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SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem;
sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících
provázej působením své milosti jako na počátku,
když se začalo šířit tvé evangelium.
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
ŽALM 104 Sešli svého ducha, Pane, a obnov
1: Sk 2,1-11
2: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Ordinárium: Ebenovo č. 504
příště latinské č. 509

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas,
otče chudých, mezi nás,
přijď nám srdce potěšit.
Zpěv před evangeliem
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tvářnost země!
Ev: Jan 20,19-23

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa 14. května
Svátek sv. Matěje, apoštola
Pátek
16. května
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Neděle 18. května
Slavnost Nejsvětější Trojice
 Tuto neděli 11. května o SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO bude v kostele sv. Stanislava v Hynčině v 15.00 hod. slavena mše svatá.
P. František Eliáš

 Tuto neděli 11. května Vás pořadatelé srdečně zvou do kulturního domu ve
Svébohově na 21. ročník HARMONIKÁŘSKÉ přehlídky. Začátek ve 14 hod.
 SVÁTEK MATEK. Spolek Metoděj Zábřeh a místní organizace KDU-ČSL a Mladých křesťanských demokratů si Vás dovolují pozvat na oslavu Svátku matek, která se uskuteční v neděli 11. května od 14.30 hodin v Katolickém
domě v Zábřeze. S kytičkou písniček pro maminky v pásmu nazvaném „Zazpívejte si s námi“ vystoupí pěvecký sbor SVĚTÝLKO. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
 Spolek Metoděj Zábřeh pořádá v sobotu 17. května na
zahradě za Katolickým domem již tradiční ZAHRADNÍ POSEZENÍ. Kromě jeleního guláše se můžete těšit i na makrely
a bohaté občerstvení všeho druhu, táborák, soutěže pro děti
a bohatou tombolu. V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do Katolického domu. Začátek v 15. hodin, vstupné
dobrovolné. Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
 POHÁDKOVÝ LES. Mateřské a rodinné centrum HNÍZDO
srdečně zve všechny děti a rodiče v sobotu 17. května k odpolední procházce pohádkovým lesem. Start je u lihovaru (Krumpach)
od 14.00- 15.00 hod. Vstupné na „Pohádkový les“ činí 30Kč.
Těší se na vás pohádkové bytosti, připravené budou úkoly i odměny. Odpoledne bude pokračovat za Katolickým domem zahradním posezením.
Markéta Kroulová
 RODIČE A JEJICH ROLE V DUCHOVNÍM VEDENÍ DĚTÍ. Apoštolská církev, sbor Zábřeh pořádá v neděli 25. května od 14 do 18 hod. v Katolickém domě
seminář pro rodiče.V tomto semináři najdou rodiče povzbuzení a praktickou inspiraci pro každodenní předávání křesťanských hodnot dětem.
Pokud máte zájem, přihlaste se, prosím, nejpozději do 20. května na tel. 737 606
641 (Jan Fleischmann) nebo e-mailem: zabreh@apostolskacirkev.cz.
Dne 2. května oslavila 95 roků svého života
paní Marie Hajtmarová z Jestřebí.
Hojnost Božích milostí, pokoj a radost z každého dne
přejí farníci a rodina.
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ MLÁDEŽE se bude konat v sobotu 24. 5. 2008 v Rovensku.
Za pěkného počasí se uskuteční venku. Pokud bude škaredě bude se hrát v tělocvičně
(přezůvky s sebou). Sraz bude v 13 hod. před kaplí. S sebou: zápisné za celé družstvo
20 Kč, svačinu (k dispozici bude čaj), sportovní oblečení a obuv, dobrou náladu. Turnaj
bude ukončen společnou mší svatou v 17.30 v kapli v Rovensku. Budou hrát smíšená
družstva po 6 hráčích. Věk hráčů 12 -26 let. Dotazy a přihlášky (potřebuji vědet: název
družstva, kontakt na zástupce družstva -mail, mobil a jména hráčů) můžeš posílat na
mail: Veronika.Drlikova@seznam.cz do neděle 18. 5. 2008.

FARNOST KLÁŠTEREC POŘÁDÁ LETNÍ TÁBOR
Od 15.7. – 20.7.2008 (hodinu ještě upřesníme) Na téma: JONÁŠ A VELRYBA
Cena: 500 Kč (z toho150 Kč za ubytování).
Tábor je určen dětem do 15-ti let. Sídlem
bude fara v Klášterci. Těšit se můžete na
spoustu zábavy, her, písní, pohybu i relaxace, ale hlavně dobrodružství. Noc strávenou
v přírodě ve stanu nebo pod širým nebem
(podle přízně počasí). Seznámení s biblickým příběhem Jonáš a velryba. Co si vzít
s sebou? Kartičku pojištěnce, pláštěnku, pevné boty i boty do vody, spacák, oblečení
na 5 dní, plavky, stan (jen kdo má), teplé oblečení do stanu, léky (proti alergiím), baterku, věci pro každodenní hygienu (pastu, kartáček, ručník), batůžek, plastovou láhev
na menší túru, nejlepšího kamaráda / kamarádku !!! Bližší informace Vám upřesníme
v průběhu června, nebo volejte na mob. telefon: Veronika Pospíšilová 603 983 936 ,
Alžběta Pospíšilová 608 239 996! (místo odevzdání lze domluvit telefonicky!) Na přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, věk, beru stan: ANO - NE, kontakt na dítě (mob.tel.
pokud má), kontakt na rodiče (mob.telefon), nemoci dítěte (alergie), adresa a podpis
rodičů.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MALÁ ANTIOCHIA pořádá o prázdninách křesťanské tábory pro děti a mládež školního věku (6-17 let). Jsou otevřeny nejenom dětem a mládeži věřící, ale rovněž nevěřící a hledající. Tábory probíhají převážně na farách v Čechách a na Moravě. Letos poprvé připravili pobyty pro rodiny s dětmi. Přihlášky a bližší informace na faře v Zábřeze nebo na www.mala.antiochia.cz
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO DÍVKY od 16 let
Ztišení a prohloubení vztahu k Bohu:
21.7.-25.7.2008 vede ThLic.P.Václav Slouk
28.7.-1.8.2008 vede Mons. biskup Pavel Posád
4.8.-8.8.2008 vede P.Jan Linhart, spirituál olomouckého teologického konviktu
Setkání s Biblí pomocí různých metod:
25.8.-29.8.2008 vede doc. Petr Chalupa, Th.D. ředitel Českého katolického biblického
díla. Součástí setkání jsou přednášky, společná liturgie, adorace a možnost duchovních rozhovorů.
Cena za pobyt je 800 Kč. Přihlášky je možno zasílat na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@
seznam.cz
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Učící se církev – MIMOŘÁDNÉ DARY DUCHA SVATÉHO
Slavnost Seslání Ducha svatého je jedním ze tří největších svátků církevního
roku – zvaných Hod Boží. Je slaven 50. den
po svátku Vzkříšení a spadá na den židovských svátků – Letnic. V ten den přinášeli
Židé ze všech končin země do jeruzalémského chrámu první snopy úrody jako dar
Bohu za bohatou úrodu. Proto byl v ty dny
Jeruzalém plný lidí.
Křesťanské Letnice jsou dnem, kdy
Kristus splnil svůj příslib a seslal na Pannu
Marii a své učedníky Ducha svatého (Jan
16,7-8). Duch svatý proměnil jejich srdce, očistil je od vad, zapálil je nadšením a statečností k hlásání evangelia a poučil je o pravdách víry. To způsobilo, že v ten samý den na tři tisíce shromážděných na tamním náměstí uvěřilo v Krista a dalo se pokřtít. Tak se tito lidé
stali prvními členy nově ohlášeného společenství – Církve Kristovy. Dnešní svátek Hodu
Božího je prvním veřejným vystoupením Církve. Proto jej slavme s dvojnásobnou radostí, poněvadž je to společenství, které i dnes dokázalo, že je, při vší naší lidské slabosti, dílem Božím, neboť ani brány pekelné je za těch 2.000 roků jeho existence nepřemohly. Ani
nacismus, ani komunismus. Církev všechny své nepřátele přežívá. (Ovšem dnes je vážně
ohrožena svými vlastními členy, kteří ji dobrovolně opouštějí, zříkají se její pravdy a přikázání a tak otevírají dveře cizí kultuře a náboženství – islámu!)
Všem upřímně věřícím a vůbec všem lidem dobré vůle, kteří hledají v životě pravdu
a mají snahu pro ni přinášet oběti, Duch svatý i nadále dává své dary, aby byli svědky Krista, žili dle jeho přikázání a šířili kolem sebe Boží království. Dary Ducha svatého jsou posilou jejich mravního života. Jsou to trvalé dispozice, které příznivě uzpůsobují člověka, aby
byl ochoten jednat podle hnutí Ducha svatého, ochotně přijímal jeho osvícení, vnuknutí
a v dobrém prospíval.
V prvotní církvi měly dary Ducha svatého velkou důležitost. Bylo jen málo křesťanů,
a ti byli navíc vystaveni pronásledování. Pro ostatní lidi byly tyto dary božským ověřením
křesťanských obcí.
V poslední době vypočítávají biblisté darů více. Je to na základě Ježíšova příslibu věřícím, pokřtěným, že je budou provázet nezvyklá znamení (ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je. Mar 16,17-18).
Sedm darů Ducha svatého jsou v užším smyslu zvláštní manifestací Ducha svatého,
který je propůjčuje jednotlivým údům církve k dobru jejich, ale i ostatních lidí a především
k rozšíření Kristovy Církve a jsou to:
Dar moudrosti – člověk vedený tímto darem poznává Boha v jeho velikosti a dokonalosti,
tím mu pomáhá, soudit o věcech lidských ve světle věcí božských, řídit lidské skutky podle
pravidel božského řádu, tedy pod zorným úhlem věčnosti!
Dar rozumu – napomáhá k tomu, abychom vnikali hlouběji do smyslu pravd víry; dále nás
uschopňuje potřebné pravdy křesťanství, každému jasně vysvětlit a k následovní ho povzbudit.
Dar rady – nám pomáhá k tomu, abychom v pochybných a těžkých případech volili to, co
se Bohu líbí a to často i proti obvyklým lidským normám – tedy na základě vyšší dokona-
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losti – pozvednutím od lidského k božskému.
Dar síly – pomáhá k tomu, abychom přemáhali obtíže na cestě ke spáse. Takový člověk má
jistotu, že zvládne těžkou situaci, unikne nebezpečím, která ohrožují jeho mravní základnu a dospěje k vytouženému cíli.
Darem umění – člověk soudí a rozlišuje co je obsahem víry a co jím není. Dovede také
nadpřirozeným způsobem vidět věci stvořené a tak pomocí časného povznášet se k věčnému. Tím nabývá pevného přesvědčení o věrohodnosti zjevených pravd a i poznání co činit
a čeho se varovat.
Dar zbožnosti – nás vede k tomu Boha milovat synovskou láskou. Aby úkony zbožnosti
lidu prosícího či hold vzdávajícího byly důstojné Boha – i povzbuzením přítomným.
Dar bázně Boží - nás vede k tomu, abychom se z úcty k velebnosti Boží vystříhali všeho,
co se Bohu nelíbí. Je to synovská bázeň mající kořeny ve víře, naději a lásce, v božských to
ctnostech.
Jsou ale i další dary Ducha svatého, zvláštní, na základě vzpomenutého sv. Marka
(16,17 a 18). Dar uzdravování, zázraků. Dar proroctví, který přináší lidem povzbuzení,
napomenutí i útěchu. Dar rozpoznání duchů – zda nějaký prorok mluví jako lžiprorok, či
duch Boží. Dar jazyků – mluví v extázi nesrozumitelnou a tajemnou řečí. Podivuhodný je
případ letnic. Petr mluví aramejsky a tisíce lidí ho slyší ve své mateřštině.(Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.V
Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho
a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Sk 2,4-7). A konečně dar vykládání řečí.
Ještě v nedávné době katolická teologie silně zanedbávala především v Pavlových listech předkládané charismatické struktury církve a jejich zdůrazňování. Dnes se touto skutečností Církev intenzivně zaobírá s trvalým zdůrazňováním důležitosti darů Ducha svatého pro život Církve. Viz více už vzpomenuté o 6. neděli velikonoční.
V dnešní slavný den „Seslání Ducha svatého“ si ještě uvědomme. Nestačí, abychom
znali boží pravdy, desatero, přicházeli do kostela (zvláště sem-tam). Víme, že to tak mnozí
dělají, a jejich křesťanství je plané. Potřebujeme světla, tepla a vláhy pro svůj křesťanský život a tyto životodárné hodnoty nám dává právě Duch svatý. To oplodňuje naše křesťanství,
dává světlo a sílu k dobrému. Na prvním místě k dobrému lidskému životu a na druhém
místě k dobrému křesťanskému životu. Neboť dobrý lidský život je předpokladem dobrého
křesťanského života!
Velký papež Jan XXIII. na počátku svého pontiﬁkátu volal ke světu:“ Lidé, otevřete
okna svého srdce k vanutí Ducha svatého a nezamlžujte je svými špatnými činy!“ Jinými
slovy: „Udržujte srdce čisté a charakterní!“ Přijď Duchu svatý, naplň a proměň srdce svých
věrných, aby přinášeli ovoce hodné svého křesťanství!“
P. Antonín Pospíšil

CYKLUS KONCERTŮ KLASIKA VIVA. Mimořádný evropský umělec, francouzský kytarista Pierre Laniau poprvé v České republice bude hostem koncertů 20.
května v Šumperku a 21. května v Jeseníků.
Koncert v Šumperku v úterý 20. května 2008 v Klášterním kostele začíná v 19 hodin a koncert v Jeseníku ve středu 21. května 2008 se koná v
kapli také od 19 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v obvyklých předprodejích nebo půl hodiny před koncerty
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
SVÁTEK MATEK. MKS Loštice Vás v Den matek - 11. května 2008 srdečně zve na hudební program "PŘEJEME MAMINKÁM ".
Záčátek je v 15 hod. v KD v Lošticích.
 ŘKF Loštice Vás zve na jednodenní POUTNÍ ZÁJEZD do nově opraveného kostela v Neratově na hranicích s Polskem v Orlických horách. Odjezd v sobotu 17. května
z Loštic v 6.30 hod. z Nám. Míru. Cena 200 Kč /os. Trasa tam: Loštice - Zábřeh - Václavov - Štíty - Č.Voda - Králíky - Mladkov - Bartovice - NERATOV. Zde bude sloužena
mše svatá. Trasa zpět : Neratov - Rokytnice v O.h. - Rychnov n. K. - Častolovice - zámek
- Ústí n. O. - Č. Třebová - Litomyšl - M- Třebová - Loštice. Předpokládaný návrat kolem
18. 00hod. Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo telefonicky u p. Boleslava Ryšavého,
Loštice, mobil 605 963 392.
 Misijní tým z Loštic končí v neděli na Slavnost seslání Ducha sv. misie v Rapotíně.
Děkujeme za modlitby! Pro bližší informace o akcích misionářů, relace, fotogalerie můžete kliknout na www.vincentini.sk, sekce Naše aktivity - Lidové misie.
 Výroční mše svatá při příležitosti Slavnosti Nejsvětější Trojice bude v Doubravici
(farnost Moravičany) v neděli 18. května ve 14 hod.

Poděkování patří Vám všem, kteří jste organizovali letošní Moravičanské hode 26.
a 27. dubna. Slavení mše svaté v sobotu doprovázela před téměř zaplněným kostelíkem,
schola z Moravičan a v neděli schola z Mohelnice. Odměnou organizátorům byla pěkná
účast na nedělním programu "U bodláka".
Myšlenka k povzbuzení, dnes od A. de S. Exupéryho († 1944) : „Až si budeme vědomi své
úlohy, byť zcela bezvýznamné, pak teprve budeme šťastni". Jakákoliv obeť pro dobro bližního
dělá člověka šťastným. A štěstí je jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli !
P.Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. května: Štíty 2.130; Cotkytle 470 ; Horní Studénky 1.500 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
 NA POUŤ KE SV. JANU NEPOMUCKÉHO DO COKTYTLE zveme v neděli 18.
května v 11 hod.
 Odpoledne 18.5. v 15 hod. pak na pouť ke SV. TROJICI DO JANOUŠOVA u Cotkytle.
 V neděli 1.6.2008 v 9 hodin bude ZPÍVANÁ MŠE SVATÁ v kostele Nanebevzetí Panny Marie VE ŠTÍTECH v podání pěveckého sboru Schola kostela Nanebevzetí Panny
Marie ve Svébohově.

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

 V Lesnici bude biblická hodina ve středu 15. 5. po mši svaté. Všichni jsou srdečně zváni.
 V neděli 18. května se na farní zahradě pořádá FARNÍ POSEZENÍ U TÁBORÁKU.
Zváni jsou nejen farníci z Postřelmova.
 Neděle 18. května je třetí nedělí v měsíci, proto bude mimořádná SBÍRKA NA
OPRAVY v Postřelmově a v Chromči (minule byla na odvod).
P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 4. května: Lubník 730; Tatenice 1.050; Hoštejn 800; Kosov 470Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl
Změna pořadu mší svatých:
 v neděli 18. května na Slavnost Nejsvětější Trojice půjdou děti v Kosově v 10 hod. poprvé ke svatému přijímání. Ve stejný den vzpomeneme také patrona kosovské kaple sv. Jana Nepomuckého.
 v sobotu 17. května nebude mše svatá na Koruně
 v neděli 18. května nebude mše svatá v Hoštejně (bude v sobotu 17.
května v 18.30 hod.)
Vážení farníci, chvála Kristu!
Bydlím teď v domově důchodců v Lanškrouně. Tam je tomu, kdo nemůže jít do kostela, umožněno poslechnout si mši sv. v rozhlase. 6. dubna v 9 hod. ráno vysílali mši svatou z katedrály sv.
Ducha v Hradci Králové. Tahle mše mě tak zaujala, že se s Vámi musím podělit. Zvlášť kázání.
Jak benediktýni vyhledávali neobydlenou bahnitou půdu, na které stavěli kláštery, kostely i hospodářské budovy. Živili se tím, co si tam sami vypěstovali. A to dělali na více místech. Zúrodňovali
půdu, zakládali vinohrady, seli obilí. Lidé za nimi chodili a naslouchali jejich slovům. Tito kněží
navštěvovali i azylové domy a vyprávěli lidem o lásce. Jednou tam přišel mladý muž, asi tak 30ti
letý. Chvíli poslouchal a pak se zeptal: „Co je to láska? Vy tady stále mluvíte o lásce, ale já jsem
žádnou lásku nepoznal.“ Jeden kněz se ho zeptal: „Jak to, že jsi žádnou lásku nepoznal, cožpak tě
tvoje matka nikdy nepohladila, nepřivinula k srdci?“
On odpověděl: „Já jsem žádnou matku nepoznal, vyrostl jsem v dětském domově.“
„A tam tě nikdo nepohladil? Vychovatelé nebo někdo jiný?“„Ne, tam mi jen přikazovali, musíš to,
nesmíš tohle. A taky mě trestali.“Ten mladík byl zaměstnán u jeřábu v jednom stavebním podniku, kde byl velice svědomitý, poctivý a pracovitý. Byl však velmi uzavřený do sebe. A jeho matka?
Nikdo neví, co ji přimělo, že dala svého malého syna do dětského domova a připravila se o to nejkrásnější v životě, o lásku dítěte.
Tento smutný příběh napsala Anežka Šimečková.

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 4. května: Červená Voda 1.410; domov důchodců sv. Zdislavy 182; Mlýnický Dvůr 420; Moravský Karlov 80; Jakubovice 615,50 (z 1.5. 243); Písařov 644 Kč.
Dary: Jakubovice (na chodníky) 2.000; Červená Voda 500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 14. května v 19,30 hod. po májové
pobožnosti na faře, v Jakubovicích ve čtvrtek 15. května v 18 hod. v revíru u Macků.
 POUŤ u kaple Nejsvětější Trojice (za Moravským Karlovem) je v neděli 18. května. Mše
sv. jsou v 9, 11 a ve 14 hodin.
 SBĚR ŠATSTVA – farnost Červená Voda pořádá tradiční sbírku starého ošacení a jiných upotřebitelných věcí. Sbírka proběhne ve dnech: 9., 12., 14., 16. května vždy v čase
9-11 a 15-17 hod. Ošacení, prosím, přineste na faru v čistém stavu buď v krabicích nebo
pytlích!
P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 5. května: Mohelnice 5.075; Úsov 1.217; Studená Loučka 376Kč
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara
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Tuto neděli 11. května bude ve všech farnostech sbírka na církevní školství.
Sbírky z neděle 5. května: Zábřeh 9.860; Jedlí 1.800; Svébohov 2.100; Klášterec 1.080;
Postřelmůvek 760; Maletín 690; Zvole 3.470 Kč. DARY: Zábřeh- na kostel sv. Barbory
2.000, na misie Honduras 1.300, na Haiti 1.200, Jedlí- na opravy 500 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
CODEX GIGAS V ZÁBŘEZE. Dne 24. května 2008 v 17 hodin
bude v rekonstruovaném kostele sv. Barbory v Zábřeze představena Farním muzeem funkční maketa největší knihy světa nazvané
Codex gigas či Ďáblova bible. Kniha byla napsána na přelomu 12.
a 13. století v benediktinském klášteře v Podlažicích. Je psána latinsky (a podle legendy ji napsal jeden mnich jako pokání za těžký
hřích. Byla mu však určena velmi krátká lhůta, a tak si mnich zavolal na pomoc ďábla a s jeho pomocí knihu dokončil za jednu noc.
Za to ho musel v knize věrně vyobrazit). Následující týden bude kniha vystavena pro
školy v Katolickém domě. Akce je příspěvkem farního muzea k Roku bible a má veřejnost seznámit s tím, s jakou námahou a pečlivostí bylo Boží slovo zaznamenáváno ve
středověku.
Mgr. František John
KODEX GIGAS (v překladu „obrovská kniha“) je největší rukopisná kniha světa. O jejím vzniku, autorovi či důvodu sepsání se však nedochovaly žádné doklady. I přes satanskou
legendu se stala středem zájmu učenců i milovníků umění a
kuriozit. Kodex Gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Rozměr
desek je 920×505×22 mm. Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné
listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu. Hmotnost celého kodexu bývá uváděna kolem
80 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány
kůže 160 oslů.
V roce 1245 byl kodex zastaven cisterciáckému klášteru v
Sedlci. Pavel Bavor z Nečtin (1290 až 1332) jej roku 1295 odkoupil pro břevnovský klášter. V letech 1477–1593 se kodex
nacházel v klášteře v Broumově. V březnu 1594 byl převezen
do Prahy, kde se stal součástí sbírky císaře Rudolfa II. Na konci třicetileté války, v roce 1648, se švédské armádě podařil nečekaný přepad Prahy, při němž ukořistili poklady veliké hodnoty - mimo jiné i obsah
Rudolfovy kunstkomory, jež byla odvezena do Stockholmu. Rukopis je od té doby uložen v Královské knihovně ve Stockholmu a přes opakované snahy se nepodařilo získat jej od Švédska zpět. Nedaleko místa svého vzniku, v expozici Městského muzea
v Chrasti (www.mestochrast.cz) je připomenut alespoň maketou.
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