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Pouť v Krouně
Můžeme přemýšlet a pátrat po tom, proč máme v Krouně
pouť vždy v neděli po 15. srpnu, svátku Nanebevzetí Panny
Marie, když je náš farní kostel zasvěcený sv. archandělu
Michaelu. Odpověď nalezneme v kronice v zápise učitele Jana
Hamerského ze dne 24. srpna 1875:
„Již po více let bažili katoličtí občané v Krouně, by nějakou
sochu svatého neb světici představující na krounské náměstí
postaviti mohli. Jelikož ale věc taková peněžitých prostředků
vyžaduje a nebylo, kdo by se hlavně o věc tu řádně zaujmul –
usnula.
Roku výše uvedeného ujmul se věci té důstojný pan farář P.
Josef Pečenka, pan Jan Knaute lesník a t. r. sestavil se zvláštní
výbor, a když poskytnutím příslibu katolických občanů
s dobrovolnými dárky se písemně zavázali, nechal důstojný pan
farář sochu nanebevzetí Panny Marie v Litomyšli u pana Karla
Horskýho zhotoviti, od pana M. Hendrycha v Litomyšli ozlatiti a
dne 21. srpna 1875 posvětiti.
Tuto sochu světil důstojný pán, pan Josef Pečenka za
přítomnosti velebných pánů z Proseče, Rychmburku, Pusté
Kamenice, Rany, kaplana z Kameniček a mnoha tisíců lidí
obojího pohlaví jak katolického, tak helvétského vyznání.

Poutníci přišli v hojném počtu s duchovními. Kázání
k shromážděnému obecenstvu měl důstojný pan fařář Josef
Krejčí z Proseče – kázání to bylo velmi dojemné a trvalo půl
druhé hodiny.
Po skončení slavnosti na náměstí odebral se zástup
s hudbou a zpěvem do chrámu Páně, kde se zpěvem „Tebe Boha
chválíme“ slavnost ta skončila.
Na tento den založena jest pouť pro katolické osadníky
krounské.“
Pokud si nejste jisti, kde se nachází krounské náměstí,
vězte, že v roce 1875 je tímto myšlen prostor na dolní Krouně u
„Kampeličky“.
V roce 1999 oslavila obec Krouna významné výročí – 650
let od první písemné zmínky. Dne 22. srpna 1999 navštívil
Krounu tehdejší sídelní biskup královéhradecký Dominik Duka.
Doprovázel ho jeho ceremoniář P. Bernard Špaček, dále
římskokatolický kněz z Nasavrk P. Pavel Čtvrtečka, děkan
hlinecké farnosti P. Ladislav Hojný, kněz řeckokatolické církve
z Trhové Kamenice P. Jiří Remeš a krounský P. Karel Kovář.
Představitelé obce přivítali Dominika Duku právě u mariánské
sochy, v průvodu pak všichni účastníci došli do kostela.
Právě tato nedávná skutečnost svědčí o významu tohoto
místa v naší obci.
Hana Moravcová
Nanebevzetí Panny Marie

Jak došlo k učení víry o Mariině nanebevzetí? Bylo přece
prohlášeno za dogma církve teprve v roce 1950.
Toto učení se nezakládá na legendách, které se v mladé
církvi brzy vytvořily kolem Mariiny smrti. Je důsledkem
dogmatu o neposkvrněném početí. Jestliže v listě Římanův (5,12)
stojí: „Skrze jednoho člověka přišel hřích na tento svět a skrze
hřích smrt“, pak můžeme o Marii, která byla prosta jakékoliv
viny, říci, že o ní tento zákon neplatí. I ona sice prošla (jako
Kristus) smrtí, ale smrt jí neměla poutat a neměla rozrušit tělo,
které bylo příbytkem Božího Syna. Jelikož byla od prvního
okamžiku života vykoupena, mohlo se jí dostat ihned milosti
tohoto vykoupení v patření na Boha, jehož je účastna s tělem a
duší. Tak se jí dostává už teď toho, co my všichni v naději
očekáváme.
Přitom je podstatný rozdíl mezi nanebevstoupením Krista,
který se vrátil vlastní božskou silou tam, odkud vyšel, a Marií,
která jako tvor byla vzata do nebe pouze milostí vykoupení.
Dogma vyhlásil papež Pius XII. dne 1. 1. 1950:
„Vyhlašujeme, prohlašujeme a definujeme, že Neposkvrněná,
vždy Panna Maria, když ukončila běh svého pozemského života,
byla vzata do nebeské slávy s duší i tělem.“
Naše víra, sborník úvah o katolické víře

Naše socha Nanebevzetí Panny Marie a dogma
Když se v roce 1946 papež Pius XII. ve své encyklice
dotazoval všech biskupů světa na vůli Božího lidu k možné

definici dogma o nanebevzetí Panny Marie a když obdržel
souhlasnou odpověď a následně v apoštolské konstituci dne 1. 1.
1950 dogma vyhlásil, stála na naší návsi socha Nanebevzetí
Panny Marie již téměř 75 let.
V letošním roce tedy uplyne od data postavení a posvěcení
sochy již 140 let.
K tomuto významnému výročí rozhodla Rada obce Krouna
tuto sochu restaurovat včetně nového pozlacení v celkových
nákladech 106 tisíc korun.
Celkové náklady budou hrazeny z finančních prostředků
obce Krouna, z obdržené dotace z Krajského úřadu Pardubického
kraje na základě schválené žádosti obce a z dobrovolné sbírky,
která byla vyhlášena v kostele, aby každý z farníků mohl
příspěvkem vyjádřit svůj vztah k této památce pořízené našimi
předky, která je výrazem jejich i naší zbožnosti a Mariánské
úcty.
jáhen Petr Vtípil
Co možná nevíme a co bychom ani nečekali
Že i mistr Jan Hus měl vroucí vztah k Panně Marii,
dosvědčují tato jeho slova: „O blahoslavené Panně Marii
věříme, že ona sama je po Kristu zvlášť osobně nejvyšší úcty
hodna… Je hned mezi všemi blaženými na prvním místě, a to pro
zásluhu, že Ho zrodila, dále že Ho následovala v pokoře, čistotě
a jiných cnostech. Ji tedy hned po Kristu máme sloužit, ji hned
po Kristu máme napodobovat, vystříhat se hříchů a následovat ji
v mravnosti. Neboť sama jsouc čistá, zrodila nám Krista, čímž i
my jsme posvěceni… Je to ona paní, jejíž pomocí byly
odstraněny nepravosti, splaceny dluhy a zahlazeny viny, jejíž
pomocí se staré obnovuje, slabé posiluje, malé zveličuje. Je to
ona paní, jež nám byla za vodítko, abychom užívajíce jejího

života jako kormidla, byli sto dospěti k přístavu spásy. Kdo tedy
může pomlčeti o její chvále, maje matku krásnější než slunce,
sladší než med, poklad a vzor dobroty? Kdo by mohl mlčet
k chvále té, jež je útočištěm zarmoucených, matka maličkých,
královna andělů, slitovnice hříšníků. A tak bratří utíkejte se k ní,
vzývejme ji…“
Naše víra, sborník úvah o katolické víře

Poděkování
Tímto chci jménem svým i jménem farnosti vyslovit
poděkování představitelům obce za jejich vstřícnost. Rovněž
farníkům a ostatním, kteří přispěli nebo přispějí finančním
příspěvkem nebo jiným potřebným způsobem na restaurování
sochy Nanebevzetí Panny Marie a úpravu prostoru kolem ní.
Věříme, že se dobré dílo podaří.
P. Vladimír Handl

Vyšlo na poutní slavnost 16. 8. 2015 v nákladu 60 ks.
Orientační cena výtisku 5,- Kč.

