny ctitele Neposkvrněného srdce Panny Marie
19.00 Petrovice – za Petra Duška a manželku a oboje rodiče

4. června - neděle – Slavnost Seslání Ducha svatého
Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby královéhradecké diecéze.
Dolní Čermná 7.30 h. - za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence
Verměřovice 9.00 h. - za Františku a Josefa Faltusovy a Ludmilu a Ladislava Faltejskovy
Mariánská Hora16.00 h. - za Marii Novákovou, rodiče a bratry
MÁJOVÁ POBOŽNOST:
v pondělí, v úterý a ve středu večer po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné.
Svatodušní novéna: vždy 30 minut před každou mší svatou ve farním kostele v Dolní Čermné (společné rozjímání,
litanie, svátostné požehnání).
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.30 h. a v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá
30 minut před začátkem Svatodušní novény.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h.
Na Mariánské Hoře: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h.
Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
mše svatá pro děti
dětské klubíčko
návštěva starších a nemocných farníků
před prvním pátkem v měsíci
adorace před vystavenou Eucharistií
zkouška chrámového sboru

den
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek

čas
29. 5.
29. 5.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6
2. 6.
2. 6.

hodina
16.15 h.
18.00 h.
9.00 – 11.00 h.
dopoledne
dopoledne
odpoledne
15.00 – 18.30 h.
19.45 h.

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
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