
 

  

NNEEBBEE    JJEE    PPŘŘEECCEE    NNAAHHOOŘŘEE  
Slovo nebe vyvolává nejen v dětech živou prostorovou představu - nebe je přece nahoře. Pojem 

"nahoře" byl donedávna nejlepší způsob, jak postihnout skutečnost, která nás totálně přesahuje a od 
níž můžeme očekávat konečné naplnění své existence. Bohužel od té doby, co lidská vynalézavost 
ovládla pomocí letadel a raket i "nebeský" prostor, už nemá "nahoře" to kouzlo tajemna 
a nedosažitelna. Musíme vynakládat čím dál větší myšlenkové úsilí, aby pro nás nebe zůstalo tím, čím 
bylo po celé generace před námi - toužebně očekávaným "místem" věčného jasu a blaženosti. 

Ona "výška" se týká především lásky. Láska je příčinou existence člověka, jeho udržovací silou, 
smyslem jeho pozemského života a také konečným cílem. Jako by byl celý člověk utkán z lásky. 
V tomto životě je jeho úkolem přidávat další a další vlákna do osnovy, která je ovšem potrhaná 

hříchem. Až přijde člověk do nebe, jeho osnova bude vyspravena, a koberec zazáří jasnými barvami, nebo spíše bude obrácen 
z rubu na líc. Ale bude to stále tentýž koberec z vláken lásky, který tkáme už zde. Nebude to jiná skutečnost, protože její 
podstatné rysy máme už nyní - setkání s Kristem v lásce. 

Ptát se na nebe neznamená tedy sklouznout do bezbřehé fantazie, ale hlouběji poznávat to, co už nyní vlastníme, a očišťovat 
to od všeho, co nám brání v lásce, tedy v opravdové, plné existenci. 

Nebe, to není místo, do něhož člověk přichází. Existence nebe se zakládá jedině na tom, že Kristus se stal člověkem, že tedy 
lidství má místo v Bohu samotném. Člověk se nachází v nebi natolik, nakolik je sjednocen s Kristem. Vidíme, že mnohem spíše 
než místo, je nebe Osoba. Osoba Krista, který má také (jako každý člověk) svou pozemskou historii, z níž přešel do věčnosti 
svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Z tohoto středu lze odvodit všechny další znaky nebe, které tradičně uvádějí katechismy. 

Především: nebe je věčná bohoslužba. Kristus se totiž stále vydává Otci: velikonoční oběť je přítomnost, která v Kristu 
zůstává navěky. V něm lidstvo odevzdává Bohu sebe sama v lásce a pravdě. Kristus je chrámem konce času (Jan 2, 19), nebe je 
novým Jeruzalémem. 

Tomuto pohybu Krista a s ním sjednoceného lidstva odpovídá protipohyb Boží lásky, která se dává člověku. Tento pohyb 
a protipohyb vytváří bezprostřední vztah Boha a člověka, který se v tradici nazývá "blažené patření" nebo "nazírání" Boha.  

Kristus je jediný, který má bezprostřední přístup k Otci, a všichni lidé jenom skrze něho a s ním a v něm. To ovšem 
znamená, že nebe nezná izolaci mezi lidmi. Je to společenství těch, kteří tvoří dohromady jedno tělo Kristovo. Je naplněním 
nejen vztahu člověka a Boha, ale také všech lidských vztahů. Plyne to z účasti na nedělitelné Lásce Boží, která je jediná 
a objímá všechny lidi. V nebi si už požadavky lásky nebudou konkurovat, jedna bytost nebude překážet druhé, a to ani fyzicky. 
Vzájemná otevřenost srdcí skrze účast na jediné Lásce je podstatou společenství svatých. Když už za svého pozemského 
putování uctíváme svaté a prosíme je o přímluvu, dovoláváme se právě této lásky, která je spojuje s Bohem právě tak jako 
s námi. Jejich přímluva je neomylná ne proto, že by se z nich po smrti staly mýtické vševědoucí a všemohoucí bytosti, které by 
měly málo společného s člověkem, ale proto, že dosahují nás snadno v Bohu a Boha v nás. Když se za nás přimlouvají, 
neznamená to, že Boha přemlouvají, ale že hledají pro nás co nejschůdnější cestu k cíli a různými znameními (mimořádně 
i viditelným nebo slyšitelným zjevením) nám ji ukazují. Může se samozřejmě stát, že žádáme něco, co je zcela v rozporu 
s Božími úmysly, a pak to vypadá, jako by spojení mezi námi a svatými nefungovalo. Můžeme si být ale jisti, že svatí každou 
naši prosbu slyší a akceptují - třeba tak, jako milující matka neodmítne příkře dítě škemrající o bonbón, ale nabídne mu jablko. 

Takové splynutí duší v lásce by v někom mohlo vyvolat představu "rozplynutí" individuality do jedné společné masy, v níž 
by se sice dali odlišit jednotlivci, ale nudně stejní, všichni se zářivým úsměvem, oči obrácené v sloup, vztažené ruce, planoucí 
srdce, svatozář - prostě svatí z barokních oltářů. Je to ale právě naopak. Dokonalost neznamená jednolitost, ale pročištění 
a dosažení vrcholu možností každého individua. Proto je také nebe pro každého nebem individuálním. Každý přijímá Boha 
svým vlastním nezaměnitelným způsobem: "Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom 
kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává" (Zj 2, 17). Proto se říká, že nebe je "odměnou", 
tedy něčím, co člověk dostává v návaznosti na svůj osobní život, svoje trápení, na míru dosažené lásky. Zde je také důvod, proč 
je každý svatý jiný, proč každého vzýváme v jiných potřebách a proč si volíme určité patrony. Každý z nich jako by zůstával 
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i v nebi "specialistou" na ty problémy, kterými sám vítězně prošel. Stará tradice vyčleňuje ze zástupů svatých speciálně tři typy 
svatosti a mluví v této souvislosti o zvláštních "korunách" pro mučedníky, panny a učitele. Dnes už jsme těmto systematizacím 
méně nakloněni, stačí vědět, že každého Bůh naplní zcela a po svém. Žádný ze stavů svatosti není privilegován, je pro nás 
pouze pobídkou, abychom rozšířili svá srdce, aby se do něj vešlo hodně nebeského bohatství. A to nikoliv proto, abychom byli 
sami boháči, ale abychom měli co nejvíc na rozdávání. V nebi je totiž bohatstvím jen to, co rozdáme. 

Jaký je vztah nebe a pozemské skutečnosti? To, že byl Kristus vyvýšen ze země, neznamená, že svět opustil, ale že v něm 
začal být přítomen zcela novým způsobem. Nanebevstoupení Krista znázornilo, že lidská přirozenost vstoupila do existence 
Trojice. Sezení po pravici Otce znamená, že lidská přirozenost má v Kristu účast na královské moci Boha nad světem. Seslání 
Ducha svatého je dalším vyjádřením téže skutečnosti: Bůh je nyní přítomen uprostřed svého lidu jaksi "zevnitř", ujímá se vlády 
nad lidským srdcem, které se od něj kdysi odvrátilo a způsobilo tak rozklad v celém díle stvoření. Vzkříšení, nanebevstoupení, 
seslání Ducha svatého a sezení Krista na pravici Otcově je vlastně jediná událost, která se odehrává už nad dějinami, a byla 
rozložena do jednotlivých znamení v čase jen kvůli lidskému chápání. Kristus tedy není teď mimo svět nebo "nad" světem ve 
smyslu oddělenosti, ale ve smyslu nezařaditelnosti a svrchovanosti. Proto také Písmo mluví o "novém nebi a nové zemi", aby 
ozřejmilo, že veškeré stvoření se má stát nádobou božské velebnosti a dokonce součástí radosti blažených - jak naznačují 
blahoslavenství z kázání na hoře. 

Nebe je skutečnost, která už je a ještě není. Už je započatá Pánovým zmrtvýchvstáním a vtažením člověka do Synova 
vztahu k Otci. Ještě není definitivně naplněno. "Nebe se naplní teprve potom, až budou shromážděny všechny údy těla Pánova. 
Spása jednotlivce je celá a plná teprve potom, když se uskutečnila spása kosmu a všech vyvolených, kteří nejsou prostě jeden 
vedle druhého v nebi, ale jsou společně, jako je jeden nebeský Kristus tímto nebem. Pak se stane celé stvoření zpěvem, vstupem 
celku do vlastní skutečnosti, ve které je veškeré dotazování skončeno s naplněno." (J. Ratzinger, Eschatologie) 

Převzato z časopisu „Amen“ – autorka: Eva Fuchsová 

PPOOCCHHOODD    PPRROO    ŽŽIIVVOOTT    2288..  33..  22000099  
Je až neuvěřitelné, jak rychle uplyne doba jednoho roku, a tedy 

i doba od posledního Pochodu pro život v Praze. Akce se koná vždy 
v sobotu následující po svátku Zvěstování Páně, který je také dnem 
nenarozených dětí. 

I letos jsme 28. března vyjeli auty do Ústí nad Orlicí a odtud 
vlakem do Prahy. Cesta proběhla v pohodě a Praha nás uvítala 
sluníčkem. Měli jsme dostatek času, neboť mše svatá v kostele sv.Jiljí 
začínala až ve 13.00 hodin, a tak jsme pomalu putovali a prohlíželi si 
místní pamětihodnosti. Do kostela jsme přišli včas, což bylo dobře, 
neboť se kostel zaplnil do posledního místa. Začali jsme modlitbou 
růžence. Mši svatou po té celebroval, za účasti mnoha kněží a tří 
jáhnů, páter Dunda z Vranova nad Dyjí. Tento kněz je také 
redaktorem vynikajícího časopisu „Milujte se“ a zakladatelem 
Společenství čistých srdcí. Do tohoto společenství byly při mši svaté 
přijaty další tři dívky. Byly jim předány stříbrné prsteny, které tito mladí lidé nosí. V promluvě nás páter nejprve přivítal, 
ocenil, že jsme přišli v tak hojném počtu a řekl: „Jde přece o mnoho. O život od početí do přirozené smrti.“ Dále nás a zvláště 
ty, kteří se nemohou pochodu zúčastnit, vyzýval k modlitbě. Je potřeba se modlit a něco dělat. A abychom to dokázali, je třeba 
si k tomu vyprosit potřebnou milost, neboť potrat je ničení díla Stvořitele. Iniciativa modlitby „Kruciáty“ je jedna z možností, 
jak tyto věci podpořit. Za uplynulý rok bylo totiž potratem usmrceno dalších 25 000 dětí, což je jedno veliké město.  

Vlastní pochod měl letos ryze křesťanský charakter a byl velmi dobře připravený pořadateli. President hnutí Radim Ucháč 
se svým týmem vypůjčili z Německa 800 křížů, které jsme si rozebrali. Zdaleka se ale nedostalo na všechny. Nejméně polovina 
účastníků kříže neměla. Někteří nesli transparenty. V čele průvodu kráčeli mladí s velkým křížem. Takto jsme procházeli 
ulicemi Prahy, modlíce se růženec, až na Václavské náměstí. 

Nyní mi dovolte, abych uvedl dvě příhody, které mě i ostatní velice oslovily. Ulicemi Prahy jsme 
se prodírali a potkávali mnoho lidí. Mimo jiné také mažoretky s kapelou a velkým doprovodem. 
Toto setkání přerušilo naši modlitbu růžence. Do toho někdo zanotoval mariánský pozdrav „Ave 
Maria“ a všech 1 500 účastníků se nadšeně přidalo a neustále jsme tento pozdrav zpěvem opakovali. 
Kapela přestala hrát a všichni se s otevřenými pusami dívali. A ještě jeden zážitek. Mnohokrát 
fotografovaný šestiletý chlapec, nesoucí kříž, který byl větší než on. Tak nás napadlo, že ten, který 
dostal příležitost se narodit, nese kříž za ty, kteří tuto příležitost nedostali, protože byli usmrceni. 

Pochod skončil pod sochou sv.Václava, za zpěvu Svatováclavského chorálu a Státní hymny, 
kněžským požehnáním. 

Nyní ještě naše malá prosba: „Milí farníci. Prosíme Vás o zapojení se do modlitebního 
společenství „Kruciáty“. Kartičky budou na stolku v kostele. Děkujeme.“ 

Za účastníky akce Jan Hubálek 
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DDOOKKUUMMEENNTTYY    ZZ    BBÁÁNNĚĚ    JJAAKKUUBBOOVVIICCKKÉÉHHOO    KKOOSSTTEELLAA      ((ČČÁÁSSTT  33))  
Třetí část dokumentů se týká renovace kostela a věže v roce 1925. Mezi dokumenty je vložen Pamětní list na svěcení 

zvonů a renovace, kde se uvádí: 
Za první světové války1914 až 1918, když se dva velké zvony musely odevzdat na výrobu kanónů, pouze malý zvonek 

svolával věřící z obce k modlitbě. V letech 1923 a 1924 se ozvaly hlasy, že by zase mohly pořídit dva zvony. Myšlenka se 
začala měnit ve skutek v roce 1924 tím, že místní hasičský spolek na popud velitele pana Franze Wursta věnoval značnou 
částku peněz - 3 000,- Kč na pořízení nových zvonů pro obec, a to z čistého výtěžku krajské hasičské slavnosti. Sbírkami 
u místních občanů se dalo sbírkami dohromady 6 000,- Kč. Hostinský pan Petr Nickl z čp. 72 a zemědělec Jan Domesle z čp. 
41 prováděli tyto sbírky. Zvony vyrobila firma Wagner z Moravské Třebové za 7 000,- Kč. Svěcení zvonů bylo stanoveno 
na 29. června 1925.  

Plechová střecha věže kostela byla už ve velmi špatném stavu. Došlo se k názoru, že by bylo dobře celý kostel úplně 
zrenovovat. Zástupci obce pověřili starostu pana Josefa Millera z čp. 43 k zajištění této akce. Provedl to k největší spokojenosti 
místních obyvatel. Celý kostel byl vymalován, plech z věže byl odstraněn a střecha pokryta eternitem. Věžní makovice i kříž 
byly pozlaceny. Mimo to byl na kostel umístěn i hromosvod od pana Eduarda Köbrleho z Lanškrouna. Pan František Merta, 
truhlářský mistr z čp. 32 zhotovil krásné dubové dveře, takže náš skromný kostelíček vypadal jako šperkovnice. Celá renovace 
byla pořízena za 6 000,- Kč. 

Budoucí čtenáři těchto skromných řádků mohou posoudit ochotu a obětavost lidí ke cti a chvále Nejvyššího v těchto těžkých 
dobách. Světová válka přinesla nám, německým obyvatelům, pouze bídu a nouzi, naši kulturu hodila o několik desetiletí zpět, 
dala německému národu punc méněcennosti (nejen Němcům!!! - pozn.), ačkoliv dříve, jak světové dějiny učí, přinesla světu 
kulturu. Přesto ale nikdo nezoufá nad velikostí a činorodostí národa velkých básníků a myslitelů, i když nejsme schopni zajistit 
si svobodu. Každý z nás věří pevně, že ji přinese budoucnost, když naši potomci splní svoji povinnost a dluh, když budou 
společně a věrně stát při německém národě, tak není možné, aby zahynul. Naše výkony a těžké oběti během a po světové válce 
ocení až naši potomci. Dějiny světa jsou světovým soudem. 

Až jednou v této těžké době se skončí náš běh života a my u vesnického kostelíčka na Božím poli budeme odpočívat 
a zelený trávník nás přikryje, pak může tento pamětní list vysoko v makovici věže svědčit o tom, že jednou dobří, stateční 
sedláci svoji povinnost jako Němci zcela splnili. Přes těžkou dobu neztratili víru v lepší budoucnost našich potomků, a že naše 
zbožné přání dojde splnění… Kéž naše obec Jakubovice zůstane stále prostou německou selskou vesničkou, o kterou se 
všechny bouřlivé nápory protivníků roztříští jako prázdný vzduch.  

Svěcení zvonů se konalo 29. června 1925. Kmotrou zvonů se stala paní Matylda Veitová, sestra pana Franze Wursta z čp. 
53, která přijela z Ameriky na návštěvu. Krásně ozdobené zvony přivezli hasiči v průvodu ke kostelu. Venku byla sloužena mše 
svatá, pak následovalo svěcení zvonů. Odpoledne byly zvony vyzdviženy do věže, provázeny mnohými zbožnými modlitbami 
a přáními věřících, aby jejich kovové hlasy byly symbolem místa a zněly při radostných událostech. Kéž by jejich zvuk nikdy 
neoznamoval neštěstí a bolest. 

Po požehnání se shromáždili všichni věřící před kostelem, aby naslouchali prvním velebným tónům zvonů. Oči všech byly 
upřeny na věž kostela, stejně tak, jakoby chtěly s naším největším královským básníkem zvolat: 

Táhněte, táhněte, povzneste se, 
pohybujte se, vznášejte se, 

znamená to pro toto místo radost, 
jejich první vyzvánění ať je mír. 

Poté následují podpisy představitelů obce a řemeslníků, kteří renovaci kostela prováděli. Světitelem byl tehdejší čermenský 
farář P. Jan Suchomel. 

Napsáno v červnu 1925. 
Bohužel, autor tohoto Pamětního listu neuvedl jména svěcených zvonů. 
Z tohoto pamětního listu lze již vyčíst probouzející se německý nacionalismus jakubovických Němců a jejich pocit 

ukřivděnosti českým národem. Němci v Sudetech nejprve usilovali o odtržení českého území Sudet obývaných Němci 
k Německu. Když neuspěli, silně usilovali o vlastní ryze německou autonomii v rámci ČSR, což čeští politici odmítali. 
Nacionalismus Němců byl mocně posílen vítězstvím strany suděťáka Konráda Henleina a vyústil přímo v nepřátelství vůči 
Čechům při nástupu fašistického a nacistického vůdce všech Němců Adolfa Hitlera. Tehdy čeští Němci, až na málo výjimek, 
„hailovali“. Z českého území Sudet bylo odsunuto české obyvatelstvo. 

Jako druhý historický dokument byl přiložen Seznam majitelů usedlostí v obci Jakubovice s uvedením peněžního daru, 
jež majitelé darovali na opravu kostela. Ze seznamu činí celková suma 5 305,- Kč, včetně daru Matyldy Veitové, která darovala 
13 dolarů (= 420,- Kč).  

V Seznamu majitelů je uvedeno, že z 84 čísel domů v Jakubovicích, je 14 domků neobydleno nebo snad i některé zbořeny. 
Ze 70 uvedených příjmení rodin je 10 příjmení ryze českých: Novák, Hubálek, Hrdina, Vacek, Mačát, Merta, Suchomel, Mareš, 
Beneš a Pecháček. Procentní podíl českého obyvatelstva v Jakubovicích podle příjmení v roce 1925 se mohl pohybovat kolem 
14 %.  

Jako další dokument byl přiložen odkaz nejstaršího občana Jakubovic Leopolda Domesle z čp. 3 budoucím potomkům, 
který daroval do báně Memoriální medaily z roku 1848 s portrétem císaře Františka Josefa I. Je nazván Na památku. Do 
tubusu bylo také přiloženo 9 ks. tehdejších platných mincí a 15 ks. válečných přídělových lístků na cukr a chléb z roku 1916, 
1917 a 1919. 

Ředitel jakubovické školy Heinrich Hűbl přiložil dokument Světová válka 1914 až 1918. V něm popsal průběh I. světové 
války, kontribuce dávek pro vojsko z Jakubovic, příděly potravin na osobu, popsal bídné sociální poměry v obci a co lidé jedli 
a ceny základních potravin, např.: 

vepřové maso 1 kg  35,- Kč 
hovězí maso  1 kg  16,- Kč 
máslo  1 kg  42,- Kč 

pšeničná mouka 1 kg  20,- Kč 
pánská látka  1 m   200 - 300,- Kč 



PPOOUUTTNNÍÍKK  KKVVĚĚTTEENN  22000099 
 

- 4 - 

Dne 27. července 1914 byla nařízena všeobecná vojenská mobilizace. Z Jakubovic narukovalo na vojnu prvních 15 mužů, 
později narukovalo ještě dalších 51 mužů, celkem šlo do války 66 mužů. V té době dokumenty uvádějí 302 obyvatel Jakubovic. 
To znamená, že na vojnu narukovalo 21,8 % všech obyvatel. Z narukovaných mužů jsou 2 nezvěstní a 13 jich padlo ve válce – 
tedy 22 % mužů se z války nevrátilo k rodinám. Dokument je nazván Ve světové válce padlí bojovníci z Jakubovic. 
V seznamu padlých je u každého padlého vojáka uvedeno jméno, číslo domu, jeho zaměstnání, stav, počet sirotků, regiment, 
hodnost a den narukování, kdy a kde padli a zranění, na které zemřeli a kde jsou pochováni.  

Tolik zkráceně o vypovídací hodnotě písemností z makovice kostela v Jakubovicích.  
Domnívám se, že bychom se měli poučit z historie a nezapomenout na ty, kteří tvořili historii před námi. Zvláště my, 

křesťané, bychom měli na ně vzpomenout v modlitbách, nebo mší svatou za ně, a to především v jejich kostele v Jakubovicích, 
který tolik milovali. Nezáleží na tom, že mluvili jiným jazykem. Byli to velice zbožní kdysi naši spoluobčané a spoluvěřící. Kéž 
by takových bylo i v současných Jakubovicích!  

Kéž jim Bůh dopřeje lehké spočinutí v Jeho náručí!  

Z dokumentů zpracoval Vladimír Jansa, kronikář  

Je Kristus v nás? 
Věříme, ale jen po hranici rozumu a poznání. 
Modlíme se, ale jen po hranici naší vůle. 
Milujeme se, ale jen po hranici naší vzájemné lásky. 
Obětujeme se, ale jen po hranici naších příbytků. 
Snášíme utrpení, ale jen po hranici snesitelné bolesti. 
Podřizujeme se, ale jen po hranici našeho názoru. 
Užíváme své hříchy, ale jen po hranici ohrožení své životní kariéry. 
Odpouštíme, ale jen po hranici trpělivosti. 
Chceme dary Ducha svatého, ale jen po hranici naší míry. 
Od věků si člověk vytváří hranice, od věků si on předepisuje, jaké jsou cesty 
věřícího. 
Ó, Pane, pomoz mi překročit své hranice a meze a začít život ve Tvém prostoru. 
V tom prostoru Tvé svaté vůle, 
v tom prostoru svobody sám sebe, 
v tom prostoru štěstí duše, 
v tom prostoru nekonečné věčnosti, 
v tom prostoru, kde platí změněná míra hodnot, 
v prostoru kříže, Golgoty a velikonočního rána! 

M.Jurčo 

K rozjímání 
Velikonoce jsou jako nečekaná vítězná branka, 
 jako nekonečná řada nul za překvapivou jedničkou, 
 jako blesk prozařující ztemnělou oblohu, 
 jako bankrot změněný v zisk, 
 jako blankytné nebe nedozírných dálek, 
 jako mínus, které se stane plusem, 
 jako tečka, ze které se stane dvojtečka, 
 jako vzoreček, který řeší problémy, 
 jako bílá perla a zářící drahokam, 
 jako růženec nekonečných zrnek, 
 jako ostnatý drát, který chrání růži, 
 jako oči, které vidí do čisté duše, 
 jako skok z pouště do rajské zahrady, 
 jako sluneční paprsek, který dává život, 
 jako vysvobozující ráno po krizové noci, 
 jako láska, která se obětuje pro druhé, 
 jako zachraňující probuzení po děsivém snu noci, 
 jako slepá ulice, která se otevře do bezbřehých možností, 
 jako ranní rosa, která padá na rozpálenou zem, 
 jako mrtvý, který vchází do Božího království, 
 jako zlatá monstrance, ve které září Ježíš v eucharistii. 
Ježíš, včera, dnes i zítra. Ježíš nekonečný jako alfa a omega. Ježíš cesta, život a pravda! Protože věříme, že Bůh dává světlo 
našim nocím, protože věříme, že Bůh žije, protože věříme, že nás dobrý Bůh miluje a my voláme radostné ALELUJA! 

js.. 
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Když si malé dítě odře kolínko nebo něco provede, obvykle běží hledat útěchu k mamince. V její náruči 

najde pomoc, pochopení a vlídné slovo. Maminka je pro dítě moc důležitá. Určitě na ni tedy nezapomenete 
s kytičkou, až budeme druhou květnovou neděli slavit Den matek. 

Kromě toho chceme v květnu také více myslet na Pannu Marii – matku Božího Syna. Celý tento měsíc je jí 
zasvěcen. Krásně to vystihuje označení – Královna máje. Maminka Pána Ježíše to určitě neměla v ničem 
snadné. Už samotné zvěstování andělem, že se Ježíš narodí, náročná cesta do Betléma – plná obav a nejistoty – 
těsně před narozením Dítěte, útěk do Egypta, úzkost a strach při hledání chlapce Ježíše i spousta dalších 

okamžiků života. A nakonec i bolestná smrt nevinného Syna a chvíle, kdy na klíně držela jeho mrtvé tělo. To všechno Maria 
prožila a unesla tu tíži, to neznámé 
a nepochopitelné, protože vše svěřovala Bohu 
a plnila Jeho vůli. 

A dnes je Matkou i nás všech, ví o každé 
naší radosti i bolesti a chce nás utěšit ve své 
náruči, chce za nás prosit u svého Syna. Ale 
my musíme udělat ten první krok, obrátit se 
k ní a do té náruče se s důvěrou vrhnout. 

Jako malý dárek pro „Maminku“ můžete 
podle čísel vybarvit připravený obrázek. 

1. bílá  

2. žlutá 

3. oranžová 

4. červená 

5. světle zelená 

6. tmavě zelená 

7. modrá 

8. fialová 

9. hnědá 

(Otazníček) 

PPRROO    SSTTAARRŠŠÍÍ::  
Prožíváme velikonoční dobu, kdy necháváme doznívat tu velikou radost z neděle Zmrtvýchvstání Páně. Velikonoční doba 

potrvá padesát dnů – od Velikonoc až po slavnost Seslání Ducha svatého, která připadne na poslední květnovou neděli. Zároveň 
brzy zahájíme také mariánský měsíc – květen. Úctu k Panně Marii lze vyjádřit nejen modlitbou, ale i účastí na májových 
pobožnostech. 

Pro vás je tu dnes připraveno osm výroků z Písma svatého, ke kterým budete hledat správné dokončení. Čtyři jsou věnovány 
Panně Marii a čtyři jsou z období, kdy zmrtvýchvstalý Ježíš ještě před nanebevstoupením pobýval s učedníky. 

1. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ 
2. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém 

srdci. 
3. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla 

má hodina.“ 
4. Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ 
5. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:  
6. Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.“ 
7. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho 

a podával jim. 
8. „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi?“ 

Dokončení: 

a) „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny 
nejsou.“ 

b) „Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili!“ 
c) Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. 
d) Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. 
e) „Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.“ 
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f) „Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“ 
g) Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ 
h) A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě. 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 

Tajenka z kříže zněla: LÁSKA ŠLA AŽ NA KŘÍŽ 

BBLLÍÍŽŽÍÍ    SSEE    JJUUBBIILLEEJJNNÍÍ    2200..  RROOČČNNÍÍKK    MMHHFF    --    LLEETTOOHHRRAADD  
Stalo se již tradicí, že začátek června patří v Letohradě a okolí Mezinárodnímu hudebnímu festivalu. Letošní jubilejní 20. ročník 

nabízí celkem sedm festivalových koncertů a je pořádán pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. 

Hlavním lákadlem jistě bude především provedení opery Prodaná nevěsta od B. Smetany, které se uskuteční v sobotu 
6. června 2009 od 20 hodin na zámecké terase v Letohradě. Představí se sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X. Šaldy z Liberce. 
Provedení bude ozvučeno, opět bude zastřešeno pódium, které však bude oproti loňsku umístěno bočně k zámku a umožní tak 
divákům kvalitnější zážitek. Vstupenky na toto operní galapředstavení jsou v prodeji od 1. května 2009 v Informačním centru na 
Václavském náměstí v Letohradě (tel./fax: 465 622 092, e-mail: info@letohrad.eu). Pro úplnost uveďme, že prodej vstupenek na 
ostatní koncerty bude vždy až 45 min. před zahájením přímo na místě jednotlivých koncertů.  

Z dalších zajímavých koncertů je třeba upozornit na koncert slovenského Dua Cordefiato (flétna a kytara) a nizozemského 
varhaníka Roba Waltmanse (pátek 5. 6. 2009 ve 20 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie v Letohradě - Orlici), komorní koncert 
sopranistky Gabriely Eibenové a varhaníka Adama Viktory v neděli 7. 6. v 15 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí. 
Stejný den večer (7. 6. v 19 hod.) vystoupí v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči vynikající Kocianovo kvarteto a belgický flétnista 
Hans Georg Reinertz. Tento belgický umělec se pak další den - tedy v pondělí 8. června představí v 19 hodin v kostele sv. Filipa 
a Jakuba v Lukavici jako sólový varhaník.  

Na další červnový víkend jsou pak připraveny další dva festivalové koncerty. V sobotu 13. 6. ve 20 hod. vystoupí v evangelickém 
kostele v Horní Čermné vynikající francouzský varhaník Olivier Deheister a jubilejní festival bude zakončen v neděli 14. června 
v 15 hodin koncertem nazvaným „Setkání žánrů“. Na tomto zajímavém koncertě se představí folkové Duo Ťuk a Komorní orchestr 
Univerzity Hradec Králové. Zajímavý repertoár koncertu bude navíc doplněn střídáním prostoru - koncert začne v kostele sv. Václava 
v Letohradě a na svoji druhou polovinu se přesune na letohradské zámecké nádvoří. 

Jubilejní 20. ročník prestižního hudebního festivalu nabízí mnoho hudebních lahůdek. Proto si nenechte letošní ročník 
letohradského MHF rozhodně ujít! 

Bližší informace naleznete na www.mhf.letohrad.cz. 

František Vaníček 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ 

 

 

 RRUUBBRRIIKKAA 

 

 

 NNAAŠŠÍÍ 

 

 

 FFAARRNNOOSSTTII::  
V květnu 2009 oslaví: 

87 let paní Marie Hoffmannová z Verměřovic 
86 let paní Josefa Nováková z Dolní Čermné  
86 let pan Emil Appl z Dolní Čermné 
82 let paní Růžena Horáková z Verměřovic  
80 let pan Stanislav Filip z Dolní Čermné  
79 let paní Žofie Moravcová z Verměřovic  
77 let pan Karel Štěpánek z Dolní Čermné  
75 let pan Václav Hrdina z Dolní Čermné 
74 let paní Marie Vacková z Dolní Čermné 
70 let pan Jan Kunert z Dolní Čermné 
70 let pan Josef Výprachtický z Verměřovic  
65 let paní Ludmila Faltejsková z Dolní Čermné 
60 let pan Josef Vašíček z Dolní Čermné 
60 let paní Marie Marková 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 18. 4. 2009 Tereza Plíšková z Prahy 

Rodičům Terezky rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné dary pro křesťanskou výchovu obou jejich dětí. 
Byl pokřtěn a přijat do Kristovy církve: 

v Dolní Čermné 25. 4. 2009 pan Václav Šmerda 

Panu Václavovi blahopřeji k jeho uvedení do křesťanského života a vyprošuji mu věrnost k daru křestního povolání. 
Křesťansky jsme se rozloučili: 

v Dolní Čermné 23. 3. 2009 s paní Marií Cejnarovou z Dolní Čermné  

Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách. 

otec Pavel 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ    ––    KKVVĚĚTTEENN    22000099  
Čt 7. 5. – 18.00 hod. Příběh o Zoufálkovi – VB/USA - malý hrdina s velkým srdcem 

„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je pastvou pro oči i pro duši.“ Když tahle mluví 
o adaptaci jedné z nejoblíbenějších dětských knížek současnosti sama autorka předlohy, hodně 
to znamená. Kate DiCamillo, která svým dobrodružným příběhem o malém myšákovi, 
toužícím konat velké skutky, způsobila celosvětový literární poprask, pevně věří, že stejný 
zájem vyvolá i filmové zpracování. 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí  

So 9. 5. – 19.00 hod. Společné vystoupení pěveckých sborů  
Vystoupí:    Dětská schola 

Mládež 
Chrámový sbor z Verměřovic 
Chrámový sbor z Dolní Čermné  
Pěvecký sbor z Polska 

Orlovna v Dolní Čermné 
Út 12. 5. –18.00 hod. KONCERT - žáků ZUŠ  

Jablonné nad Orlicí a Klodsko 
sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Čt 14. 5. – 18.00 hod. V RYTMU TANCE - taneční vystoupení žáků tanečního oboru místní ZUŠ 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

So 16. 5.  Výlet dětí z farnosti do Kutné Hory. 
Našim cílem bude chrám sv. Barbory, české muzeum stříbra, Kostnice v nedalekém Sedleci 
a bobová dráha. Přihlásit se můžete na připravený arch papíru ve farním kostele v Dolní 
Čermné 

Ne 17. 5. Poutní slavnost Na kopečku v Letohradě 
Mše sv. 9.00 a 10.15 hod. 

Pá 22. 5. – 19.00 hod. MÓDA Z MOŘSKÝCH VLN - módní přehlídka Jany Zamazalové 
Hudebně zábavný pořad nejen pro ženy. Oděvy a keramické šperky inspirované mořskou 
tématikou. Ve foyer bude prodejní výstava předváděných šperků. 
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru. 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ::  

UUPPOOZZOORRNNĚĚNNÍÍ::  
Od pátku 1. května dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. Mše svaté budou ve farním kostele 
v Dolní Čermné začínat: v pondělí, 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 (3. 5. 2009) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné  
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 10.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné - pro děti (1×14 dní ve školním roce) 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské 
litanie. Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 

Květen 2009 
  7.30 Langrovi 173 

3. 5. Ne 
4. neděle 
velikonoční 16.00 Macháčkovi st. 180 HČ 

  7.30 p. Pecháčková 310 
10. 5. Ne 

5. neděle 
velikonoční 16.00 Pecháčkovi MH 

  7.30 Kužílkovi 202 HČ 
17. 5. Ne 

6. neděle 
velikonoční 16.00 Málkovi 77 HČ 

  7.30 Marešovi 264 HČ 
24. 5. Ne 

7. neděle 
velikonoční 16.00 Macháčkovi ml. 180 HČ 

  7.30 Nastoupilovi 109 
31. 5. Ne 

Slavnost Seslání 
Ducha Svatého 16.00 Marešovi 271 ml. 

Červen 2009 
  7.30 Vávrovi 270 

7. 6. Ne 
Slavnost 
Nejsvětější Trojice 16.00 Dostálovi 293 

11. 6. Čt 
Slavnost Těla a 
Krve Páně 

19.00 Marešovi 271 

  7.30 Moravcovi 267 
14. 6. Ne 

11. neděle  
v mezidobí 16.00 Klekarovi ml. 292 

  7.30 Pecháčkovi 53 
21. 6. Ne 

12. neděle  
v mezidobí 16.00 Venclovi 288 

  7.30 Macháčkovi 55 
28. 6. Ne 

13. neděle  
v mezidobí 16.00 Jansovi 65 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

3. neděle velikonoční 
26. dubna 2009 

18. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

27. dubna - pondělí  po 3. neděli velikonoční 
  7.30  Dolní Čermná – za rodiče Navrátilovy a Marii Navrátilovou  

28. dubna - úterý  po 3. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka,  
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze 

29. dubna - středa  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
18.00  Dolní Čermná – za Oldřicha Pecháčka, syna a snachu 

30. dubna - čtvrtek  po 3. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže 
  7.30 Dolní Čermná – za Růženu a Františka Šilarovy  
18.00 Verměřovice – za Josefa Dostála a manželku 

1. května - pátek  sv. Josefa, Dělníka 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Alžbětu Formánkovou, manžela a rodiče 

2. května - sobota  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, první sobota v měsíci 
  7.30 Dolní Čermná – za Jaroslava a Annu Junkovy a dceru s rodinou 
13.00 Verměřovice – svatební mše svatá, při které budou oddáni snoubenci 

Anna Majvaldová z Letohradu a Pavel Macan z Verměřovic  
19.00 Petrovice – za Ladislava Nováka a rodiče 

3. května - neděle – 4. Velikonoční – Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 
Dolní Čermná  -   7.30 h. – za Marii Faltusovou 
Verměřovice  -   9.00 h. – za Roberta Vágnera, rodiče a sourozence  
Dolní Čermná  - 10.30 h. – za farníky 
Mariánská Hora - 16.00 h. – za poutníky 

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 15.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči,  
od 17.00 h. – do 17.55 h. zpovídá P. Pavel Seidl, v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut 
před začátkem každé mše svaté.  
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 27. 4. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 29. 4.   8.30 – 11.30 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a středa 29. 4. dopoledne Dolní Čermná, Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 30. 4. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 1. 5. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
mše svatá pro děti neděle 3. 5. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 

MÁJOVÁ POBOŽNOST: 
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. 


