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OHLÉDNUTÍ ZA CSM V TÁBOŘE NA KLOKOTECH 2007

Ve dnech 13. až 19. srpna 2007 hostilo jihočeské město Tábor již čtvrté Celostátní setkání mládeže (CSM). Na 6000 mladých
účastníků z celé České republiky prožilo týden plný setkávání, přednášek, koncertů a bohatého duchovního programu.
Kdo toto setkání pořádal?
ČK (Česká biskupská konference), konkrétně Sekce pro mládež v čele s ředitelem P. Vítkem Zatloukalem. Na přípravách se
podílel šesti set členný tým mladých dobrovolníků.
Jak toto setkání probíhalo?
Již od pondělního poledne zaplňovaly město Tábor a poutní místo Klokoty stovky mladých účastníků CSM. Přivezly je sem
zvláštní vlaky, vypravené Českými drahami. Poté byli všichni nasměrováni pořadateli do ubytovacích zařízení po celém městě
Táboře a Sezimově Ústí.
Program celého týdne byl vytvořen tak, aby si sami
účastníci mohli podle svého zájmu vybrat z pestré
nabídky připravených přednášek a koncertů. Dopoledne
bylo věnováno katechezím – osobním svědectvím
a zamyšlením českých a moravských biskupů.
Odpolední program nabízel možnost výběru ze
200 přednášek, které si pro účastníky připravilo více
než 140 přednášejících odborníků. Setkání se známými
osobnostmi se u mladých setkala s velkým ohlasem –
mnohdy pro velký zájem účastníků nestačily ani
připravené prostory. Přestože byla diskutována často
odborná témata, většina účastníků se shodla na vysoké
úrovni těchto přednášek a ocenila způsob jejich podání
právě mladým lidem (podrobný seznam přednášek
a přednášejících naleznete na
www.tabor2007.signaly.cz)
Táborský týden byl naplněn též více než třiceti
koncerty, odehrávajícími se nejen na různých stanovištích ve městě Tábor, ale i na Klokotech a v Sezimově Ústí. Byl dán
prostor i začínajícím hudebním skupinám, hrajícím písně s křesťanskou tématikou. Koncertním vrcholem celého setkání pak
byl středeční benefiční Koncert pro Haiti, který uváděl známý moderátor Aleš Juchelka. Na pódiu postupně představil nejen
protagonisty charitativní akce na pomoc nejchudší zemi západní polokoule (v čele s P. Romanem Musilem, českým misionářem
na Haiti), ale uvedl hlavně velkolepý koncert, na kterém vystoupili slovenský zpěvák Richard Čanaky a australsko-americká
poprocková hvězda Rebecca St. James, držitelka prestižní ceny Grammy. Zpěvačka, známá nejen svými písněmi, ale též
charitativní činností, si dokázala brzy získat české publikum. Při vystoupení vládla opravdu radostná atmosféra. Výtěžek
z tohoto benefičního koncertu, který k neděli 19. 8. činil 415 000 Kč, bude věnován na dostavbu školy ve vesničce Baie de
Henne a na podporu dětí, zapojených na Haiti do programu Adopce na dálku.
Kromě přednášek a koncertů se mladí věnovali též sportu. Různé aktivity si pro ně připravili členové a příznivci sdružení
Orel. Nechyběly ani taneční a lanové aktivity. Všech 12 sportovišť bylo po celou dobu plně využito. Velkou pozornost vzbudil
též fotbalový zápas mezi kněžími a hudebníky (kdy kněží vyhráli 2:1) nebo mezi řeholními sestrami. Hojně též byly
navštěvované výtvarné dílny, ve kterých si mohli účastníci vytvořit ozdoby z látky, papíru i z drátků, nebo si mohli vyzdobit
svá trička různými výtvarnými technikami.
Součástí celého setkání byla též pomoc městu Tábor, spočívající v úklidu města pracovními skupinami nebo v návštěvě
zařízení pracujících se seniory, s mládeží, s duševně i tělesně postiženými nebo s lidmi na okraji společnosti.
Celý program, přenášený denně TV NOE a Rádiem Proglas, byl zakončen nedělní bohoslužbou celebrovanou olomouckým
arcibiskupem Janem Graubnerem. Ten na konci mše svaté vyslal do služby tři volontéry – mladé dobrovolníky, kteří následující
rok svého života věnují službě druhým lidem.
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To vše mladí mohli prožít jen díky opravdovému společenství katolické církve, díky všem dárcům, těm, kteří se modlili
a přinášely oběti za požehnané setkání mladých křesťanů, těm kteří podpořili setkání zakoupením kartiček mozaiky, těm kteří
se podíleli na přípravách. Málokdo ví, kolik silných rozhodnutí pro Krista bylo nastartováno právě tímto společně prožitým
týdnem. Je to dobré svědectví naši křesťanské rodiny, díky Bohu a každému, kdo se konkrétně zapojuje do formace mladých,
do života církve.
Petr Macan – pořadatelský tým

OHLÉDNUTÍ ZA CSM V TÁBOŘE NA KLOKOTECH 2007
Na setkání do Tábora jsem se jako správný mladý katolík samozřejmě těšil. To ani jinak nejde. Jak postupně prosakovaly ven
všelijaké informace o tomto setkání, o to víc se těšící nálady stupňovaly. A tak v den odjezdu bylo docela veselo. Ve vlaku
později bylo i těsno a horko, ale byla to holt pouť =)
Samotné setkání bylo přímo zázračné. Desítky přednášek, diskuzí, sportovních aktivit pro nevybouřené, koncerty pro
nevypařené….. No prostě člověk neměl šanci stihnout všechno co ho třeba zaujalo. Osobně jsem maximálně využíval sociální
skupinku, která vždy v polední siestě vyrazila do nějakého sociálního zařízení ve městě. Vystřídal jsem domov důchodců,
nemocnici a volnočasové centrum pro mládež, které využívají hlavně mladí romové. Toto centrum mě velmi zajímalo, ale snad
ještě víc mě zaujali jeho návštěvníci, kteří měli na jazyku miliardu zvědavých otázek na víru, drogy, vztahy a podobně.
Nakonec jsem byl omrknout i jejich diskotéku a ghetto. A vzpomínám na ně doteď. Byla to pecka!
Ale vzpomínám i na normální táborský program. Super byla katecheze P. Kodeta, koncert Timothy, přežít se dal i koncert
Rebeccy st. James. No prostě kdo chtěl v Táboře něco zažít, něco se dozvědět a prohloubit svou chatrnou víru, tomu se to
povedlo….bylo to nejvíc kvalitní setkání.
Honza Majvald – prostý účastník

OHLÉDNUTÍ ZA SKAUTSKÝM TÁBOREM 2007 – CESTOVÁNÍ ČASEM

Jako každoročně jsme se, my skautíci z Dolní Čermné a Verměřovic, vydali na skautský tábor. Tentokrát jsme se vydali
na tábořiště k Polekanci u Litomyšle. Nejdříve jsme byli rozděleni do stanů a potom jsme začali vybalovat. První nástup
jsme se poučovali co se má a co se nemá. Za celý týden jsme se naučili hodně her. Prvních sedm dnů uteklo docela rychle
a všichni se těšili na neděli a na rodiče. A hned v neděli přijeli další děti. Druhý týden se někdo připravoval na slib.
Poslední noc byla klidná a studená. V pátek se každý těšil domů.
Liduška Faltusová
Ukázka dne z táborového deníku,cestování časem – Tři mušketýři
10. DEN – 23. 7. /Pondělí/
Dnešní den začal jako obvykle rozcvičkou, na kterou nás vzbudila Máňa kytarou v trochu neobvyklém čase (7.15).
Rozcvičku vedl Honza. Na rozcvičce jsme především běhali, ale došlo i na jiné cviky a nakonec byla i šišková válka.
Potom následovala hygiena a zhruba v osm jsme šli na snídani. Ke snídani byl Aramisův bochník s paštpaprikou (chléb
s paštikou a paprikou). Po snídani byl tradičně nástup a následovala modlitba. (dnes jsem měl motlitbu já) Potom jsme
hráli hru - rozdělili jsme se na dvě skupiny, jedna
se ukryla do křoví podél cesty, druhá šla po cestě
a snažila se uniknout šiškám, které po nich házela
první skupina. Po hře byl oběd. Po obědě polední
klid. Potom jsme měli skautské tenátko, ve kterém
jsme se učili státní znaky. Když jsme se něco
naučili, šli jsem hrát hru, kdo nasbírá nejvíc
borůvek. První byla skupina pod vedením Lídy,
druhá byla skupinka Kíťi, třetí Kačky a čtvrtá Áňi.
Z přinesených borůvek byla zhotovena svačina. Po
svačině následovala další hra. Byl to azimutový
běh. Ale ani tento rok se běh moc nezdařil. Dvě
skupiny totiž skončily u 8. papírku z asi 33. Potom
následovala večeře. K večeři byl Dartaňanův
opečený plátek chleba a vitamín (chléb, salám
a zelenina),
Po
večeři
tradičně
nástup
a cestovatelský večerní obřad a „jdeme spát“.
/Luis – Vláďa Řehák/
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BUDEME VOLIT PASTORAČNÍ RADU DOLNOČERMENSKÉ FARNOSTI.
Drazí bratři a sestry, milí farníci,
po čtyřech letech působení Pastorační rady (byla ustanovena 8. 12. 2003) naší farnosti přichází
podle stanov doba uspořádání nových voleb a ustanovení nové rady. Jsem přesvědčen, že práce členů
minulé pastorační rady byla důležitá a v některých aktivitách farnosti přinesla dobré výsledky. Bližší
hodnocení je ale v tuto chvíli předčasné, teprve čas prokáže, co se všechno podařilo.
Snad nebude na škodu, abychom pro vaši informovanost zveřejnili důležité části stanov pro
zřízení a působení Pastoračních (farních) rad ve farnostech královéhradecké diecéze. Myslím, že bude
dobře si aspoň některé statě znovu připomenout.
Chceme-li mluvit o Pastorační radě (dále zkratka PR), je třeba si uvědomit, že je jen poradním a pracovním orgánem
faráře. Není tedy rozhodujícím orgánem, který by duchovnímu správci cokoli přikazoval. PR spolupracuje s farářem, aby
farnost byla živým společenstvím věřících podle slov ze Skutků apoštolů: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši.“ Pro
plodnou činnost PR je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi věřícími základním předpokladem. Stejně tak je
nezbytná připravenost ke spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění. Úkolem PR je spolu s farářem posuzovat
otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat řešení, usnášet se na opatřeních a v neposlední řadě je také uvádět do života.
Na základě znalosti situace ve farnosti, se má PR podílet na vytváření pastoračního programu farnosti.
Mezi úkoly PR patří na prvním místě upevnění života uvnitř farnosti.
V této oblasti by měli členové PR povzbuzovat ostatní věřící k živé účasti na všem, co se ve farnosti děje a to především
vlastním příkladem. Konkrétně mají sledovat službu ministrantů, lektorů, varhaníků, chrámového sboru a to ve smyslu pomoci
při důstojném slavení liturgie. Stejně tak je důležité, aby PR sledovala ve farnosti práci katechetů s dětmi, výuku náboženství,
činnost mládeže, péči o nemocné a starší farníky a v neposlední řadě vzdělávání věřících v podobě farních setkání, biblických
hodin a odborných přednášek. PR plánuje společné akce ve farnosti, např.poutě, zájezdy, duchovní dny. Má také podporovat
vikariátní a diecézní akce.
Dále má PR také přispět ke zviditelnění farního společenství v obci. To ve skutečnosti znamená, že se má snažit
o vstřícné jednání vůči všem, kteří jsou daleko od víry, má usilovat o ekumenickou spolupráci, má provádět účinnou
charitativní službu, vzbuzovat zájem pomáhat misiím a spolupracovat podle možností na veřejném životě.
Nyní přejdeme ke složení PR. Podle stanov je předsedou rady vždy farář. Není možné, aby vznikla farní rada bez
účasti faráře. Dále jsou to ostatní duchovní, trvale činní ve farnosti a laik pověřený biskupem k účasti na pastorační péči
o farnost. V naší farnosti je to sestra Ludmila Kubicová. V PR musí být zastoupeni případně delegáti za řeholní společenství,
společenství mládeže, charitu, církevní školu, aj. V naší farnosti se toto právo týká společenství mládeže a MO Jednoty Orel,
které si jmenují do PR svého zástupce. Dále je, podle stanov, určitý počet členů PR volen farním společenstvím. V naší
farnosti se bude volit 9 členů PR s tím, že podle daného pořadí volebních výsledků bude vybráno 5 zástupců za Dolní
Čermnou, dva zástupci z Verměřovic a po jednom zástupci z Petrovic a Horní Čermné (je to dáno úměrně k počtu
věřících). Oproti minulým volbám bude tentokrát jediná volební listina. Tato změna byla schválena rozhodnutím PR ze dne
11. 10. 2007. Měla by usnadnit jak práci volební komise, tak i zajistit přehled pro všechny voliče z naší farnosti. Voliči ze všech
obcí budou moci označit až 9 kandidátů. Nakonec je, podle stanov, 2 až 6 členů jmenováno farářem podle jeho svobodného
uvážení. V naší farnosti budu jmenovat čtyři členy PR. Celkový počet členů PR v dolnočermenské farnosti by měl být
i s duchovním správcem 17.
V souvislosti s ustanovením, že se někteří členové volí farním společenstvím, vás chci seznámit s průběhem voleb do
Pastorační rady. PR se od svého druhého funkčního období ustanovuje na dobu 4 let. Volební právo má každý věřící katolík
starší 18 let, příslušející trvalým bydlištěm do farnosti. Být zvolen má právo každý, kdo má sám právo volit a který je
ochoten a schopen plnit úkoly PR.
Prvním krokem ve volebním procesu je, že farář svobodně jmenuje volební komisi. Pro letošní volby je jmenována
komise ve složení: Ludmila Marešová, Jan Hubálek, Josef Němeček – všichni z Dolní Čermné, Jan Moravec z Verměřovic,
Jana Vondrová z Petrovic, Vladislav Macháček z Horní Čermné. Dále následuje uspořádání kola návrhů, přičemž kandidáty
může navrhnout každý člen farnosti, který má právo volit. Pro postup do 2. kola musí být dotyčný kandidát alespoň
dvakrát navržen. Písemné návrhy – na jakémkoli důstojném listě papíru - přijímá farář, členové volební komise nebo je možné
je vhodit ve farním kostele v Dolní Čermné a ve filiálních kostelech ve Verměřovicích a Petrovicích, do připravené schránky.
Volební komise potom společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují podmínky pro právo být zvolen a vyžádá si od každého
z nich písemný souhlas s kandidaturou nebo písemné odmítnutí své kandidatury. V naší farnosti se návrhy budou podávat
v týdnu od 29. října do 4. listopadu 2007 včetně. Je možné navrhnout od 1 do 9 kandidátů. Volební komise poté, co
dostane písemný souhlas navržených kandidátů, sestaví jedinou volební kandidátku pro celou dolnočermenskou farnost.
Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb - vše musí být zveřejněno nejpozději 10 dnů před volbami ohlášením při
bohoslužbách a na vývěsce v kostele.
V naší farnosti proběhnou volby v neděli 25. listopadu 2007. Volební lístky bude možné vhodit do připravené
volební schránky v každém kostele před začátkem a po skončení bohoslužby. Ve farním kostele v Dolní Čermné bude
ještě možnost po celý den, až do 18.00 h., vhodit volební lístek do připravené schránky, která bude umístěna u hlavního
vchodu, ale za mříží kostela. Volební lístky, se jmény všech navržených kandidátů, budou opatřeny razítkem dolnočermenské
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farnosti a návodem k volbám a budou do čtvrtka 22. 11. t.r. rozneseny všem farníkům s volebním právem a podle trvalého
bydliště. Tady bych prosil o spolupráci vás farníky. Pokud byste z nějakého nedopatření nedostali volební lístek, hned v pátek
23. listopadu upozorněte buď mne nebo některého člena volební komise. My vám lístek okamžitě dodáme. Na volebním lístku
bude vždy křestní jméno a příjmení kandidáta, jeho datum narození, bydliště a pořadové číslo. Při volbách může věřící volič
zakroužkovat od jednoho do devíti kandidátů. Pokud jich zakroužkuje více, bude jeho hlas neplatný. Je možné také uvést
u zakroužkovaných kandidátů jejich preferenční pořadí, které rozhodne při rovnosti hlasů. Podle stanov má volební komise do
týdne oznámit zvoleným kandidátům a celému farnímu společenství výsledky voleb. V naší farnosti dojde k oznámení
výsledku voleb v neděli 2. prosince 2007.
Do jednoho měsíce po volbách svolá předseda všechny členy PR
k ustanovujícímu zasedání. Před termínem konání ustanovujícího zasedání, jsou členové PR uvedeni do své funkce předsedou
PR (farářem), složením slavnostního slibu před farním společenstvím. Současně předseda PR předá členům PR jím podepsané
dekrety o ustanovení za členy PR. V naší farnosti dojde k uvedení členů PR do jejich funkce v sobotu 8. prosince 2007 při
ranní mši svaté v 7.30 hod. ve farním kostele Dolní Čermné. Na ustanovujícím zasedání zvolí PR místopředsedu a sekretáře
z členů PR. Datum ustanovení PR se jmenným seznamem členů a funkcí, oznámí farář do jednoho měsíce farnímu společenství,
svému vikáři a diecéznímu biskupovi.
Nakonec si ještě připomeňme několik informací o způsobu práce rady. Zasedání PR svolává a řídí její předseda – farář.
Tuto povinnost může přenést na místopředsedu jen pro určitý případ. Sekretář je odpovědný za korespondenci a zápisy ze
zasedání PR a pastoračního výboru. Pravidelná zasedání PR se konají 6x do roka. Předseda je svolá písemně nejméně jeden
týden předem a uvede program jednání. Zasedání PR je přístupné veřejnosti. Veřejnost se účastní zasedání pouze jako hosté
a nemá právo, bez svolení PR, do jednání jakkoliv zasahovat. PR informuje věřící o své činnosti běžným způsobem
(oznámením na vývěskách v kostele, ve farním časopisu). Kromě toho má jednou ročně vydat pastorační zprávu. Při vizitaci
farnosti kontroluje vizitátor (sídelní biskup nebo vikář) také činnost PR a vyslechne její připomínky k pastorační práci ve
farnosti. PR se podílí na sestavení vizitační zprávy.
Drazí bratři a sestry, tolik některé informace ze stanov PR ve farnosti. Znovu připomínám, že jde jen o nejdůležitější
informace o PR a jejím ustanovení v naší farnosti. Případné dotazy a připomínky adresujte na moji osobu. Rád vám je
zodpovím. Uvědomuji si, že ustanovení PR na další funkční období 2007 – 2011 je krok velmi důležitý! Přeji vám, abyste
dobře vybrali a zvolili takové kandidáty, kteří pomohou pastoračně i duchovně rozvíjet celou naši farnost. Nakonec
připomínám moudré české přísloví: „Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“. Proto vás moc prosím, modlete se se
mnou za zdar průběhu voleb do Pastorační rady i za dobré působení Pastorační rady v naší farnosti.
otec Pavel

MOUDROST STÁŘÍ
Dne 2. listopadu vzpomínáme na naše zamřelé, kteří tvoří na věčnosti tzv. církev vítěznou. K lidskému skonu zpravidla
patří i stáří. To je přechod z časného života do věčnosti. O stáří jsem nedávno četl velmi hezké postřehy. Zde jsou.
Co je největší umění a také moudrost seniorského věku:
- Stárnout s radostným srdcem.
- Odpočívat, i když bych ještě rád pracoval.
- Umět si odepřít, co mě dříve těšilo.
- Umět se odpoutat od věcí, které nepotřebuji.
- Mlčet, když jiní neuznávají mou životní moudrost
a zkušenosti.
- Odevzdaně a tiše nést svůj kříž stáří.
- Bez závisti se dívat na druhé, úspěšné a mladé lidi.
- Vděčně přijímat pomoc v neschopnosti.
- Tiše nést bezohlednost těch, kterým jsem dříve sám
pomáhal.
- Pokorně přijímat svou slabost, nemoci stáří i lidskou
nevšímavost.
- Možnost spínat ruce a svolávat Boží požehnání na
rodinu, bližní, národ, na celou zem.
- Nenaříkat na nemoci a potíže stáří a děkovat Bohu za
každý den života.
- Obětovat potíže stáří, nemoci, nemohoucnost a trápení
na konkrétní úmysl.
- Věrně jít cestou, kterou mne vede Bůh k věčnosti.

Modlitba stáří
Stáří trpělivé a odevzdané dej mi, Pane.
Stáří křesťanské v duchu pokání dej mi, Pane.
Stáří plné porozumění a dobroty dej mi, Pane.
Stáří pokorné a vděčné dej mi, Pane.
Stáří milující pokoj s lidmi a se vším stvořením dej mi,
Pane.
Od stáří plného sobectví a mrzutosti mě vysvoboď,
Pane.
Od stáří zlostného a hněvivého mě vysvoboď, Pane.
Od stáří plného neužitečného naříkání a stěžování si mě
vysvoboď, Pane.
Od smrti bez přijetí svátostí při plném vědomí mě
vysvoboď, Pane.
Svědectví trpělivosti těla i duše přijmi ode mne, Pane.
Ve své laskavosti a dobrotě přijmi mě na věčnosti, Pane.
Pro mou lásku, naději a věrnost daruj jednou mé duši
pokoj. Amen.
js.
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HISTORIE BISKUPSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ A JEHO BISKUPOVÉ
1. biskup Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka
Narodil se 19. září 1618 v moravském
Rajhradě jako syn Václava Sobka,
klášterního purkrabího (správce). Matka se
jmenovala Salomena. Po vyjití klášterní
školy vystudoval klášterní gymnázium
v Broumově. Po jeho ukončení vstoupil do
řádu benediktinů v klášteře Broumov,
vystudoval bohosloví v Olomouci a po
vysvěcení na kněze se stal kazatelem
v nedaleké Polici nad Metují. Schopný
kněz si brzy získal pozornost nadřízených.
Byl zvolen provizorem broumovského
kláštera a v roce 1646 jeho převorem.
V roce 1643 byl poslán do rodného
benediktinského kláštera v Rajhradě.
Odtud však musel uprchnout před vpádem
pronikajících švédských vojsk, která
plenila a loupila především kláštery.
Ve čtyřicátých letech 15. století se sblížil
s bratry Jiřím a Václavem Bílkovými
z Chrudimi,
kteří
byli
císařským
privilegiem ze 6. 11. 1630 povýšeni do
šlechtického
stavu
s predikátem
(přídomkem) „z Bílenberka“. Bratři
Bílkovi z Bílenberka pak Matouše
Ferdinanda Sobka přijali ke svému erbu
a titulu a tím se z něho stal šlechtic.
V roce 1648 se stal Sobek z Bílenberka
převorem pražského kláštera u sv.
Mikuláše na Malé Straně a v roce
1651 pak spravoval i klášter u sv. Jana pod
Skálou. Pro jeho organizační schopnosti
jej v roce 1655 jmenoval císař Ferdinand
III. svým tajným radou. Čeští stavové jej
ustanovili nejvyšším správcem berním.
Byl i členem komise pro restauraci Švédy
zničených klášterů a far v Čechách, dále
též členem komise pro stanovení
zemských hranic.
Po založení biskupství v roce 1656 ve
věnném městě českých královen, v Hradci
Králové, se ujal úkolu zařizování
biskupství, ač nebyl Matouš Ferdinand
Sobek z Bílenberka ještě jmenován
biskupem a ani nebyl vysvěcen. Papeži
Alexandru VII. byl představen až 1.
května 1660. Poté se ujal svého prvního
sídla - zámku v Chrasti u Chrudimi,
z jehož statků mínil vybudovat biskupskou
rezidenci v Hradci Králové. Pro ni na
náměstí koupil tři gallasovské domy.
Situace budoucího biskupa Sobka nebyla
ve městě jednoduchá. Spor s městskou
radou a podkomořím vyvrcholil výměnou
oblíbeného arciděkana Pavla Žáčka za
svého oblíbence Jakuba Zottinese. Kněz
Zottines se s hradeckými nesžil, o čemž
svědčí mnoho stížností a sporů, jež
provázela jeho činnost.

Biskup Sobek pro budoucí kanovníky,
kteří
měli
zabezpečit
slavnostní
bohoslužby při katedrále, zakoupil roku
1662 od hraběte Viléma Albrechta
Krakovského z Kolovrat panství Skály,
tehdy
zvané
Katzenstein,
které
přejmenoval na Bischofstein. Téhož roku
císař Leopold I. stanovil postup při
obsazování
prebend
podle
úmrtí
kanovníků. Za zemřelé kanovníky v lednu,
dubnu, červenci a říjnu jmenoval nového
kanovníka císař, za zemřelé v únoru,
květnu, srpnu a listopadu jmenoval
kanovníka pražský arcibiskup a za zemřelé
kanovníky
v březnu,
červnu,
září

a prosinci jmenoval nového kanovníka
hradecký biskup. První kanovníky při
nově zřízené kapitule měl právo jmenovat
pouze královéhradecký biskup.
Matouš Ferdinand Sobek z Bílenberka
byl potvrzen jako biskup papežem
Alexandrem VII. až 10. listopadu
1664 a to bullou „Super universas...“,
která byla současně zakládací listinou
biskupství v Hradci Králové. V této bulle
se
zdůrazňuje
příležitost
hlásat
a rozšiřovat katolickou víru ve východních
Čechách, diecéze hradecká se odděluje na
věčné časy od pražské arcidiecéze a stává
se samostatnou diecézí. Město Hradec
Králové se povyšuje na biskupské sídlo
a farní kostel sv. Ducha na chrám
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katedrální, při němž se zřizuje katedrální
kapitula se 6 kanovníky. Dále listina
stanoví
příslušnost
pod
pražskou
arcidiecézi a určuje jmenovací právo
biskupa českým králům, pokud budou
poslušni apoštolskému stolci. Na základě
této bully byl Matouš Ferdinand Sobek
z Bílenberka vysvěcen na biskupa dne 15.
března 1665 v metropolitním chrámu sv.
Víta v Praze kardinálem arcibiskupem
Arnoštem Harrachem.
Organizačním
úkolem
prvního
královéhradeckého biskupa bylo rozčlenit
diecézi na vikariáty. Bylo tak vytvořeno
devět diecézních vikariátů, které se během
času měnily podle sídel vikářů. První
kanovníky biskup jmenoval 22. července
1665. Zpočátku jich bylo jmenováno 5:
Jakub Zottines, Mathias Stephetius,
Václav Bílek z Bílenberka, František
z Kirchhofen a Jan Václav Reger. Šestý
kanovník byl jmenován o rok později
a stal se jím Matěj Malovec de Boehm.
K slavnostní instalaci biskupa (uvedení
do úřadu) došlo v královéhradecké
katedrále dne 29. července 1665 za
přítomnosti krajských hejtmanů a hrabat
Pavla Morzina a Karla Stařímského.
Následující
den
jmenoval
biskup
generálním vikářem a oficiálem diecéze
svého přítele Václava Bílka z Bílenberka.
Biskup sídlil v chrasteckém zámku, odkud
do sídelního města a katedrály nepříliš
často zajížděl.
Když 25. října 1667 zemřel pražský
arcibiskup Arnošt Harrach a vzápětí i jeho
nástupce biskup Jan Vilém hrabě
Libštejnský z Kolovrat, jmenoval císař
Leopold I. dne 10. června 1668 novým
pražským
arcibiskupem
Matouše
Ferdinanda Sobka z Bilenberka. V novém
vysokém úřadě strávil pouhých 8 let svého
života. Zemřel v broumovském klášteře
29. dubna 1675 ve věku 57 let.
Historikové ze starých listin zjistili, že
biskup
Matouš
Ferdinand
Sobek
z Bilenberka příliš nedbal městských práv
a šel mnohdy cestou svévolného činu, než
aby volil vyjednávání a respektování
platných právních norem. Tím se často
dostával do konfliktů s městskou radou.
Při své značném sebevědomí nedovedl
vždy správně využít váhu svého úřadu
k odstranění četných nesnází s sporů.
Přesto se zapsal do dějin královéhradecké
diecéze jako muž činů.
js.
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AHOJ DĚTI!

Věřím, že jste si minule pěkně vybarvily obrázek a hlavně, že
jste nezapomněly na svátek Svatých andělů strážných
s poděkováním za ochranu.
Dnes na vás čeká křížovka. Vám, úplně nejmenším, mohou
pomoci rodiče nebo sourozenci, pokud třeba ještě neumíte psát
písmenka. V povídání záměrně chybí slova, místo nich se
v mezerách pohodlně usadila čísla. Ta vám pomůžou doplnit
chybějící slovo do správného řádku křížovky. A jako nápověda je tam vždy ještě
první a poslední písmeno hledaného slova.
Do cíle doběhl měsíc říjen,
předal svou vládu a na trůn usedá
další z podzimních panovníků měsíc l -- 7. -- d. Hned na jeho
začátku
si
každoročně
připomínáme dva významné dny.
Je to svátek Všech svatých a po
něm slavíme Vzpomínku na
všechny věrné zemřelé – tedy
dušičky. Chodíme ke kostelu na h
-- 3. – v, čistíme a upravujeme h - 2. – y, zdobíme je květinami,
svíčkami a věnci. Ale hlavně se
modlíme za své blízké, kteří již zemřeli.
V přírodě se už všechno chystá k zimnímu s -- 10. – u. Po ránu často krajinu
zahalí hustá m -- 11. – a. S -- 5. – y shazují barevné l -- 4. – í a začínají pomalu
usínat. Dýchá na nás z toho takový zvláštní s -- 6. – k a nejlépe je nám doma
v teple, kde nevadí, když na o -- 8. – a ťukají kapky deště. Občas ale nějaký
den přece jen zasvítí sluníčko tak lákavě a vítr zafouká právě tak vhodně, že
rádi pouštíme papírové d -- 1. – y.
Podzimní měsíc se zvolna překulí ke svému konci a uzavře tak i celý
liturgický r -- 9. – k. Jeho poslední neděle je významná a někomu patří. Až vyluštíte křížovku, dozvíte se to. Ještě si můžete
vybarvit podzimní obrázek.
(Otazníček)

Pro starší:
Dvě hory
Dívám se na obrázek v kalendáři, kde se majestátně tyčí se svými 4478 metry jedna z nejkrásnějších hor světa Matterhorn.
Vypíná se do této výšky nad horským turistickým střediskem Zermatt ve Švýcarsku. Pokud není zahalena v mracích nebo mlze,
láká turisty k fotografování a rozdává bohatě všem svou nádheru. Právě tak, jako na této fotografii, kde modrá obloha není
narušena ani jediným mráčkem.
Autorovi snímku přálo počasí. On však určitě nechtěl fotit
jenom tu krásu hory, krásu přírody, to by si jistě mohl zvolit
jiný úhel pohledu. Záměrem bylo zachytit ještě něco víc,
zachytit hory dvě. Tu kamennou a pak také tu, která se tyčí nad
křížem. Není to určitě náhoda, že dosahují téměř stejné výšky.
Snímek doslova provokuje k zamyšlení se nad „horou“ utrpení
na kříži…
Často obdivujeme hory, rádi je zdoláváme a nabíráme tam
síly. Jak často se ale zamyslíme nad velikostí hory utrpení,
kterou Kristus vytrpěl za nás všechny? Takovou oběť mohl
přinést jen opravdový Král… Možná právě teď, na sklonku
listopadu, kdy končí také liturgický rok a blíží se slavnost
Krista Krále, je k takovému malému zamyšlení vhodná chvíle.
(EJ)
Ježíš řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych
nebyl vydán Židům; mé království však není odtud.“
(Jan 18, 36)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:

V listopadu 2007 oslaví:
88 let
paní Božena Moravcová
z Verměřovic
87 let
paní Božena Formánková
z Dolní Čermné
87 let
paní Milada Bachmanová
z Petrovic
86 let
paní Ludmila Nováková
z Petrovic č.53
83 let
paní Marie Hrdinová
z Verměřovic
78 let
paní Marie Hrdinová
z Dolní Čermné
76 let
pan Josef Novák
z Petrovic
72 let
pan Emil Kohl
z Jakubovic
70 let
paní Marie Faltejsková
z Dolní Čermné
70 let
pan Václav Čada
z Verměřovic
60 let
paní Marie Šemberová
z Dolní Čermné
55 let
pan Václav Režný
z Dolní Čermné
55 let
paní Stanislava Mačátová
z Jakubovic
50 let
pan František Horák
z Petrovic
50 let
pan Milan Dušek
z Petrovic
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do
dalších let.

Byla pokřtěna a přijata do Kristovy církve:
v Dolní Čermné
13. 10. 2007
paní Ivana Pecháčková
z Dolní Čermné
Paní Ivaně blahopřeji k jejímu uvedení do křesťanského života a vyprošuji ji věrnost k daru křestního povolání.
Byli pokřtěni a stali se Božími dětmi:
na Mariánské Hoře
20. 10. 2007
Nikola Marková
z Horního Třešňovce
na Mariánské Hoře
27. 10. 2007
Terezie Floriánová
z Větřní u Českého Krumlova
Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte.
Manželství před Bohem a před církví uzavřeli:
na Mariánské Hoře
20. 10. 2007
Iveta Kakáčová a Pavel Marek
z Horního Třešňovce
Novomanželům Markovým rád blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
1. 10. 2007
s paní Marií Dostálovou
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel

SLUŽBA LEKTORSKÁ:
Listopad 2007
1. 11.

St Všichni svatí

4. 11.

Ne 31. neděle v mezidobí

11. 11. Ne 32. neděle v mezidobí
18. 11. Ne 33. neděle v mezidobí
25. 11. Ne

34. neděle v mezidobí
Kristus Král

Prosinec 2007
18.00
7.30
10.30
7.30
10.00
7.30
10.30
7.30
10.30

Filipovi 67
Dostálovi 293
Venclovi 288
Vránovi 18
Faltusovi 356
Adamcovi 18
Jansovi ml. 7
p.Vávrová 264
p. Krátký 73

2. 12.

Ne 1. neděle adventní

9. 12.

Ne 2. neděle adventní

16. 12. Ne 3. neděle adventní
23. 12. Ne 4. neděle adventní
24. 12.
25. 12.

Pane, otevři mi oči, uši, ústa, otevři mi srdce
a dej, ať tento den nezačínám v lhostejnosti nebo rozladěn.
Probuď ve mně schopnost rozpouštět ledy mezi lidmi,
dej, ať tak činím skrze lásku a vřelost srdce!
Dej, ať přispěji alespoň čímsi skromně,
přece však čestně přispěji k lidskému soužití,
abychom my, lidé, nežili jeden z druhého,
nýbrž jeden pro druhého. Amen.

26. 12.

Po Štědrý den
Narození Páně,
Út
Boží hod vánoční
St

Sv.Štěpán

30. 12. Ne Svatá rodina
31. 12.
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Po Sv.Silvestr

7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30

Režný 403
p. Matoušková 305
p.Venclová 402
Vašíčkovi 349
Jansovi st. 7
Kunertovi 300
Dvořákovi 406
Vágnerovi 102
p.Motlová 11

10.30 Vyhnálkovi 351
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
16.00

Vackovi 197
Vávrovi 264
Bláhovi 457
Formánkovi 202
Müllerovi 177
Bednářovi 302

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
30. neděle v mezidobí
28. října 2007
44. týden / 2007

29. října -

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
pondělí

30. týdne v mezidobí
6.45
Dolní Čermná – za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci
30. října úterý
Svátek Výročí posvěcení královéhradecké katedrály
31. října středa
30. týdne v mezidobí
18.00 Dolní Čermná – za Marii a Josefa Holečkovy a duše v očistci
1. listopadu čtvrtek
Slavnost Všech svatých
6.45
Dolní Čermná – na úmysl dárce
17.30 Verměřovice – za Karla Junka, oboje rodiče a duše v očistci
19.00 Dolní Čermná – za farníky
2. listopadu pátek
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – Památka zesnulých
Dnes se konají na hřbitově v Dolní Čermné a v Petrovicích po skončení večerní mše svaté tzv. Dušičkové pobožnosti.
Ve Verměřovicích bude pobožnost v 17.00 h. na místním hřbitově ve čtvrtek 1.11.
Upozorňujeme věřící, že jednotlivé přímluvy za zemřelé budou vyvěšeny na všech kostelech ve venkovních vývěskách.
Při pobožnosti se jmenovitě číst nebudou!
6.45
Dolní Čermná – na úmysly Svatého otce Benedikta XVI.
17.30 Dolní Čermná – za všechny věrné zemřelé
19.00 Petrovice – za Karla Sedláčka a rodiče
3. listopadu sobota
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
6.45
Dolní Čermná - na úmysl dárce
10.30 Verměřovice – na poděkování za udělená dobrodiní a dar 70 let života
s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
17.00 Verměřovice – za Karla a Ludmilu Švecovy a rodinu Duškovu

4. listopadu - neděle – 31. neděle v mezidobí

Kostelní sbírka je určena na potřeby Diecézní charity v Hradci Králové.
Dolní Čermná 7.30 h. – za Rudolfa Klekara, manželku, rodiče z obojí strany, dva zetě a vnučku
Petrovice
9.00 h. – za Karla Vašátka, rodiče, bratra a tetu
Dolní Čermná 10.30 h. – na úmysl dárce

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:

Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.55 h., v pátek od 14.00 h. – do 17.25 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut
a to před začátkem každé mše. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 16.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti
náboženství pro středoškoláky
Dětské klubíčko
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem

den
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
pátek

datum
29. 10.
29. 10.
1. 11.
1. 11.
2. 11.

hodina
16.15 h.
19.00 h.
9.00 h.
dopoledne
dopoledne

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

Odpustky pro duše v očistci

Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne a v pátek 2. 11. po celý den je možné, při návštěvě kteréhokoliv kostela, získat plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď – je možné ji přijmout v týdnu před nebo také po
1. 11. a 2. 11., sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně
a Vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky,
přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé;
v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Upozornění:

Od pondělí 29. října t.r. (po víkendu, kdy se měnil letní čas na zimní) dochází ke změně času večerních bohoslužeb ve farním
kostele v pondělí a ve středu z 19.00 h. na 18.00 h. Sobotní mše svatá ve filiálních kostelích bude vždy v 17.00 h. Čas pátečních
bohoslužeb zůstává po celý rok v 19.00 h. (V pátek 2. 11. je mše svatá mimořádně již v 17.30 h. kvůli večernímu koncertu
v Orlovně). Místo nedělní odpolední mše svaté na Mariánské Hoře se bude konat dopolední mše svatá v 10.30 h. v Dolní
Čermné. Prosím počítejte s těmito změnami!
otec Pavel
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