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Na květen tohoto roku připadá ještě poslední část doby velikonoční s dvěma velkými slavnostmi: slavností Nanebevstoupení Páně 

(1. května) a slavností Seslání Ducha svatého (11. května). Ta druhá uzavírá velikonoční okruh liturgického roku a následuje po ní 
liturgické mezidobí (doba během roku). Na jeho začátek jsou zařazeny dvě významné slavnosti: Nejsvětější Trojice a Těla a Krve 
Páně. Celý květen je navíc zasvěcen Panně Marii. 

Slavnost Nanebevstoupení Páně 

"Neboť on, Král slávy, vítěz nad hříchem a přemožitel smrti, 
vyzdvižen nad nebesa, usedl dnes po tvé pravici. Andělé žasnou, že 
člověk je soudcem světa a pánem vesmíru. A my se radujeme, že 
tvůj Kristus nepřestal být jedním z nás, že je náš prostředník u tebe 
a zůstává mezi námi." (z preface slavnosti) 

Na 40. den doby velikonoční připadá výroční oslava 
Nanebevstoupení Páně, události, kterou zaznamenali evangelisté 
Marek a Lukáš a která uvozuje vyprávění Skutků apoštolů. 
Smyslem těchto biblických zpráv, stejně jako smyslem slavnosti 
Nanebevstoupení, není pouhý popis události či její připomenutí, 
ale především zdůraznění skutečnosti Kristova povýšení do slávy. 

Svým utrpením a svou smrtí zasloužil Kristus pro sebe a pro 
všechny lidi odměnu. Lidem nabídl Bůh pro Kristovy zásluhy 
odpuštění hříchů a milost nového života, Krista samého pro tytéž 
zásluhy povýšil do stavu božské slávy - tímto povýšením je 
Kristovo zmrtvýchvstání, oslavení těla a nanebevstoupení. 
„Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho 
také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.“ (Flp 2, 9) 

Kristus vstoupil do slávy již svým zmrtvýchvstáním, jeho sláva 
však není hned odhalena, v plnosti ji zjevuje právě až událost 
nanebevstoupení. "Oblak" a "nebe" ze scény nanebevstoupení 
neoznačují oblohu či nějaký úkaz na ní, ale symbolizují Boha, 
Boží přítomnost a slávu. Nanebevstoupení zjevující Kristovu slávu 
tak lze označit za vrcholný závěr Kristova vykupitelského díla. 
Kristus, který vyšel od Otce, se k němu vrací a usedá po jeho 
pravici: zaujímá čestné místo před anděly a svatými, těší se cti 
a slávě Boží a vykonává Boží soudcovskou a panovnickou moc. 

Nanebevstoupení představuje definitivní odchod 
Zmrtvýchvstalého, konec jeho zjevování a odloučení od učedníků. 
Zmrtvýchvstalý se tento den zjevuje naposledy, v této viditelné 
podobě ho učedníci za svého pozemského života již nespatří. 
Kristus je prvním, kdo vstoupil do nového života v Boží 
přítomnosti, zde připravuje místo pro své učedníky, přimlouvá se 
za ně a posílá jim dary své milosti, především Ducha svatého. Tak 
je nanebevstoupení také předobrazem a zárukou našeho vlastního 
přijetí do nebe. 

Nanebevstoupení odkazuje také na druhý Kristův příchod; ten, 
který nyní odchází, znovu přijde; ten, kterého zahalil oblak, 
zůstane skryt před zraky lidí až do svého konečného zjevení všem 
a do obnovení vesmírného řádu. S událostí nanebevstoupení je 
spojen důležitý bod dějin církve: před svým odchodem uděluje 
Kristus církvi - skrze apoštoly - pověření: "Jděte do celého světa 

a hlásejte evangelium celému tvorstvu!" (Mk 16, 15) Zároveň 
církvi slibuje "výbavu" pro toto poslání, dar Ducha svatého. 
Dříve se v liturgii událost nanebevstoupení symbolicky 
znázorňovala zhasnutím paškálu a jeho přenesením od oltáře 
či ambonu ke křtitelnici. 

Po slavnosti Nanebevstoupení začíná devítidenní příprava na 
slavnost Seslání Ducha svatého (svatodušní novéna); věřící 
napodobují učedníky, kteří podle Kristova odkazu 
jednomyslně setrvávali v modlitbách a očekávali slíbený dar 
Ducha. 

Slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice) 

"Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, 
kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého svatého Ducha. 
V něm dáváš své církvi život, v něm tě lidé nacházejí, v něm tě 
vyznávají všechny národy a jazyky." (z preface slavnosti) 

Posledním dnem velikonoční doby, a tedy celého 
velikonočního okruhu liturgického roku, je slavnost Seslání 
Ducha svatého. Slaví se ve výroční - tedy padesátý - den 
Velikonoc. Odtud vychází řecké označení Letnic pentecoste 
(padesátý den), které převzala i latina. 

Podobně jako triduové události mají i Letnice svého 
židovského předchůdce, židovské letnice: svátek šavu'ot, 
původně zemědělský svátek (svátek žní, den díkůvzdání za 
úrodu a obětování prvotin z plodů země), který se postupně 
vyvinul ve výroční svátek uzavření smlouvy mezi Bohem 
a Izraelem na Sinaji a převzetí Desatera (Ex 19, 1-16). Nabytí 
duchovní svobody prostřednictvím darování Tóry je 
předobrazem svobody v Duchu svatém; stará smlouva se 
naplňuje v nové, v níž je poslušnost zákonu nahrazena 
dokonalejší poslušností Duchu. 

Seslání Ducha svatého je dovršením Kristova 
vykupitelského díla, vylitím Ducha jsou naplněny a dovršeny 
velikonoční události. Uskutečňuje se shromáždění 
rozptýleného Mesiášova lidu slibované proroky, vzniká 
společenství věřících u eucharistického stolu, které je otevřené 
všem národům. Rozdělení lidstva symbolizované zmatením 
jazyků při stavbě babylonské věže je překonáno, každý může 
ve své mateřštině slyšet, jak se hlásají veliké Boží skutky. 
Duch povede Kristovy svědky až do nejzazších končin světa, 
přijetí Ducha je zároveň přijetím misijního poslání. Letnicový 
"křest" v Duchu svatém spojený se zjevením Boha (hukot, 
vítr, ohnivé jazyky) připomíná křest Ježíšův a, stejně jako pro 
Ježíše, je i pro církev začátkem veřejného působení. 
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Slavnost Seslání Ducha svatého je oblíbeným dnem pro 
udělování svátosti biřmování. Při bohoslužbách se používá 
červená liturgická barva, symbol ohně a tedy i Ducha svatého. Po 
slavnosti začíná liturgické mezidobí letos 7. týdnem. Paškál se 
přenese ke křtitelnici a rozsvěcuje se jen při křtu a při pohřbu. 

Slavnost Nejsvětější Trojice 

"Neboť tys jeden Bůh a jeden Pán se svým jednorozeným Synem 
a Duchem svatým. Nejsi s nimi jedna osoba, ale jediné bytí 
v Trojici. A tys nám zjevil, a my věříme a vyznáváme, že tvůj Syn 
a Duch svatý má s tebou tutéž jedinou slávu." (z preface slavnosti) 
Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po slavnosti 
Seslání Ducha svatého. Pro celou církev ji závazně nařídil papež 
Jan XXII. roku 1334. Po vánočních a velikonočních oslavách, kdy 
naši pozornost upoutává především druhá božská osoba, Syn Boží, 
Ježíš Kristus a po svatodušních svátcích, zaměřených na třetí 
božskou osobu, Ducha svatého, slaví církev svátek Trojice, 
trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého. Oslavuje tajemství 
vnitřního Božího života, které nám Bůh o sobě zjevil, hlásá 
jedinou věčnou slávu a klaní se společné svrchované moci 
jediného božství ve třech osobách. Vyznává, že vše, co Bůh ve 
světě koná, je společným dílem všech tří božských osob, že Otec, 
Syn a Duch svatý jsou tři od sebe skutečně odlišné osoby, které 
však mají jednu a tutéž božskou přirozenost a jedno a totéž 
působení. 

Slavnost Těla a Krve Páně 

(dříve svátek Božího Těla) připadá na čtvrtek po slavnosti 
Nejsvětější Trojice. Svátek byl zaveden roku 1311 Urbanem IV. 

Svátek Navštívení Panny Marie 

"Neboť veliké věci jsi učinil celému světu a tvé slitování je od 
pokolení do pokolení: sklonil ses k poníženosti své služebnice 
a skrze ni jsi dal světu spasitele, svého Syna, našeho Pána Ježíše 
Krista." (z preface svátku) 

Obsahem svátku je známá událost Mariiny návštěvy u její 
příbuzné Alžběty, matky Jana Křtitele (Lk 1, 39-56). V Čechách se 
tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387. Pro svoji diecézi jej vyhlásil 
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna na synodě 16. 6. 1386 v Praze. 
Jan z Jenštejna složil pro svátek vlastní latinské texty a spojil 
s ním své přání, aby byl slaven na úmysl jednoty církve, která byla 
tehdy ohrožena sporem vzdoropapeže Klementa VII. v Avignonu 

s Urbanem VI. v Římě. Jan z Jenštejna se zasadil i o větší 
rozšíření svátku; k slavnostnímu vyhlášení pro celou západní 
církev došlo 9. dubna 1389, datum svátku bylo stanoveno na 
červenec. Při úpravě kalendáře podle ustanovení II. 
vatikánského koncilu roku 1969 se při stanovení data svátku 
přihlédlo k přání Jana z Jenštejna slavit jej mezi slavností 
Zvěstování Páně a svátkem Narození sv. Jana Křtitele. Svátek 
vhodně uzavírá měsíc květen, který lidová zbožnost vyhradila 
úctě Panny Marie. 

Květen - mariánský měsíc 

K častým a oblíbeným mariánským symbolům patřily 
zejména ve středověku nejrůznější květiny; s některými se 
dodnes setkáváme v křesťanských modlitbách či písních. 
Např. v loretánské litanii oslovujeme Pannu Marii jako Růži 
tajemnou ("Rosa mystica") a v mariánské postní antifoně 
"Zdráva buď, Královno nebe" k ní voláme: "Lilie čistá". 
Skutečnou pokladnicí rostlinných symbolů je pak známá píseň 
"Tisíckráte pozdravujem tebe", kde je Maria přirovnávána 
k libanonským cedrům, k cypřiši na Siónu, k vznešené palmě 
v Kádeš, k růži v Jerichu, k olivě, javoru a lilii. 
Pravděpodobně právě tato symbolika zapříčinila, že měsíc 
květen, kdy "všechno rozkvétá", začal být v lidové zbožnosti 
spojován s Pannou Marií, až se všeobecně vžil jako mariánský 
měsíc. Mariánská zbožnost našla v květnu svůj výraz i v tzv. 
májových pobožnostech, konaných před obrazem, sochou 
nebo oltářem Panny Marie. Tradice "májových" vznikla 
v Itálii v 18. století, o jejich rozšíření se zasadili zvláště 
jezuité. Papež Pius VII. je roku 1815 doporučil celému 
katolickému světu. Jádrem pobožnosti je modlitba loretánské 
litanie, obvykle se připojuje svátostné požehnání, mariánské 
písně, případně i čtení a mariánské kázání. 

Poznámka: Preface je část eucharistické modlitby před 
proměňováním (začíná slovy "Vpravdě je důstojné 
a spravedlivé..." a končí zvoláním "Svatý, svatý..."). "Církev 
v ní vzdává díky Otci, skrze Krista v Duchu svatém, za 
všechna jeho díla, za stvoření, vykoupení i posvěcení. Tím se 
celé společenství spojuje s nepřetržitou chválou, kterou 
nebeská církev, andělé a všichni svatí zpívají třikrát svatému 
Bohu." (KKC 1352) 

Převzato z časopisu „Amen“ – autorka: Dagmar Kopecká

RROODDIINNAA    JJEE    JJEEDDNNOOUU    ZZ    NNEEVVYYHHNNUUTTEELLNNÝÝCCHH    PPOODDMMÍÍNNEEKK    ŠŠTTĚĚSSTTÍÍ  
To napsal už více nežli před sto lety velikán ruské a světové literatury Lev Nikolajevič Tolstoj. Je zajímavé, že podle jeho úvah, čím 

vyšší lidé zaujímají postavení ve světě, tím méně znají rodinné štěstí a děti se jim stávají břemenem. 

Žijeme naštěstí v zemi a v době, kdy nikomu z nás nehrozí hlad a existenční nejistota. Čekali bychom tedy spíše rozkvět rodin 
a užívání si štěstí a radosti s dětmi. Ale statistiky mluví bohužel o něčem jiném. 

V neúplných rodinách u nás žije přes 400 000 dětí. Ročně v ČR končí přes 30 000 manželství, se skandinávskými zeměmi, Belgií 
a Rakouskem patříme k těm státům EU, kde se lidé nejvíce rozvádějí. Vědomé ukončení těhotenství podstupuje u nás legálně více jak 
25 000 žen. 

Stále více lidí v naší společnosti žije osaměle, za posledních 30 let se počet jednočlenných domácností téměř zdvojnásobil. V roce 
2005 tvořily neúplné rodiny 30% všech domácností. Stalo se jakousi módou partnerských dvojic neuzavírat manželství a vychovávat 
děti ve volném svazku, často s dětmi z předešlých manželství nebo vztahů. Znamená to také, že do finančních problémů se dostávají 
zejména rozvedené ženy s dětmi, jejichž jediným cílem v životě se tak stává udržet rodinu na sociálně přijatelné úrovni. Neustále 
rovněž narůstá počet svobodných mužů a žen, kteří se nechtějí ničím vázat a jejichž jedinou prioritou je kariéra. 

Z nových sociologických výzkumů vyplynul další smutný fakt. V českých rodinách postupně mizí vzájemná komunikace. 
Pravidelně se snad celé rodiny scházejí jen u štědrovečerního stolu. I to je podle psychologů jedna z hlavních příčin nárůstu rozvodů. 
Prostě manželé nemají čas na sebe a hlavně nevěnují ho v dostatečné míře ani dětem. Polovina seniorů se obává, že až to budou 
potřebovat, jejich děti nebudou mít na ně čas. Dříve se celá rodina večer scházela, vyměňovala si názory a sdělovala zážitky. Tradiční 
babičku vypravěčku vytlačila televize a počítač, vzájemnou rodinnou komunikaci bohužel nahrazují čím dál více SMS zprávy 
a emaily. 

A tak smysluplný model rodiny, který se vytvářel staletí, pomalu mizí a bohužel nedá se ničím jiným nahradit. Jistotu tradiční 
rodinné komunity, která jediná dokázala děti obklopit tolik potřebnou láskou, naučila je přirozeným lidským vztahům, správným 
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a důležitým společenským hodnotám, vzájemné toleranci a nesobeckému přístupu k ostatním, nahrazujeme pomíjivými konzumními 
hodnotami. 

Píši to proto, že mě zaujal článek v posledním čísle Poutníka „Proč se účastním Pochodů pro život“. Nedávno jsem viděla besedu 
k tomuto tématu ve známém čtvrtečním pořadu M. Jílkové „Máte slovo“. Vystoupit proti interrupcím chce potřebnou dávku odvahy. 
Proto jsem ocenila klid mladého poslance Davida Macka (KDU ČSL), který tu čelil nejen známému lékaři, feministce a spisovatelce 
Alexandře Berkové, poslankyni Čurdové (ČSSD), ale hlavně samotné moderátorce. Nenechávala ho domluvit, žádný z jeho 
argumentů neuznala. Navíc s ním vystupoval známý pravoslavný kněz Halík (každý den v poledne 15 minut před brněnskou 
nemocnicí zpívá na protest proti potratům), kterého tu naprosto znemožnili. Žena, která sama zažila interrupci, a měla tu odvahu tu 
vystoupit proti nim, ji pomalu v této atmosféře ztrácela. Přesto měl pořad smysl alespoň v tom, že se začíná o tomto problému veřejně 
mluvit. Že lidé začnou přemýšlet o tom, že lidský život opravdu začíná v okamžiku početí a nikdo nemá právo ho zničit. Až tohle 
pochopíme, nebudeme se muset stydět, že se nazýváme lidé. 

Nedávno jsem četla úvahy Leonarda da Vinci. Víte, jak formuloval hádanku: „Co je člověk?“ 

„Na zemi spatříme tvory, kteří budou stále mezi sebou bojovat, a obě strany si navzájem způsobí velké škody a často i smrt. Jejich 
zloba bude bez hranic. Svými strašnými pařáty vyvrátí valnou část stromů z rozlehlých lesů světa, jedinou jejich touhou bude přinášet 
nenasytně všemu živému smrt a zármutek, trápení, strach a zahánět je na útěk. Z nezměrné pýchy se budou chtít povznést k nebesům, 
ale přílišná váha jejich údů je podrží při zemi. Na zemi nebo pod zemí i ve vodě nezůstane nic, co by nebylo pronásledováno, 
odstraněno nebo pokaženo a z jedné krajiny přesouváno do druhé; a jejich tělo se stane hrobem všech živých těl, která připravili 
o život. 

O světe, jak to, že se neotevřeš a nezřítíš do hlubokých trhlin svých ohromných propastí a jeskyň? Neukazuj déle nebesům zrůdu tak 
krutou a bezcitnou!“ 

Děsí mě, že za 500 let se svět o mnoho k lepšímu nezměnil. V tomto smyslu chápu obrovský význam rozšíření sedmi hlavních 
hříchů papežem Benediktem XVI. 

B.H. 

PPOOCCHHOODD    PPRROO    ŽŽIIVVOOTT    22000088  
Letos 29. března v Praze se již po osmé uskutečnil Pochod pro život. Na pochod se vždy těším, a tak jsme se s malou skupinou z Čermné, 

Verměřovic, ale i z Lanškrouna a Ústí nad Orlicí vypravili rychlíkem 
z Ústí nad Orlicí do Prahy. Dorazili jsme tam včas a v pohodě. Pochod 
začal v dominikánském kostele sv. Jiljí mší svatou, celebrovanou otcem 
arcibiskupem Otčenáškem, za přítomnosti několika kněží a dvou jáhnů. 

Pan arcibiskup nás přivítal slovy: „Přišli jste svědčit a modlit se za 
obnovení úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti.“ Dále 
pokračoval: „Početí a přirozená smrt spolu souvisí. Já se ve svých 
87 letech připravuji na smrt a přišel jsem se zde modlit za nový život.“ 

V kázání nás otec dominikán vyzýval k modlitbě kruciáty a žádal nás, 
abychom psali zákonodárcům a působili na své okolí. Vždyť zatím žijeme 
ve svobodné společnosti. 

Po mši svaté jsme se shromáždili na Staroměstském náměstí. Dostali 
jsme balonky, ze kterých zvláště děti měly velikou radost. Také se 
objevilo hodně transparentů vyzývajících k úctě k životu. 

Paní Rybová nás informovala o aktivitách Hnutí pro život. Byli jsme 
překvapeni množstvím těchto aktivit. Sympatická dívenka nám 
představila nový a velice hodnotný časopis „Milujte se“, který je určen 
pro naši dospívající mládež. Dále nám paní Rybová poděkovala za 
sympatie a příspěvky, které Hnutí pro život posíláme. Uvedla milou částku 1 300 000 korun. Zdůraznila, že aktivisté pracují zdarma, a tím se celá 
částka může použít na aktivity. Jedna z nich je časopis, který si můžete objednat na adrese: HPŽ ČR, Hlubočská 8564, Praha 5, PSČ 152 00. Mezi 
mnoho dalších aktivit například patří pomoc ženám v tísni a různé propagační materiály. 

Dále hovořila o situaci v naší společnosti. Stále je denně zabíjeno 70 dětí. 
Proto je důležitá modlitba Kruciáty, ke které se zatím přihlásilo 
2 400 občanů naší vlasti. Povzbudila nás i tím, že výsledky této modlitby 
jsou již patrné. Prosíme Vás, přihlaste se k modlitbě Kruciáty. Kartičky 
s podmínkami, budou na stolku v kostele. 

Podařilo se mi zaznamenat svědectví pravoslavného kněze pátera Halíka, 
který se denně modlí u porodnice v Brně. Mluvil o svém účinkování 
v pořadu „Máte slovo“, který moderovala paní Jílková a vysílal ho 1. 
program České televize ve čtvrtek 27. března tohoto roku. Tento program 
byl vysloveně zaměřen proti životu, a i když byl páter Halík neustále 
napadán, statečně hájil život nenarozených dětí. Také ho velmi potěšilo, 
když mu lidé, kteří tento pořad shlédli, vyjadřovali písemně i ústně svoji 
podporu. 

Ze Staroměstského náměstí jsme se průvodem, za modlitby růžence 
v klidu přemístili na Václavské náměstí pod sochu svatého Václava. Za 
zpěvu Svatováclavského chorálu jsme vypustili balonky, jako symbol pro 
duše nenarozených dětí. Po společném foto, jsme se rozloučili s přáteli, 
kterých máme již hodně a putovali jsme domů. 

Jan Hubálek 
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BBIISSKKUUPPOOVVÉÉ    KKRRÁÁLLOOVVÉÉHHRRAADDEECCKKÉÉ    DDIIEECCÉÉZZEE      ((55..  ČČÁÁSSTT))  
11. biskupem hradeckým se 

stal Heřman Hanibal hrabě z 
Blűmegen, narozený v roce 
1716. Před jmenováním do 
služby biskupa byl proboštem 
kostela sv. Petra a Pavla v 
Brně. Biskupem hradeckým jej 
jmenovala císařovna Marie 
Terezie v roce 1764, od papeže 
Klementa XIII. byl potvrzen 
9. dubna 1764. Jeho biskupské 

svěcení se konalo v květnu a 
intronizace v katedrále sv. 
Ducha v srpnu téhož roku. 
Poněvadž byl biskup Heřman 
vážně dlouhodobě nemocen, 
zvolil si pomocného světícího 
biskupa Matyáše Františka 
hraběte Chorýnského (pozděj-
šího prvního biskupa v Brně), 
který za něho de facto vykoná-
val biskupskou funkci. Biskup 
Heřman Hanibal zemřel 
17. října 1774 v Brně a zde je 
také pochován.  

12. biskup hradecký se jme-
noval Jan Ondřej Kaiser rytíř 
z Kaiseren, narozený 29. listo-
padu 1716. Působil zpočátku 
jako farář v Klecanech, poté se 
stal děkanem ve Frýdlantě a 
nato kanovníkem a generálním 
vikářem u sv. Víta v Praze a 
dále kapitulním děkanem ve 
Staré Boleslavi. V roce 1760 jej 
papež  Klement XIII. jmenoval 
pomocným biskupem pražským 
a titulárním biskupem v Ther-
misciru. Dne 12. května 1775 
jej císařovna Marie Terezie 
jmenovala královéhradeckým 
biskupem. Od papeže Pia VI. 
byl potvrzen téhož roku. 

Intronizace v sídelní katedrále 
se konala 15. října 1775. Bis-
kupský úřad zastával jen něko-
lik měsíců, neboť zemřel 
5. května 1776 a byl pohřben 
v katedrále  sv. Ducha v Hradci 
Králové.  

13. biskupem se stal Josef 
Adam hrabě Arco, narozený 
27. ledna 1733 v Rakousku. 
Zastával církevní funkci ka-
novníka v Salcburku, byl 
titulárním biskupem v Hippo a 
sufragánem arcibiskupa v Pa-
sově. Na biskupský stolec v 
Hradci Králové byl jmenován 
císařovnou Marii Terezií 
12. den po smrti předešlého 
biskupa Jana Ondřeje Kaisera, 
a to 17. května 1776. Papežem 
Piem VI. byl potvrzen v čer-
venci téhož roku. Intronizace se 
konala 25. srpna 1776 v 
katedrále sv. Ducha. V roce 
1778 odjel biskup Josef Adam 
do Salcburku, kde měl dosud 
svou kanonickou prebendu a do 
Hradce Králové se již nevrátil. 
V roce 1780 byl jmenován 
biskupem v Sekově, kde zemřel 
3. června 1802.  

14. biskup v Hradci Králové 
se jmenoval Jan Leopold Hay, 
který se narodil 22. dubna 1735 
ve Fulneku na Moravě. Po 
teologických studiích v Olo-
mouci se stal nejprve ceremoni-
ářem olomouckých biskupů, 
poté kapitulním děkanem v 
Kroměříži a od roku 1775 pro-
boštem kolegiátní kapituly v 
Mikulově. Jan Leopold se stal 
předsedou komise ustanovené k 
likvidaci nekatolických 

nepokojů na Valašsku. Řešení 

konfliktů viděl v soustavném a 
trvalém působení kněží na lid, 
přesvědčování po dobrém, 

přičemž odmítal vnucování víry 
násilnými prostředky. Díky 
svým schopnostem, ovšem i 
příbuzenským vztahům, se 
dostal až k císařskému dvoru 
do Vídně na poradu o 
možnostech dosažení nábožen-
ského smíru. Přimlouval se za 
snášenlivost, důkladné vyučo-
vání i ve věcech víry a 
mravouky, za rozšíření 
vzdělání lidu a počtu škol i 
kněží, kteří by byli schopni 
pozitivně působit na lid. Mnohé 
z jeho názorů byly později 
vtěleny do císařského 
tolerančního patentu a dalších 
císařských nařízení. Jan 
Leopold Hay svými názory 
předběhl dobu a získal si i 
přízeň panovnického dvora ve 
Vídni. Dne 29. července 1780 
byl jmenován sídelním 
biskupem v Hradci Králové. 
Papež Pius VI. je potvrdil  v 
prosinci téhož roku. Biskupské 
svěcení přijal  11. března 1781 
ve Vídni od kardinála 
Migazziho. U sv. Ducha byl 
introizován již 8. dubna 1781. 
Správy diecéze se ujal až po 
vydání tolerančního patentu 
dne 13. října 1781, na který 
reagoval  okružním 
biskupským listem, jímž 
připravoval duchovenstvo na 
přijetí patentu a jak si má 
počínat při jeho vyhlašování a 
uskutečňování. Tento pastýřský 
list vzbudil senzaci v celé 
střední Evropě. V této době 

přikročil císař Josef II. mimo 
jiné i k úpravě církevní správy 
diecéze. Ke královéhradecké 
diecézi připojil i kraj čáslavský 
a chrudimský. Tuto úpravu 
schválil a potvrdil i papež Pius 
VI. dne 12. ledna 1784. A tak v 
průběhu roku 1784 bylo k 
dosavadním 9 hradeckým 
vikariátům připojeno i 5 
vikariátů z čáslavského kraje: 
Kutná Hora, Habersko, Soutice, 
Lipnice, Německý (Havlíčkův) 
Brod a z kraje chrudimského 5 
vikariátů: Lanškroun, Litomyšl, 
Skuteč, Bohdaneč a Dašice. 
Diecéze tehdy měla 19 
vikariátů. Josef II. chtěl svými 
neblahými reformami 
pokračovat a zasahovat tak do 
pravomocí církevní správy a 
změnit i sídelní město diecéze. 
Z Hradce Králové jej chtěl 
přenést do Chrudimi. To se 
však neuskutečnilo přes odpor 

mnohých kněží a dalších 
církevních hodnostářů. A tak 
císař Josef II. „ ... nejmilostivěji 
rozhodl, že má biskup se svou 
kapitulou nadále v Hradci 
Králové zůstati.“ Všeobecně 
oblíbený biskup pro svou 
toleranci, Jan Leopold Hay, 
zemřel ve věku 59 let dne 1. 
června 1794 v Chrasti. Zde byl 
také skromně, bez jakýchkoliv 
poct, pohřben na tamějším 
hřbitově. 

js 
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AAHHOOJJ  DDĚĚTTII!!  
Slavíme poutní slavnost v naší farnosti. Na tuto dubnovou neděli se jistě všichni těšíme. Vy nejmenší určitě na 

kolotoče a houpačky. My větší a starší ale také na společenství při slavné mši svaté a potom doma u svátečního stolu. 
Připomínáme si fakt, že náš 

farní kostel v Dolní Čermné je 
zasvěcen svatému Jiří, jehož 
svátek připadá na 24. dubna. 

O svatém Jiří jsme si povídali již mnohokrát. 
Podle legendy Jiří porazil draka, kterému měla 
být obětována královská dcera. Celý tento výjev 
nám při každé návštěvě kostela připomíná obraz 
na hlavním oltáři. Najdeme tam statečného Jiřího, 
vidíme i draka a v dálce postavu princezny. 

Zajímavé pro nás bude si zapamatovat, že tento 
světec, který bývá zobrazován na koni v boji 
s drakem, je také patronem skautů. 

Na dnešním obrázku je kolotoč – protože ten na 
pouť patří, a na něm jsou dráčci – ty zase 
připomínají našeho patrona. Pozorně si celý 
kolotoč prohlédněte a zkuste najít jednoho draka, 
který je úplně stejný jako ten uprostřed kolotoče. 

(Otazníček) 
Pro starší: 

Snad jen pár slov ke světci, jehož svátek si dnes 
v naší farnosti připomínáme poutní slavností. Je 
to spíš pouze pět takových malých momentů – 
souvětí, které nám oživí tuto významnou postavu. 
Protože jejich pouhé přečtení by bylo moc 
jednoduché, zkuste je přečíst pozorně a najít 
v každém z pěti souvětí jedno ukryté slovo. 
Všechna spolu souvisí, protože vyjadřují jména 
ptáků. Přeji hodně zdaru při hledání a ať vám 
jarní ptačí zpěv je dobrou inspirací. 

1. Ne všichni svatí jsou obklopeni 
legendami právě tak, jako svatý Jiří. 

2. Jméno svatého Jiří má v úctě a slaví 
každý Angličan, protože tento světec je patronem Anglie. 

3. Podle legendy se drakovi obětovaly nejprve ovce a pak přišly na řadu panny. Losovalo se a zrovna první obětí měla 
být královská dcera. 

4. Pronásledovatele křesťanů potkalo u spousty nejrůznějších mučících metod, které na Jiřího zkoušeli, nepochopitelné 
překvapení – všechno přestál. 

5. K rozšíření kultu svatého Jiří z Palestiny do Evropy výrazně přispěli Křižáci, kteří ho uctívali jako ztělesnění 
rytířských ctností. 

(podle Schauber, Schindler: Rok se svatými) 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z rámečku: SVOU SMRTÍ NA KŘÍŽI 

OTEVŘEL CESTU K VĚČNÉMU ŽIVOTU. 

SSLLUUŽŽBBAA  LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ::  
 

Upozornění k lektorské službě: 
Milí farníci, rádi bychom požádali všechny zájemce, kteří doposud nejsou zapojeni do lektorské služby a rádi by četli, ať se 

přihlásí u paní Marty Marešové - tel.: 465 393 460, mobil: 737 424 905 nebo u otce Pavla - mobil: 737 443 792. Také prosíme 
všechny, kteří z nějakých důvodů, třeba zdravotních, nemohou číst, aby nás o tom informovali. Jedná se nám o úpravu 
současného seznamu lektorů, abychom zamezili situaci, že číst nepřijde nikdo. Předem děkujeme za vaši spolupráci! 

Červen 2008 
7.30 p. Krátký 

1. 6. Ne 9. neděle v mezidobí 
16.00 Faltusovi 356 

8. 6. Ne 10. neděle v mezidobí 16.00 Jurenkovi 160 
7.30 Režný 403 

15. 6. Ne 11. neděle v mezidobí 
16.00 Vašíčkovi 349 
7.30 p. K. Štěpánek 221 

22. 6. Ne 12. neděle v mezidobí 
16.00 Vackovi 197 
7.30 p. Matoušková305 

29. 6. Ne 
Sv. Petr a Pavel, 
13. neděle v mezidobí 16.00 Pecháčkovi MH 

Květen 2008 
1. 5. Čt Nanebevstoupení Páně 19.00 Jansovi st. 7 

7.30 p. Motlová 11 4. 5. Ne 7. neděle velikonoční 
16.00 Venclovi 288 
7.30 Adamcovi 18 

11. 5. Ne 
Seslání Ducha Svatého, 
Boží hod svatodušní  16.00 Kunertovi 12 

7.30 Jansovi ml. 7 
18. 5. Ne Nejsvětější Trojice 

16.00 Motlovi 11 
22. 5. Čt Tělo a Krev Páně 19.00 Severinovi 342 

7.30 p. Vávrová 264 
25. 5. Ne 8. neděle v mezidobí 

16.00 Macháčkovi 242 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ  KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
St 30. 4. – 20.00 hod. Pálení „čarodějnic“ 

u Orlovny v Dolní Čermné 
So 3. 5. – 11.00 hod. Pohádka „Pověsti pro štěstí“ 

Zámecká terasa v Letohradě 
So 3. 5. – 19.30 hod. Koncert k 10. výročí Big Bandu Letohrad 

DK Letohrad 
Ne 11. 5. – 14.00 hod. Svátek Matek 

Orlovna v Dolní Čermné 
So 17. 5. – 20.00 hod. Komedie „Na hlavu“ 

Zámecká terasa v Letohradě 
16. 5. – 18. 5. Kopečková pouť 

Mše svaté – 9.00 hod. a 10.15 hod. 
Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku v Letohradě 

So 24. 5.  Turistický pochod Letohradským okolím 
Start 8.30 – 10.30 hod. Václavské náměstí v Letohradě 

So 31. 5. – 11.00 hod. Kunčický pohár 
Hřiště Pod lipami Kunčice 

Upozornění ke kulturnímu kalendáři: 
Prosíme všechny, kteří budou vědět o nějaké zajímavé události, o které si myslí, že by se měla objevit v kulturním 

kalendáři našeho Poutníka, aby nás o ní určitě informovali. Kontaktní osoba: Marta Marešová, tel.:465 393 460, mobil: 
737 424 905, e-mail: marta_maresova@seznam.cz 

DŮLEŽITÉ: Informace je třeba zaslat 3 týdny před publikováním nového čísla. Poutník zpravidla vychází poslední 
neděli v měsíci. 

PPOOUUŤŤ  KK  PPAANNNNĚĚ  MMAARRIIII  SSVVAATTOOHHOORRSSKKÉÉ  
V ÚCTĚ K NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNĚ MARII SVATOHORSKÉ, OCHRÁNKYNI ČECH A MATCE ČESKÉHO 

NÁRODA, V SYNOVSKÉ ODDANOSTI JEJÍMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI, S POKOROU KATOLICKÝCH 
POUTNÍKŮ 

O R E L  zve na pouť k Panně Marii Svatohorské, na Svatou 
Horu Příbrami,v sobotu 24. května 2008 v Příbrami 

Program pouti :  

9.30 hod. – začátek pouti před římskokatolickým farním chrámem sv. Jakuba v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 
(centrum). Cestou na Svatou Horu modlitba sv. Růžence 

11.00 hod. – Mše sv. v bazilice P. Marie na Svaté Hoře. Uctění Panny Marie Svatohorské 

12.00 hod. – občerstvení na Svaté Hoře 

13.00 hod. – pobožnost křížové cesty v ambitech Svaté Hory 

13.30 hod. – konec pouti. Oběd v Příbrami, cesta do orlovny v Dobříši 
(společenský, sportovní program; možnost noclehu) 

Orel na Svaté Hoře nechá obětovat Mši sv. za blaho Církve a vlasti, za 
duchovní i fyzickou záchranu českého národa, za ochranu Svaté Hory 
a českých mariánských poutních míst a za požehnání pro orelské hnutí. 
Orel pořádal před r. 1948 pravidelné slavné pouti na Svatou Horu. Naším 
cílem je obnovit tuto poutní tradici, která byla viditelnou známkou 
orelského duchovního života. Budeme k Matce Boží Svatohorské putovat 
ve zbožnosti a pokoře. Náboženská pouť je čas pro ztišení hlasu, 
vystoupení z rušnosti tohoto světa, zjasnění mysli a otevření srdce pro 
tajemství víry, okamžikem soustředění na duchovní úkony. Modleme se za 
zdar pouti. Zdař Bůh! 

Orelské prapory, orelské stejnokroje a lidové kroje vítány! 

 

Poutníci budou mít oděv vhodný pro náboženskou pouť. Krátké kalhoty 

nepřípustné! 

Panno Maria Svatohorská, k jejímuž svatohorskému 

trůnu se orlové vždy s láskou utíkali, oroduj za nás! 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  RRUUBBRRIIKKAA  NNAAŠŠÍÍ  FFAARRNNOOSSTTII::  
V květnu 2008 oslaví: 
86 let paní Marie Hoffmannová  z Verměřovic 
85 let paní Josefa Nováková   z Dolní Čermné 
85 let pan Emil Appl   z Dolní Čermné 
82 let pan Květoslav Seidlman  z Dolní Čermné 
81 let paní Anna Seidlmanová z Dolní Čermné 
81 let paní Růžena Horáková  z Verměřovic 

79 let pan Stanislav Filip   z Dolní Čermné 
78 let paní Žofie Moravcová  z Verměřovic 
76 let pan Karel Štěpánek  z Dolní Čermné 
74 let pan Václav Hrdina  z Dolní Čermné 
73 let paní Marie Vacková  z Dolní Čermné 
60 let paní Hana Peichlová  z Dolní Čermné 

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné 
zdraví do dalších let 
Církevní manželství uzavřeli: 
na Mariánské Hoře 19. 4. 2008 Petra Safínková z Petrovic a Martin Beneš z Petrovic 
Novomanželům Benešovým blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 
Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 25. 3. 2008 s panem Jiřím Pecháčkem  z Dolní Čermné 
ve Verměřovicích 31. 3. 2008 s panem Jaroslavem Sršněm  z Verměřovic 
v Dolní Čermné 11. 4. 2008 s panem Milanem Pecháčkem  z Dolní Čermné 
v Letohradě   12. 4. 2008 s ak. mal. Marií Applovou  z Dolní Čermné 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách. 

Otec Pavel 
Upozornění ke společenské rubrice: 
Rád bych požádal všechny farníky, kteří si nepřejí být uveřejňováni ve společenské rubrice, aby se mi ozvali. Pokud 
naopak někdo víte o někom, kdo se na seznamu jubilantů nedopatřením neobjevuje, dejte mi prosím vědět. 

Otec Pavel 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

28. dubna - pondělí  po 6. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, 
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze 
18.00  Dolní Čermná – za zemřelé bratry Macháčkovy 

29. dubna - úterý  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
30. dubna - středa  po 6. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže 

19.00  Dolní Čermná – za Rudolfa Lochmana a duše v očistci 
1. května - čtvrtek  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. 
7.30 Dolní Čermná – na dobrý úmysl 
19.00 Verměřovice – za Jana a Věru Macháčkovy 

2. května - pátek  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
18.30 Dolní Čermná – Svatodušní novéna 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

3. května - sobota  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, první sobota v měsíci 
7.00 Dolní Čermná – Svatodušní novéna 
7.30 Dolní Čermná – za Marii Applovou 
18.0 Petrovice – za Ladislava Nováka a rodiče 

4. května - neděle – 7. Velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky 
Dolní Čermná - 7.00 h. – Svatodušní novéna 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za farníky 
Verměřovice - 9.00 h. – za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Emila Duška 
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. 

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT  KKEE  SSVV..  ZZPPOOVVĚĚDDII  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU  BBUUDDEETTEE  MMÍÍTT::  
Ve farním kostele: ve středu od 18.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 
vždy 30 minut před začátkem mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 
Na Mariánské Hoře se zpovídá: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h. 
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AAKKCCEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTII::  
akce den  datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 28. 4. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 28. 4. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 28. 4. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
generální úklid – mytí oken na faře úterý 29. 4. 15.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 30. 4. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
„Pálení čarodějnic“ – akce MO Orel středa 30. 4. 20.00 h. u orlovny v Dolní Čermné 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 1. 5. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků pátek 2. 5. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
příprava dětí z farnosti na 1.sv.přijímání pátek 2. 5.  14.15 h. fara Dolní Čermná 
farní knihovna pátek 2. 5. 16.00 h. fara Dolní Čermná 
rytmická mše svatá pro mládež pátek 2. 5. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 2. 5. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
setkání mladých  pátek  2. 5. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
„Společné vystoupení pěveckých sborů sobota 3. 5. 19.00 h. orlovna Dolní Čermná 
dolnočermenské farnosti“ 
Výroční členská schůze MO J. Orel neděle 4. 5. 14.00 h. orlovna Dolní Čermná 

SSVVAATTOODDUUŠŠNNÍÍ  NNOOVVÉÉNNAA::  
od pátku 2. 5. do soboty 10. 5. vždy 30 minut před každou mší svatou ve farním kostele v Dolní Čermné (společné rozjímání, litanie, 
svátostné požehnání). V úterý 6. 5. bude v 18.30 h. samostatně novéna a po ní májová pobožnost. 

MMÁÁJJOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT::  
po celý měsíc květen: v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli 
odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

UUPPOOZZOORRŇŇEENNÍÍ::  
Od následujícího týdne dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. Mše svaté budou ve 
farním kostele v Dolní Čermné začínat: v pondělí (mimo mši sv. pro děti, která začíná v 18.00 hod.), ve středu a v pátek vždy 
v 19.00 hodin. Mše svaté v sobotu večer ve filiálních kostelích v Petrovicích a Verměřovicích budou také od 19.00 hodin. Změny 
v času bohoslužeb jsou pochopitelně kvůli některým akcím vyhrazeny!! 
Také upozorňujeme, že od první neděle v květnu (4. 5. 2008) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné 
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie. 
Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 

Srdečně zveme všechny, 
kteří mají rádi zpěv a hudbu, na 

společné vystoupení pěveckých sborů dolnočermenské farnosti 
Vystoupení se uskuteční v sobotu 3. května 2008 

v Orlovně v Dolní Čermné od 19.00 h. 
Vystoupí:   Dětská schola 
   Mládež 
   Chrámový sbor z Verměřovic 
   Chrámový sbor z Dolní Čermné 
         Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou všichni účinkující a otec Pavel. 


