ROČNÍK XII
ČERVEN 2008

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Tak máme opět měsíc červen. Pro děti je to poslední měsíc
školy. Pro ty nejmenší školáky je to často doba, kdy poprvé
přicházejí ke stolu Páně a přijímají Krista v Nejsvětější
svátosti. Jejich rodiče se někdy ptají: "Pane faráři, co myslíte,
může naše Anička už jít ke svatému přijímání?" Někdy je to
naopak sám farář, kdo se ptá rodičů, kdy už pošlou svoje dítě
k prvnímu svatému přijímání.
V období svátku "Božího Těla" se ve farnostech organizují
slavnostní první svatá přijímání skupin dětí. Bohužel je to pro
některé děti zároveň i přijímání poslední. I v dnešní době se
postoj rodičů a někdy i kněží k prvnímu svatému přijímání
pohybuje mezi dvěma krajnostmi - na jedné straně úzkost, zda
je dítě dostatečně schopno
úcty, zda nedojde k nějakému
znesvěcení, a na druhé straně
je první svaté přijímání často
pokládáno jen za jakousi
společenskou událost. Tento
článek by měl pomoci všem
k nalezení optimálního postoje
a především by měl povzbudit
rodiče dětí i kněze k tomu, aby
dětem včas a s láskou otevřeli
cestu k pokrmu, o kterém sám
Pán Ježíš řekl: "Amen, amen,
pravím vám, když nebudete jíst
tělo Syna člověka a pít jeho
krev, nebudete mít v sobě
život." (Jan 6, 53).
Právní podmínky pro přijetí eucharistie
Nejprve si uveďme právní předpisy, obsažené v platném
Kodexu kanonického práva (CIC). V kánonu 912 se píše, že
ke svatému přijímání smí a musí být připuštěn každý
pokřtěný, kterému v tom právo nezabraňuje. V kánonu 913 se
pak hovoří o svatém přijímání dětí. Děti mají mít dostatečné
poznání a být důkladně připraveny tak, aby podle úrovně
svého poznání pochopily tajemství Krista a mohly přijmout
tělo Páně s vírou a zbožností. Dětem v nebezpečí smrti se
může podat svaté přijímání, jestliže jsou schopny rozeznat tělo
Kristovo od obyčejného pokrmu a svaté přijímání přijmou
s úctou. V následujícím kánonu se ukládá především rodičům
nebo jejich zástupcům a pak farářům, aby děti, které dosáhly
užívání rozumu, byly náležitě připraveny a po svaté zpovědi
co nejdříve přijaly tělo Páně. Dále se potom v kánonu
920 dočteme o tom, že kdo už byl poprvé u svatého přijímání,
je povinen k němu přistupovat jednou za rok, nejlépe v době
velikonoční.
Jistě vás po přečtení předchozího odstavce napadly nějaké
otázky. Jak chápat výraz dostatečné poznání? V jakém věku

dosahuje dítě užívání rozumu? Co se rozumí důkladnou přípravou?
Jaká je úroveň dětského poznání a chápání? Musí tedy dítě před
prvním svatým přijímáním přijmout svátost smíření, i když se
pravděpodobně nedopustilo žádného těžkého hříchu? Odpovědi na
tyto otázky se snad mohou zdát složité, nebo příliš subjektivní, ale
tak tomu ve skutečnosti není.
Vývoj praxe
V prvních dobách církve se podávalo svaté přijímání
i nemluvňatům hned po křtu a po udělení svátosti biřmování. Tyto
tři svátosti se i dětem udělovaly najednou. Malé děti potom nadále
přijímaly eucharistii. Postupem doby se od této praxe
v římskokatolické církvi upustilo, protože dětem, které pro
nedostatek rozumu ještě nemohly
zhřešit a nacházejí se ve stavu
prvotní nevinnosti, stačí ke spáse
milost posvěcující, přijatá ve křtu.
Definitivní tečku za touto zvyklostí
udělal čtvrtý lateránský koncil
v roce 1215. Ve východních
církvích se však dosud podává
svaté
přijímání
i kojencům.
Důvodem toho je skutečnost, že
svátosti samy o sobě působí milost,
kterou naznačují.
V západní církvi docházelo dále
k posunu, který bychom mohli
nazvat úpadkem, když věřící
přestali přijímat Nejsvětější svátost
často a úcta k ní se přesunula do formy adorace. Došlo k tomu, že
k prvnímu svatému přijímání byly přiváděny děti v deseti, dvanácti
nebo čtrnácti letech, nebo ještě později. V období jejich dospívání
jim tak chyběl lék proti pokušení a hříchu. Svaté přijímání se
nepodávalo ani dětem, které byly v nebezpečí smrti.
Dekret Pia X.
V našem století měla církev vynikajícího papeže, svatého Pia X.,
který velice horlil pro "časné a časté svaté přijímání". Jeho
nejzásadnější čin v otázce svatého přijímání dětí byl dekret „Quam
singulari“, který vydala na jeho příkaz Kongregace pro svátosti 8.
srpna 1910. Pojednává o věku dětí, vhodném k prvnímu svatému
přijímání. Na dekret navázal oficiální výklad jeho ustanovení.
V tomto dekretu se několikrát uvádí jako nejvhodnější věk pro
první přijetí eucharistie přibližně sedmý rok života. Nikde se
ovšem neuvádí přesná hranice. Spíše se hovoří o věku, kdy dítě
začne užívat rozum, rozezná dobré od zlého a je schopno si
uvědomit rozdíl mezi obyčejným chlebem a Nejsvětější svátostí.
Připravenost dítěte
Posoudit, zda je dítě schopné vyhovět těmto podmínkám, náleží
především rodičům. Lze říci, že v dnešní době jsou děti již
v předškolním věku schopné úsudku vyžadovaného pro přijímání
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Nejsvětější svátosti. Není
úplně jisté, zda jsou děti zcela
neschopné dopustit se těžkého
hříchu. To záleží na výchově
jejich svědomí, o kterou mají
rodiče dbát. Posoudit hříchy
kajícníka, ať malého, nebo
dospělého, je potom úkol
zpovědníka.
Pokud člověk nespáchal
těžký hřích, není striktně vzato
povinen
přijmout
svátost
smíření. Je to však velmi
žádoucí.
Pokud
bychom
s první
svatou
zpovědí
a následným svatým přijímáním čekali, až dítě upadne do
těžkého hříchu, dopouštěli bychom se velké zvrácenosti. Svatá
zpověď se i před prvním svatým přijímáním vyžaduje jednak
proto, aby se v člověku vypěstoval návyk přijímat tuto svátost,
jednak mezi účinky svátosti smíření patří i rozmnožení milosti
pomáhající, kterou dítě potřebuje pro boj s pokušením.
V dnešní době se velmi často setkáme s agresivitou, zlem,
různým pokušením. To co doléhá na dospělé, doléhá ještě více
na děti, které jsou z "bavlnky" rodinného prostředí poslány do
světa dospělých. Jdou do školy, někdy už do "mateřské"
školky, a jejich rodiče je najednou nepoznávají a ptají se:
"Kde se to v tom našem dítěti bere?" Na rodičovských
schůzkách se dozvídají různá překvapení, občas se děti projeví
doma velmi neočekávaně a dokážou své rodiče pěkně šokovat.
To všechno je zaviněno z velké části nedostatečnou předškolní
domácí výchovou. Už tehdy často dochází k odcizení mezi
dětmi a rodiči. Když potom dětem chybí svátostná milost,
nemají dost sil a prostředků, které by jim pomohly odolat zlu.
Uvědomme si, že pokušení nejsme vystaveni pouze my,
dospělí. Proto tak apeluje kánon 914 Kodexu kanonického
práva, aby dítě, které dosáhlo věku užívání rozumu, co
nejdříve přijalo svátost smíření a svaté přijímání.
Ve chvíli, kdy jde dítě do školy, je už velmi pravděpodobně
dost zralé a schopné rozumně rozlišovat. Je tedy velmi
žádoucí, aby bylo po přiměřeném poučení, přístupném jeho
věku, připraveno svátostí eucharistie pro život ve světě. Stačí
poučení o základních pravdách víry - že je jeden Bůh, který je
ve třech osobách, že je nejvýš spravedlivý. Dále že milosti
Boží je nevyhnutelně potřeba ke spáse, že se Bůh v Ježíši
Kristu stal člověkem, aby nás vykoupil z hříchu a navěky
spasil.

To vše dětem přiměřeným
způsobem. Dítě by mělo rozeznat
eucharistický pokrm od obyčejného
jídla a mělo by jej přijímat s úctou.
Je dobré si připomenout, že
výrazem úcty k eucharistii je
i hodinový půst před jejím přijetím.
Tento půst výslovně nařizuje kánon
919. Půst neporušuje ten, kdo se
napije čisté vody nebo užije nutné
léky. Eucharistický půst nezavazuje
nemocné.
Školou úcty k eucharistii jsou
dětem především jejich rodiče. Dítě
velmi rychle pozná, zda je úcta
rodičů k Nejsvětější svátosti opravdová, nebo pouze zvyková.
Poznají, když rodičům jde při prvním svatém přijímání pouze
o efekt, fotografie, video a "bílé šatičky", zkrátka o společenskou
záležitost, nebo zda jsou všechny tyto věci výrazem něčeho
hlubšího. Je proto velmi důležité, aby rodiče přistupovali ke
svátostem spolu se svými dětmi. Před svatou zpovědí by se měli
doma vzájemně smířit a odprosit, poprosit za odpuštění i svoje děti
a vést je k tomu samému.
Mnoho rodičů chápe první svaté přijímání jako konec své
povinnosti vychovávat děti ve víře, ke které se při křtu dítěte
zavázali. To samozřejmě není pravda. I když část náboženské
výchovy poskytuje dětem například školní nebo farní výuka
náboženství, je hlavně na rodičích, aby to, co jejich děti přijaly,
v nich dále rozvíjeli.
Všechny lidské snahy by byly marné, kdyby v nás Bůh nepůsobil
svou milostí. Jeho milost přijímáme neustále. Nejjistějším
a nejmocnějším prostředkem k přijetí Boží milosti však zůstávají
svátosti. Právě děti jsou ve své počáteční nevinnosti nejvíce
schopny přijetí Božích darů. Proto je také Kristus dává za příklad
dospělým, dokonce i apoštolům. Dětem patří Boží království. My
dospělí v nich tuto nevinnost dokážeme zmařit. Buď tím, že
dáváme špatný příklad, nebo tím, že děti vystavujeme nadměrné
zátěži, nebo nedbáme o rozvoj jejich náboženského poznání
a duchovního života. Svátost eucharistie, která má v sobě moc
chránit nás od hříchu, je prostředkem k osobní svatosti. Zvykli
jsme si, že děti dokážou být ve svém chování podobné nám,
dospělým. Měli bychom si spíš zvyknout, že i děti mohou být
svaté, jak nás o tom přesvědčují příklady dětských mučedníků
z prvních dob, nebo třeba příklad svatého Aloise Gonzagy a Marie
Goretti. Ať se i oni přimlouvají za děti a jejich rodiče, aby v nich
svátostná milost, kterou přijali v eucharistii, přinesla ovoce svatého
života.
Převzato z časopisu „Amen“ – autor: P. Metoděj Kočí, O.P.

SETKÁNÍ MINISTRANTŮ
V sobotu 12. dubna jsme vyrazili směr Ústí nad Orlicí na 3. ročník diecézního setkání ministrantů. Před tamní farou nás mile přivítal
P. Jan Uhlíř, hlavní organizátor setkání. Po zahájení jsme byli přiděleni do skupiny ministrantů z Letohradu a z Borové u Poličky.
Motto tohoto setkání znělo: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ V duchu této výzvy plnili kluci úkoly na jednotlivých
stanovištích. Já jako doprovod jsem chodil s nimi a sledoval, jak si vedou. Některé úkoly byly lehčí, jiné těžší, všechny však byly
zajímavé. Celá skupina si vedla celkem dobře.
Po těchto soutěžích jsme pojedli dobré svačinky, které nám nachystaly naše hodné maminky. Odpoledne jsme s otcem biskupem
Dominikem slavili mši svatou. Silným zážitkem pro mne bylo vidět průvod ministrantů vstupovat do kostela. Bylo nás asi 260.
Otec biskup při promluvě klukům vysvětloval, aby si vážili toho, že mohou sloužit u oltáře, být blízko a dotvářet tak atmosféru celé
liturgie. Po skončení mše svaté bylo vyhlášení soutěží. Naše skupina obsadila hezké 2. místo. Při odchodu z kostela každý ministrant
dostal CD, které ukrývalo hry, kvízy i fotky z minulých setkání. Na to příští jsme byli pozváni do Kutné Hory.
Celé setkání se vydařilo, s radostí v srdci jsme se vydali k domovům, kde jsme se podělili o své zážitky.
Za kluky i za sebe Jan Moravec, Verměřovice
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ 10. 4. 2008

Zúčastněni: Otec Pavel, Ludmila Kubicová, Anna Motlová, Magdalena Vašíčková, Karel Bednář, Zdeněk Macháček, Václav
Čada, Jan Moravec, Helena Voksová, Jana Vondrová, Miluše Klekarová, Josef Němeček, Jana Málková, František Severin,
Magda Motlová, Antonín Pecháček, Milada Marešová
Program:
6. První svaté přijímání
1. Hodnocení
- děti se připravují v každý pátek, celkem bude
- Misijní koláč
10 setkání
- kladně hodnocen časový posun při vigilii Bílé
- přípravu vede sr.Ludmila, 2× se děti setkají
soboty
s o.Pavlem, 2× bude setkání rodičů
- Pochod pro život v Praze – účast Pecháčkovi
MH, p. Hubálek
- svátost smíření bude ve středu před 1. svatým
přijímáním
- je vyčleněna pouze pro děti, které
2. Vystoupení pěveckých sborů z naší farnosti
půjdou poprvé ke sv. přijímání a jejich rodiče
- informace budou na plakátech
- děti přistoupí poprvé ke sv. přijímání 8. 6. 2008
- do schránek přijdou letáčky
7. Informace
3. Svatodušní svátky
- Dne 7. 6. 2008 se v Potštejně koná Den pro rodiče
- Svatodušní novéna - bude vždy 30 minut před
s vnoučaty.
mší sv., závěr novény bude v sobotu
8.
Společné
zamyšlení nad zpovědní praxí
10.5.2008 ve 20,30 h. ve farním kostele
- PR doporučuje měsíčně pozvat cizího zpovědníka
4. Diecézní setkání dětí s O.biskupem
- PR byla informována a odsouhlasila zkrácení doby
- Informace podala A.Motlová - koná se dne
příležitosti ke sv. zpovědi.
17.5.2008, tématem bude Církev ve středověku.
9. Diskuse
5. Boží Tělo na Mariánské hoře
- byl projeven zájem o změny doby a dne konání
- 25. 5. v 16 hodin
dětské bohoslužby - místo pondělí v 18 hod.
- autobus bude zajištěn
přesunout na neděli v 10.30 hodin
- pohřby je nutno domlouvat na 15 hod. a nejdříve
domlouvat s o.Pavlem a až poté s pohřební službou
Jana Málková

INFORMACE K ZAŘIZOVÁNÍ CÍRKEVNÍHO POHŘBU
Dovolte mi, abych podal několik informací k zařizování pohřebních obřadů v katolickém kostele.
1. Pozůstalí by se měli nejprve domluvit na dni a hodině pohřbu s místním farářem (Pavel Seidl, tel.: 465 393 149 – fara,
737 443 792 – mobil). Pohřeb je možný především v tyto dny: pondělí, středa až sobota. Tedy mimo neděle a zpravidla
také mimo úterý (volný den faráře). Ve všední dny je možné začít pohřeb nejdříve až v 15.00 h. Hodina je stanovena
vzhledem k účasti zpěváků, hudebníků a varhanice, kteří se většinou vrací ze zaměstnání před 15.00 h. V sobotu je
možná jakákoliv dopolední nebo odpolední hodina.
2. Po domluvě s farářem se pozůstalí spojí s pohřební službou a vyřídí s ní potřebné náležitosti pohřbu do země nebo
pohřebního rozloučení s odvozem na zpopelnění.
3. Pohřební rozloučení v kostele se zpravidla koná při mši svaté, na žádost pozůstalých je možné také vykonat rozloučení
beze mše svaté.
4. Je dobře, když pozůstalí předají faráři podklady (stručný životopis) pro úvodní řeč kněze o zemřelém. Pozůstalí si
mohou také zjednat do kostela civilního řečníka, který promluví o zemřelém.
5. Účast místní dechové hudby při pohřbu je třeba domluvit s kapelníkem panem Pavlem Vašíčkem, tel.: 465 393 233.
6. Účast místního chrámového sboru při pohřbu je třeba domluvit s jednatelkou sboru
paní Magdou Vašíčkovou, tel.: 465 393 233.
7. Vykopání hrobu na místním hřbitově je třeba domluvit s příslušnou pohřební službou, která bude daný pohřeb
vyřizovat.
8. Zazvonění zemřelému na zvonech místního farního kostela v Dolní Čermné je třeba domluvit
s kostelníkem panem Josefem Marešem, tel.: 731 604 157. Zazvonit je možné i v případě, že se nekoná církevní
pohřeb.
Finanční vyrovnání církevního pohřbu se koná ve formě dobrovolného daru pozůstalých na potřeby místního kostela. Úmyslně
není stanovena taxa, protože finanční možnosti jsou v každé rodině odlišné. Farář pro sebe žádný poplatek nepožaduje.
S dechovou hudbou a chrámovým sborem je třeba se ale vyrovnat podle jejich požadavků.
Pavel Seidl
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - LETOHRAD 2008

V pátek 6. června bude zahájen 19. ročník MHF - Letohrad 2008. První koncert nás zavede do nově opravených prostor
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě - Orlici. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět tento opravený kostel
a slyšet v něm v jedinečné akustice naše přední smyčcové kvarteto a vynikajícího italského varhaníka.
Hlavním lákadlem festivalu jistě bude především provedení opery Nabucco od G. Verdiho, které se uskuteční v sobotu 7.
června od 20 hodin na zámecké terase v Letohradě. Představí se sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce.
Provedení bude ozvučeno a po loňských zkušenostech s rozmary počasí bude letos zastřešeno pódium. V rámci oslav města
bude na toto představení vstup zdarma. Při tomto a také při dalších festivalových koncertech se uskuteční stejně jako v loňském
roce sbírka na opravu varhan v letohradském kostele sv. Václava.
Dále následují festivalové koncerty v Horní Čermné, Jablonném nad Orlicí a v Dolní Dobrouči. Na letohradská pódia se pak
festival vrátí při závěrečném koncertě, kde vystoupí jeden z nejlepších dětských sborů světa současnosti - Královéhradecký
dětský sbor Jitro (15. 6. 2008 kostel sv. Václava v Letohradě).
Přijměte srdečné pozvání na tuto jedinečnou kulturní událost!
František Vaníček

Společnost F. V. HEKA Město Letohrad ve spolupráci s Kulturním centrem Letohrad, Římskokatolickou farností
Letohrad, Městem Jablonné nad Orlicí a Obcí Dolní Dobrouč za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL - LETOHRAD 2008 19. ROČNÍK
pátek 6. 6. 2008 ve 20.00 hod. - kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice
KONCERT V PŘEDVEČER ZAHÁJENÍ
Kocianovo kvarteto (ČR)
Andreo Castaldo (Itálie) – varhany
vstupné: 80,- Kč, slevy 50,- Kč

sobota 7. 6. 2008 v 19.30 hod. – zámecká terasa v Letohradě
slavnostní zahájení festivalu, předání ceny města
příjezd F. V. Heka, předání ceny Grand Prix
Vstup zdarma

sobota 7. 6. 2008 ve 20.00 hod. – zámecká terasa v Letohradě
ZAHAJOVACÍ OPERNÍ GALAPŘEDSTAVENÍ
G. Verdi – opera NABUCCO
scénické provedení
sólisté, sbor, balet a orchestr Divadla F. X. Šaldy v Liberci
VSTUP ZDARMA- bude pokračovat veřejná sbírka na opravu varhan v kostele sv. Václava
Představení bude ozvučeno! Jeviště bude zastřešeno.

neděle 8. 6. 2008 v 19.00 hod. - evang. kostel, Horní Čermná
VARHANNÍ KONCERT
Roland Muhr (SRN) – varhany
vstupné:50,- Kč, slevy 30,- Kč

pátek 13. 6. 2008 ve 20.00 hod. - kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl.
VARHANNÍ A SBOROVÝ KONCERT
Podorlický dětský pěvecký sbor (ČR)
Carlo Tunesi (Itálie) – varhany
vstupné:50,- Kč, slevy 30,- Kč

sobota 14. 6. 2008 ve 20.00 hod. - kostel sv. Mikuláše, Dolní Dobrouč
SBOROVÝ A VARHANNÍ KONCERT
Pěvecký sbor Familia Cantorum (ČR)
Carlo Tunesi (Itálie) – varhany
vstupné:50,- Kč, slevy 30,- Kč

neděle 15. 6. 2008 v 15.00 hod. 1. část - kostel sv. Václava, Letohrad
2. část - zámecké arkády
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Královéhradecký dětský sbor Jitro (ČR)
vstupné: 80,- Kč, slevy 50,- Kč

rezervace vstupenek - Kulturní centrum, Václavské nám. Letohrad

www.mhf.letohrad.cz
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Ahoj děti!
Začíná
červen
–
poslední
měsíc tohoto
školního roku.
Právě dnešní
neděle
nese
datum
1.
června.
Pro
vás děti je to neděle významná,
protože dnes všechny slavíte
svůj svátek – Den dětí. Určitě
nemusím zdůrazňovat, jakou
radostí a požehnáním pro své
rodiče jste. Vždyť každé dítě je
jedinečné, je to originál, který
má obrovskou hodnotu. Svou
čistotou a otevřeností můžete
mnohokrát být příkladem nám
dospělým. O tom, jak vysoce
jste ceněny i v očích Pána
Ježíše, se můžeme dočíst
v evangeliích. Třeba svatý
Marek to krásně popisuje
těmito slovy:
Přinášeli mu děti, aby jim
požehnal. Ale učedníci to
zakazovali. Když to Ježíš viděl,
rozmrzelo ho to a řekl jim:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří …(tajenka)…. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10, 13-16)
Protože už jste si určitě zvykly na to, že Otazníček má pro vás vždy nějaký úkol, nebude tomu jinak ani dnes. Budete hledat
tajenku a hned vysvětlím, jakým způsobem. Začíná doba školních výletů na hrady a zámky, do ZOO a na jiná zajímavá místa.
My si proto také vyrazíme na jeden výlet. Správnou cestu ale budete muset najít v lesním bludišti. Až se vám to podaří,
dostanete se k hradu, který skrývá tajenku. Je plný písmen, z nichž většina je tam ve trojicích. Právě ty vyškrtejte a zůstane vám
14 písmen. Nenechte se splést tím, že mezi těmito 14 písmeny jsou tři dvojice. Písmena přečtěte po řádcích od shora dolů
a zjistíte tajenku. Přeji pěkný „výlet“.
(Otazníček)
Pro starší:
Školní rok už finišuje do svého cíle. Po měsících učení, získávání nových
znalostí a dovedností se schyluje k závěrečnému hodnocení vaší práce. Na
poslední písemky a zkoušení již zbývá jen několik dní. Pak se vše uzavře,
vyhodnotí a napíše na vysvědčení. Ještě než ho ale převezmete do svých
rukou, čekají vás takové ty příjemné dny před koncem školního roku, kdy
víte, že nemáte žádné úkoly, nehrozí zkoušení a testy … Zkrátka, dá se říct,
že škola pomaloučku mizí a ustupuje prázdninám, na které se určitě všichni
těšíte. Před okamžikem než úplně vypnete mozkové závity a oddáte se
letnímu odpočívání, je třeba ještě zvládnout a vydržet i závěrečný „sprint“
před cílem. Jako malé osvěžení pro unavený mozek je tu pro vás dnešní
jednoduché sudoku. Nejsou v něm záměrně čísla, ale lákavě znějící slova:
ŠKOLA MIZÍ.
Jen připomínám k řešení sudoku, že do každého políčka se vepíše jedno
z devíti písmen tak, aby se písmena neopakovala v žádném řádku, sloupci
ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Najít dva stejné draky snad nebylo těžké. Vlevo dole posazený dráček byl úplně stejný jako ten uprostřed kolotoče.
Ukrytá ptačí jména ve větách: 1. KOS, 2. SLAVÍK, 3. SOVA, 4. KALOUS, 5. VÝR.
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VÍC NEŽ JEN HODINA ZPĚVU

Hudba patří k našemu životu stejně tak nerozlučně jako dýchání. Bez vzduchu bychom se brzy udusili. Bez hudby by se nám to při
pohledu na naši psychiku mohlo stát zcela rychle také. Aniž bychom si to uvědomovali, vnímáme ptačí zpěv – hudbu přírody.
Zpíváme si, když pociťujeme radost, spokojenost. Po hudbě sáhneme ve chvíli, kdy potřebujeme odpočívat, zklidnit se, vypnout od
všech starostí. Stejně jako zní hudba v okamžicích radostných, zní ale i v těch bolestných, kde už jsou veškerá slova zbytečná.
Určitě se shodneme na tom, že jsou díla, skladby nebo písně při nichž nám doslova běhá mráz po zádech. Svou nádherou tónů
a melodie nás zasahují přímo do srdce – jako malé střípky nebeského království. Často ani naše oči nezůstanou suché a zalesknou se
v nich slzy… Jako má všechno svůj rub a líc, má ho i hudba. Proto je na nás, abychom si vybírali jen tu dobrou a nenechali se „ničit“
hudbou, která nám nic nedá, ale spíše bere.
Bez hudby bychom si zřejmě neuměli představit ani liturgii. Asi by nám při mši svaté bez jediného tónu „něco“chybělo. Nejen
společnou modlitbou, ale právě i společným zpěvem potvrzujeme důležitost společenství. Je jasné, že každá mše svatá je ve své
podstatě vždy stejná. Ale s ohledem na to, pro jaké spektrum věřících je zaměřena, se tak trochu liší a podle toho i doprovodný zpěv
mění svou povahu. Jinak zpívají děti na svých „dětských“, jinak mládež při rytmických a jinak sbor při slavných mších svatých. Tady
někde se možná zrodil výborný nápad pozvat všechny tyto zpěváky a muzikanty společně na jeviště a uspořádat vystoupení všech
pěveckých sborů naší farnosti. Tato hudební akce měla svou premiéru v sobotu 3. května v Orlovně v Dolní Čermné. Myslím, že víc
než zdařilou. Jako první vystoupila dětská schola s pěkným a zajímavým programem. Dětská vystoupení mají vždy své vlastní kouzlo
a určitě osloví posluchače jakéhokoli věku. Po ní se nám představil chrámový sbor z Verměřovic. O tom, že umí pěkně a s citem
zazpívat i jindy než při pohřbech, nás určitě všechny jeho členky hravě přesvědčily. V následujících chvílích patřilo jeviště mladým.
Jejich elán, nadšení a energie k nám proudila prostřednictvím jejich písní. A protože k mládí neodmyslitelně patří i pohyb a tanec,
rozhodli se mladí nacvičit navíc ještě taneční překvapení. Určitě to celý program zpestřilo a obohatilo. Závěrečné vystoupení patřilo
chrámovému sboru, který předvedl Nešpory a Reginu coeli.
V proudu každodenních špatných zpráv, které se na nás valí, vždycky oceníme tu jednu dobrou. Zasvítí jako světlo ve tmě a potěší
nás. Právě proto je třeba pochválit věci, které se povedly, které nás obohatily. Tento hudební večer k nim určitě patřil.
Na závěr se nehodí nic lépe, než velké poděkování pořadatelům i všem účinkujícím. Poděkování za jejich čas k nácviku vystoupení,
za jejich odvahu postavit se na jeviště před mikrofon i za jejich oběť – zvládnout trému. Zvláštní dík by určitě zasloužili ti, kdo
jednotlivé sbory vedou, protože bez jejich pevných nervů by „to nefungovalo“. Převážná většina posluchačů v sále byli zároveň
i účinkující v některém ze souborů. Proto každý jistě oceňoval snahu ostatních i jinak, než jako pouhý divák, a proto si myslím, že
všichni z nás přítomných strávili při tomto sobotním večeru víc než jen hodinu zpěvu…
(EJ)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V červnu 2008 oslaví:

83 let
paní Ludmila Nováková
z Petrovic č.7
82 let
paní Antonie Sklenářová
z Verměřovic
78 let
paní Jindřiška Bednářová
z Dolní Čermné
78 let
pan Valentin Kunert
z Dolní Čermné
78 let
paní Zdeňka Motlová
z Dolní Čermné
77 let
paní Zdeňka Müllerová
z Dolní Čermné
76 let
paní Olga Vávrová
z Dolní Čermné
75 let
paní Vlasta Nováková
z Petrovic
75 let
pan Josef Mareš
z Dolní Čermné
75 let
pan Vojtěch Vacek
z Dolní Čermné
74 let
paní Marta Cejnarová
z Dolní Čermné
71 let
paní Marta Marková
z Petrovic
71 let
paní Miluška Náglová
z Dolní Čermné
60 let
pan Jaromír Formánek
z Dolní Čermné
55 let
paní Anna Jánešová
z Horní Čermné
55 let
pan Miroslav Křivohlávek
z Verměřovic
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
1. 5. 2008
Václav Macan
z Petrovic
na Mariánské Hoře
11. 5. 2008
Michal Macháček
z Horní Čermné
Rodičům Václava a Michala rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dětí.

Křesťansky jsme se rozloučili:

v Dolní Čermné
7. 5.2008
s paní Annou Junkovou
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
14. 5.2008
s paní Marií Nastoupilovou
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel
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KULTURNI KALENDÁŘ
Pá 6. 6. - So 7. 6.

So 8. 6. – 18.00
9. 6. - 15. 6.
Pá 20. 6. – 19.00 hod.
So 21. 6.

So 21. 6. – 21.00 hod.
22. 6.- 13. 7.
Čt 26. 6. – 17.00 hod.
So 28. 6.

XIV. Jablonský Medvídek – folk a country festival
Vystoupí Marien, Petra Šany Štanclová, AG Flek, Epy de Mye,
Bokomara, Vlasta Redl a další.
V sobotu přes den soutěže, výtvarné dílny, ukázka dravých ptáků, jízda na
koni.
Více informací na www.medvidek.inu.cz
Jablonné nad Orlicí
koncert souboru Campanula z Dolní Dobrouče
KD v Petrovicích
Výstava železničních modelů
Železniční stanice ČD Letohrad
Galakoncert – sbor Jabloňka a Dětský pěvecký podorlický sbor (PDPS)
sál kina v Jablonném nad Orlicí
Rybí den
Tradiční nabídka rybích specialit u místní rybárny
– pořádá Český rybářský svaz (ČRS)
Komedie „Blbec k večeři“
Zámecká terasa v Letohradě
Výstava paličkovaných krajek
Zasedací místnost zámek v Letohradě
Hraje, zpívá a tančí celá rodina
Vystoupení žáků místní ZUŠ společně se svými rodiči nebo příbuznými
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Vejrovské inspirace – Marie Šmoková
Vernisáž v 18 hodin, výstava potrvá do 31. 8. 2008
Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Červen 2008
1. 6.

Ne

9. neděle v mezidobí

8. 6.

Ne

10. neděle v mezidobí

15. 6.

Ne

11. neděle v mezidobí

22. 6.

Ne

12. neděle v mezidobí

29. 6.

Ne

Sv. Petr a Pavel,
13. neděle v mezidobí

7.30
16.00
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

p. Krátký
Faltusovi 356
Jurenkovi 160
Režný 403
Vašíčkovi 349
p. K. Štěpánek 221
Vackovi 197
p. Matoušková305
Pecháčkovi MH

Červenec 2008
6. 7.

Ne

14. neděle v mezidobí

13. 7.

Ne

15. neděle v mezidobí

20. 7.

Ne

16. neděle v mezidobí

27. 7.

Ne

17. neděle v mezidobí
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7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Dvořákovi 406
Vyhnálkovi 351
Kunertovi 300
Formánkovi 202
p. K Štěpánek 221
Langrovi 173
Bednářovi 302
Vágnerovi 102

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
9. neděle v mezidobí
1. června 2008
23. týden / 2008

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

2. června -

pondělí

4. června -

středa

5. června -

čtvrtek

6. června -

pátek

7. června -

sobota

9. týdne v mezidobí, sv. Marcelina a Petra, mučedníků
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce
9. týdne v mezidobí
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Mareše, manželku Marii a jejich sourozence
sv. Bonifáce, biskupa mučedníka
7.30 Dolní Čermná – za Štěpána Killera, manželku a oboje rodiče
19.00 Verměřovice – za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
sv. Norberta, biskupa
19.00 Dolní Čermná – za farníky
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
7.30 Dolní Čermná – za Františku a Jana Markovy a syna
19.00 Verměřovice – na úmysl dárce

8. června - neděle –
10. neděle v liturgickém mezidobí
Ve farním kostele při ranní mši svaté se uskuteční 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti.
Dolní Čermná 7.30 h.- za děti z farnosti, které jdou ke svému prvnímu sv. přijímání a za
jejich rodiče
Petrovice (Společenský dům) 10.30 h.
- za Růženu a Emila Benešovy
Mariánská Hora 16.00 h.
- za Ladislava, Vojtěcha a Oldřicha Kunertovy
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h. z Verměřovic a pokračuje přes Petrovice,
Dolní a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. Po bohoslužbě se vrací autobus stejnou cestou zpět.
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.30 h. (první zpověď dětí!!), od 17.30 h. - do 18.55 h. (ostatní
zájemci), 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.
Na Mariánské Hoře: v neděli od 15.30 h. - do 15.55 h.

AKCE VE FARNOSTI:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
nácvik liturgie – 1.svaté přijímání dětí
první zpověď dětí z farnosti
návštěva starších a nemocných
farníků před prvním pátkem v měsíci
adorace před vystavenou Eucharistií

den
pondělí
středa
středa
čtvrtek
pátek
pátek

datum
2. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
6. 6.

hodina
16.15 h.
15.15 - 16.00 h.
16.00 – 17.30 h.
dopoledne
dopoledne
po mši svaté

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