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PANÍ LIDUŠKA
Blíží se mariánský měsíc květen a s ním i začátek pravidelných bohoslužeb na našem poutním místě Mariánské Hoře. Toto
místo se mnohým z nás hluboce vepsalo do srdce. Uvědomujeme si, že také zde se mnozí naši předkové s důvěrou modlili,
přijímali svátosti, svěřovali Bohu a Panně Marii své radosti a bolesti, naděje i zklamání, které je v jejich životě potkávaly.
Odtud také mnozí odcházeli posilněni Boží pomocí, tady přijímali milost statečně snášet své životní osudy. Je dobře si
připomenout konkrétní svědectví víry v Pána Ježíše, které se zrodilo na tomto místě. Uvědomit si alespoň některé plody, které
toto místo přineslo.
Již od svého dětství na Mariánské Hoře vyrůstala a také většinu svého života zde prožila paní Ludmila Výprachtická.
Pocházela z věřící rodiny Výprachtických, kteří měli na tomto poutním místě hostinec. Liduška byla nejmladší ze čtyř dětí. Její
život se odvíjel v rovině tělesného postižení (od tří let postižená obrnou), ale současně v atmosféře víry, trpělivosti a pokory.
Určitě si musela probojovat vnitřní zápas o přijetí životního údělu. Mohla při něm zanevřít na svět, vyčítat Bohu jeho krutost,
být rozmrzelá a lítostivá. Mohla se snadno uzavřít do sebe. S pomocí Boží a na přímluvu Panny Marie dokázala všechny tyto
stavy zvládnout a vyzískat ze svého postižení dobro.
Paní Liduška, jak jí mnozí rádi říkali, byla s Mariánskou
Horou doslova srostlá. I když byla odkázána na vozík
a pomoc své nejstarší sestry Marie, přesto v životě
nezahálela. Podle svých možností se starala o poutní kostel
a cellenskou kapli. Čistila svícny, žehlila kostelní plátna...
Stala se jakousi nepsanou strážkyní Mariánské Hory. Lidé,
kteří sem přicházeli, ji mohli zastihnout jak v kostele, kde se
pravidelně modlila růženec, tak i před kostelem, kde
s upřímným zájmem hovořila s příchozími. Svojí trpělivostí,
laskavostí a pokorou oslovovala nejednoho člověka.
Život paní Lidušky Výprachtické byl prostým, zato
přesvědčivým svědectvím. Měla své nedostatky, jako každý
z nás, věděla o nich a bojovala s nimi. Jak při nahodilém
rozhovoru řekla: „Hlavně, abych byla lepší a nebyla na
obtíž...“ A i po té, co se se svojí sestrou přestěhovaly
z Mariánské hory do Mistrovic, nikdy na Mariánskou Horu nezapomněla. Ráda se sem příležitostně opět vracela.
Paní Liduška nelitovala svého údělu, přijala ho s důvěrou v Boží prozřetelnost, a Pán dal zazářit této služebnici jasem své
slávy a poskytl tak příklad všem, kteří nesou podobný životní úděl. Pozemský život paní Lidušky se naplnil v sobotu
13. února 1999, kdy ji Pán života povolal do své náruče.
Buďme vděčni, že na Mariánské Hoře vyrostl a vykvetl tento nádherný květ lidského života, který vydal líbeznou vůni a stal
se znamením pro ostatní. Je namístě poděkovat vám všem, kteří jste Lidušce jakkoli pomáhali nést její obtíže. Především děkuji
její rodné sestře Marii, která se o ní celý život nezištně starala, dále jejímu synovci panu Valentovi, v neposlední řadě
P. Gabrielovi Součkovi, který ji pravidelně navštěvoval a poskytoval duchovní útěchu.
Otec Pavel

POCHVALA ZA JARNÍ ÚKLID

V Poutníku dostávají často prostor příspěvky kritické. Nic ve zlém, máme co napravovat.
Chtěla bych dnes za nás všechny farníky a především občany Dolní Čermné poděkovat čermenským skautkám (Světluškám)
za ochotně a včas zvládnutý jarní úklid náměstí a přilehlých prostor (okolí školní jídelny...). Svojí pracovitostí tak nejen
naplňují jeden z bodů svého hnutí (skaut je pracovitý a pomáhá druhým), ale především dávají „nafrak“ nám dospělým. Ruku
na srdce: Kolik z nás se ohne pro sebemenší smítko na vlastním trávníku, ale o rozmoklou krabici či pohozenou plechovku na
veřejné cestě raději zakopne?!
Poděkování a přání spousty hezkých chvil při hrách i práci.
(Mach)
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OTEVŘENÍ KNIHOVNY PRO FARNÍKY

Vážení farníci,
sami nejlépe víte, že všude a vždy je co vylepšovat.
Na návrh Otce Pavla jsme uspořádali knihy, do té doby bez užitku nahromaděné na faře. Byly zajištěny prostory
k jejich vyrovnání a pořízen úplný seznam s katalogovými čísly…
Nezbývá už tedy nic, než Vás všechny srdečně pozvat do farní knihovny. Náboženskou literaturu, životopisy svatých, duchovní
literaturu, liturgické texty, cizojazyčné knihy a něco málo z literatury pro děti si budete moci bezplatně vypůjčit jedenkrát za čtrnáct
dní v podvečerních hodinách na faře v Dolní Čermné. Předpokládaný termín otevření knihovny pro farní veřejnost je v druhé
polovině května (přesné datum a hodina budou oznámeny po některé mši sv.).
Pokud někomu přebývají doma knihy včetně knih pro děti a byl by ochoten věnovat je do naší společné knihovny, nabídněte je
prosím na faře nebo v sakristii. Předem děkujeme za vaší ochotu a spolupráci a doufáme, že nově otevřená knihovna bude všem
farníkům užitečná.
Za správu knihovny Jitka Macháčková

K ZAMYŠLENÍ
MOTTO: NŮŽ A SLOVO BER VŽDY ZA SPRÁVNÝ KONEC
Kampučské přísloví

Myslím, že nejen já, ale velká většina lidí má stále ještě v paměti dny a hodiny, kdy celý svět
s napětím očekával, jak dopadnou francouzská mírová jednání o Kosovu. Bude uzavřeno příměří
nebo dojde k leteckým útokům? Míroví vyjednávači neuspěli a během večerního programu se
začaly objevovat titulky: „NATO zahájilo letecké útoky v Jugoslávii. Aktuální zpravodajství
přineseme v...“
Nepamatuji se už, co ten den vysílaly jednotlivé televizní stanice, sledovala jsem vysílání
programu ČT1. V avizovanou dobu se na obrazovce objevila hlasatelka ČT a prostě, s jasně
znatelným (i když profesionálně ovládaným) pohnutím oznámila národu oficiální zprávu o zahájení
vzdušných operací, palební síle i cílech útoků. Nechybělo však ani politování nad lidskou
neschopností řešit spory mírovou cestou.
Bylo mi z toho všeho smutno a obyčejný strach začal hlodat. Nevím, co mne vedlo k tomu, že
jsem proti všem svým zvyklostem přepnula na stanici NOVA. Právě v tom okamžiku se do vysílání
chystalo aktuální zpravodajství. Jaké bylo ale mé zděšení, když hlasatelka (podporována
obrazovými záběry bombardovaných cílů včetně zvukových efektů) začala v holých větách
doprovázených dramatickými gesty a výrazy tváře oznamovat: „Blízko našich domovů rozpoutáno
další válečné šílenství... A to je teprve začátek. Co bude dál... Jaký bude konečný počet obětí...“
(volná citace). A poté co zmizel z obrazovky již opět rozesmátý obličej hlasatelky, pokračoval
pravidelný vysílací program poněkud svéráznou předpovědí počasí (Počasíčko), jako kdyby se
nechumelilo – jen sem tam nějaká bomba.
A tak, zkusme si někdy uvědomit, na co se díváme, co posloucháme. Zkusme častěji zkontrolovat, na co se v televizi či na videu
dívají naše děti! Moment, o kterém se zmiňuji v předcházejícím textu, je totiž z těch tzv. do očí bijících, ale všechny „hrůzy“ takové
nejsou! Z psychologického hlediska déle a silněji působí právě skryté zlo a násilí. Troufám si tvrdit, že naší nervové soustavě stačí jen
to, nezbytně nutné „zlo“, které s sebou přináší běžný každodenní život. A není proto zapotřebí ho ještě více dramatizovat a obracet ze
všech stran.
(Mach)

POSTŘEHY Z FARNOSTI
RECITOVANÉ PAŠIJE A VELIKONOCE
Recitované pašije byly provedeny při druhé mši sv. na Květnou neděli. Lze je hodnotit v krátkosti asi takto: úžasně působivé,
procítěné, nevšední, nekonformní odpovědi davu působí zcela přirozeně. Jedním slovem hezké a většinou věřících velmi kladně přijaté.
Díky Vám mládeži, jen tak dál!
Dlužno ještě poděkovat ze velmi hezky zazpívané pašije členy kostelního sboru na Květnou neděli a Velký pátek. Pašije měly oproti
minulým létům skutečně vyšší úroveň.
Latinská velikonoční mše zpívaná sborem při slavné mši sv. byla provedena bez chyby a to jak vokálně, tak i instrumentálně. Snad
ještě trochu zlepšit dynamiku a nejisté nástupy a poněkud ztišit nástroje. (Není to hodnocení jen mé, ale velkého množství věřících).
Upřímný dík celému kolektivu kostelního sboru: zpěvákům, dirigentovi i hudebníkům celé naší kruchty, a to nejen za úsilí a oběti
zkoušek, ale i za dobře provedené dílo při mši svaté!
Děkuji za všechny věřící našemu panu faráři za jeho obětavost tolika hodin strávených ve zpovědnici při svátosti smíření. Děkuji i za
důstojný, a Bohu jistě milý, průběh slavnostních bohoslužeb a za celý Svatý týden, který jsme měli možnost prožít s naším trpícím
a vítězným Pánem Ježíšem.
(js)
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SETKÁNÍ SE TŘEMI KŘESŤANSKODEMOKRATICKÝMI POSLANCI
Ve středu 17. března t. r. zavítali do Dolní Čermné na pozvání místní Jednoty Orla a farnosti poslanci za KDU-ČSL paní poslankyně
ing. Ludmila Műllerová z Bruntálu, naše rodačka, pan senátor Bohuslava Čada z Ústí nad Orlicí, rodák z Verměřovic, a pan poslanec
Ladislav Šustr, starosta Orla v ČR. Velice hezké přeřeknutí moderátorky, která vítala „bratra starostu Osla“ (správně Orla) uvedlo
i celou debatu, jež byla zcela bezprostřední. Odpovědi na otázky necelé stovky přítomných občanů byly kvalifikované i méně
kvalifikované. Dokonce zazněla i kritika na poslance z jiných stran nevhodná křesťanského politika. Lze jen doufat, že názory „ze
zdola“, jež poslanci slíbili tlumočit, budou „nahoře“ skutečně tlumočeny a slyšeny. A budou-li tlumočeny, zda ti „nahoře“, t.j. politici
z ostatních stran, vyjma křesťanských demokratů, je přijmou a budou je chtít řešit?
(js)

DUCHOVNÍ PROMLUVY V NAŠÍ FARNOSTI
Třetí den po setkání s politiky, v sobotu 20. března t. r., zažila naše farnost bohatou duchovní obnovu vedenou otcem Josefem
Sochou z Hradce Králové. Při ranní mši sv. měla naše farnost možnost mu ještě gratulovat k jeho svátku, neboť v pátek byl svátek jeho
patrona sv. Josefa. Bylo možno postřehnout jeho dojetí, neboť zřejmě gratulaci nečekal. Již jeho přednes kázání, v němž přirovnával
Mojžíšův duchovní růst a poznání Boha s námi křesťany, na nás mocně zapůsobilo. Že bylo i zajímavé, o tom svědčí fakt, že
v zaplněném kostele bylo ticho „jako v kostele“. Další tři tématické promluvy v průběhu soboty o svátosti smíření, o hříchu, lítosti
a pokání, o postu doslova útočily na naše svědomí. Velice hezké bylo přirovnání stále hřešícího a zpovídajícího se člověka s proutěným
košíkem, v němž jsou propírány zašpiněné věci. Promluvy byly hluboké pravdou a lidsky proteplené příklady ze života. A jistě
v mnohém z nás, v našich duších, zanechaly odezvu být lidsky lepším k bližním a přibližovat se tak k odpouštějícímu Pánu Bohu.
Na závěr náš dík vyjádřil otci Josefovi jeden z účastníků jeho promluv a mohutný potlesk všech přítomných. Upřímně a srdečně mu
děkujeme ještě jednou touto cestou a věříme, že toto setkání nebylo poslední a my jej budeme moci u nás opět přivítat.
(js)

RŮŽENCOVÉ BRATRSTVO
Měl bych snad vymyslit nějaký jiný název pro toto společenství dobrých lidí, protože u nás se takto scházejí povětšině ženy.
Vidívám je, jak spěchají kolem mých oken a já, ač mnohem mladší než oni, nemám už tu sílu, tolik času věnovat společné modlitbě.
Je to několikrát do týdne, co takto spěchají za Ježíšem ke svatostánku.
Někdy se stane, že Růža, která musí kostel odemknout přijde později, ale oni trpělivě přešlapují ve sněhu či v dešti před kostelem
a čekají.
Dalo by se usuzovat, že nepříjemným čekáním promrzlé společenství lidí příště prořídne a za nějaký čas už se nesejde. Ale to si může
myslet jen ten, kdo je nezná. Určitě příště přijdou zas. Na druhou stranu je také zvláštní, že tak vytrvalé a krásné společenství se
nerozrůstá. Ale to neznáte zase nás,,lenochy“, kteří si pro svou práci, povinnosti, či zájmy nedovedou udělat čas na sousedy, na kus
slova a na pravidelnou společnou modlitbu v našem kostelíčku.
A tak jde čas, týden po týdnu a oni dál a dál neúnavně skládají růženeček k růženečku a staví si tak schůdky do nebe. Určitě při tom
myslí také na nás ostatní a sobě zas zpříjemní den setkáním s přáteli a popovídáním si cestou domů.
Mohli by se také, tak jako jiní, modlit občas růženec při volné chvilce uprostřed dne pěkně doma v teple, ale oni ne. Zřejmě zakusili
sílu společenství, které jim dá i něco víc než jen osobní modlitba v soukromí. Oni totiž znají a ŽIJÍ slova Ježíšova:
„Kde jsou dva neb tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“
(JM)

VÝZVA A OZNÁMENÍ PRO NAŠE ČTENÁŘE
Vážení čtenáři a příznivci Poutníka,
na základě ohlasů a názorů, které jste vyjádřili v poutnické anketě i v různých osobních rozhovorech, jsme se zamysleli nad tím, jak
oživit a zkvalitnit kontakt redakčního kroužku se všemi čtenáři,kteří by se chtěli jakkoli zapojit do utváření a zkvalitňování Poutníka.
Protože někteří z vás přímo v anketním lístku vyjádřili svou snahu předávat různé připomínky, návrhy, námitky, či nová témata ke
zpracování redakčnímu kroužku, rozhodli jsme se tedy vyhovět vašim návrhům a zřídit schránky (podobně jako byly pro sběr anketních
lístků). Schránky se opět rozmístí v našich kostelích a jejich prostřednictvím bychom vám umožnili jednak předávat redakci své náměty,
ale také vytvořit prostor pro vaše ohlasy a reakce na všechny uvedené články, které vás jakkoli zaujmou.
Jsme si vědomi úskalí, která takovýto neosobní sběr příspěvků obnáší. Spoléháme však na čestnost všech našich farníků a doufáme,
že se nebudeme muset příliš zaobírat nečestnými, kousavými anonymy! Možnost předávat příspěvky do Poutníka osobně kterémukoliv
členu redakčního kroužku samozřejmě trvá i nadále.
Další důležitou změnu pro všechny doposud ostýchavé pisatele je ústupek od zásady uvádět u otištěných článků jméno autora, platné
pro všechny, kteří nejsou vyjmenováni v tiráži. Vám, kterých se to týká chceme vyjít vstříc a umožnit, aby váš v Poutníku otištěný
článek mohl být podepsán pouze vámi zvolenou zkratkou, resp. značkou. Ovšem pro veškeré příspěvky předané redakci (ať už
schránkou nebo osobně) platí bez výhrad povinnost podpisu celým jménem a také (v případě použití cizích předloh či citací) uvádění
názvů použitých článků a jmen jejich autorů. Členové redakčního kroužku se tímto zároveň zavazují nesdělovat nikomu jména pisatelů,
kteří vysloví přání vystupovat v tisku pouze pod zkratkou. Dále vám chceme také nabídnout možnost účastnit se schůzek redakčního
kroužku, které jsou zpravidla v tu neděli, kdy velký Poutník vychází. Přesný čas se můžete dovědět u členů redakčního kroužku (viz
jména uvedená na zadní straně pod čarou).
Těšíme se na bohatou spolupráci a přejeme vám hodně odvahy a skvělých nápadů
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HOROSKOPY

Pro mnoho lidí jsou horoskopy jen zábavou zpestřující čas.
Pro jiné – něčím více: zajímavou hrou, jejíž zdánlivě
nevýznamný ráz vzbuzuje významné pochybnosti – něco na
tom je.... Zdá se však, že podceňujeme početnost třetí
skupiny. Jsou to lidé závislí na astrologii a jejich produktech,
což jsou zejména horoskopy všeho druhu. Ty se (díky
poptávce) stávají každodenní součástí mnohých novin
a časopisů a své stálé a pravidelné místo mají také
v programech některých televizních stanic a rádií.
Je skutečností, že astrologie ve spojení s hromadnými
sdělovacími prostředky přitahuje stále více lidí. Astrologové
znají velmi dobře problémy svých klientů; jejich touhy poznat
budoucnost, aby se vyhnuli jakýmkoliv protivenstvím,
nevhodným
rozhodnutím,
nežádoucím
setkáním,
známostem.... Znají jejich přístup k životu, k penězům
a sexu. Před něčím varují, k jinému povzbuzují, inspirují....
Horoskop nabízí „pozitivní program“ života pro ty, kteří
nemají svůj vlastní. Nejedná se tedy o lidi zásadové,
upevněné v pravdě vlastního povolání skrze víru, modlitbu
a svátosti. Astrologie narušuje vztah k Bohu. Mnoho těch,
kteří byli pokřtěni, ale nežijí v souladu s vírou, se stává její
obětí. Za všechny mluví tento autentický příklad.
Mladá žena, která byla vychována v křesťanské rodině, ale
chtěla si zachovat životní nezávislost, se odebrala k jednomu
slavnému astrologovi, aby ji sestavil horoskop a poučil ji
o dalším průběhu událostí. Astrolog se zeptal na datum
a hodinu narození, namaloval na papíře nějaká znamení,
podíval se na ni a oznámil jí, že plán jejího života byl určen,
je napsán již od věků. Vyprávěl jí o celém jejím životě od
dětství až do dvacátého čtvrtého roku jejího života, tj. do
současnosti. Pak jí začal líčit se stejnými podrobnostmi i její
budoucnost. Když došel do třicátého roku jejího života, žena
dostala ze sebe: „ stačí, to stačí...“. Do této doby byla
přesvědčená, že budoucnost nepatří nikomu jinému než
Bohu, který nás ve své prozřetelnosti vede v souladu se
svým Božím plánem lásky. Nyní začala přemýšlet, zdali
skutečně její život není podřízen neosobním hvězdám, jež se
řídí železnými pravidly zbavenými jakékoliv lásky. Ze strachu
začala plakat, protože se cítila neschopna unést tíž některých
událostí, které ji měly potkat. Cítila se být zdrcená, svázána
předpověďmi, přesvědčená, že Bůh není schopen změnit její
život. Cítila, že Bůh ji opustil, a proto zavrhla víru v to, že
Bůh je naším Otcem. Pod vlivem utrpení se dostavily
myšlenky plné nenávisti a také myšlenky na sebevraždu.
Rozhodla se ukončit svůj život. Téhož večera jí sestra, která
s neklidem pozorovala její stav, zavedla na modlitební
setkání. Přesto, že viděla mnoho radostných mladých lidí, se
kterými se tam setkala, neměla chuť se modlit. Najednou
jedna z přítomných žen zvolala nahlas: „Mezi námi jsou lidé
spoutaní silami zla v důsledku používání okultismu,
astrologie, magie a hypnózy. Tito lidé jsou uzavření
duchovnímu životu a jsou ovládáni silami, které je vedou
k sebezničení a smrti.“ Pak přečetla úryvek z Páté knihy
Mojžíšovy, kde jsou vyjmenovány činnosti, které jsou
ohavností v očích Hospodinových (Dt 18,10-11). Mladá žena
byla otřesena těmito slovy. Po skončení modlitby se obrátila
na ženu, která pronesla tato slova. Ta jí vysvětlila podstatu
hříchu a řekla, že schopnosti člověka, kterého prosila o radu
nepochází od Boha, ale od satana. Satan snadno pozná naši
minulost, ale nic neví o Božích úmyslech do budoucna. Ale
protože je bytostí velmi inteligentní, vymýšlí si budoucnost

takovým způsobem, aby se zdála zcela pravděpodobná.
Zároveň spoutává člověka lží, v důsledku čehož on skutečně
dělá to, co mu bylo předpovězeno. Pak se celá skupina za
postiženou ženu modlila. Ježíš ji vysvobodil a vnitřně
uzdravil. Vrátila se jí svoboda a radost Božího dítěte. Od této
chvíle se astrologova předpověď přestala plnit.
Když se snažíme poznat budoucnost, riskujeme, že
upadneme do osidel otce lži (J 8,44) a dovolíme mu, aby se
zapletl do Božích plánů. Ale pokud nás vede Bůh a my se
s důvěrou vést necháme, pak se nic zlého nemůže stát (Iz
43,11-12). Pán Bůh nás varuje před nešťastnými důsledky
důvěry projevené nepřátelským silám (Za 10,2). Jeho
moudrost nás učí, abychom se nesháněli po předpovědích
naší budoucnosti, nečetli horoskopy, neužívali žádných virgulí
a kyvadel...!
Každý z nás existoval v mysli Stvořitele už od věčnosti a byl
milován jeho odvěkou láskou. Zároveň jsme obdrželi dar
svobody, který nás uschopňuje k vlastním rozhodnutím
a k dobrovolné odpovědi na pozvání k plnosti štěstí v Bohu.
Naplňování vlastního povolání je tajemstvím svobodné
spolupráce s Bohem. Zpřetrhání vztahu k Bohu by bylo
největším neštěstím, které by nás mohlo v životě potkat.
A právě k tomu vede astrologie. Nezadržitelně nás odcizuje
skutečnosti a uvádí nás do života v rozporu se smyslem
našeho povolání. V přeneseném významu se zde jedná
o promrhání života a uvrhnutí lidské bytosti do věčného
utrpení a ztráty vlastní identity i smyslu života vůbec.
Pozor tedy na zhoubnou sebedůvěru, kterou se vyznačuje
vztah k horoskopům i u mnohých křesťanů:... čtu to, ale
přece vím, že to jsou hlouposti... Tím se nenápadně dostávají
do pasti přesně tak, jak to naplánoval její vynálezce. I když si
to neuvědomují, paměť zaregistrovala obsah horoskopu. Ten
se dostává hluboko do podvědomí. V životě člověka pak
dochází k různým událostem, ke kterým se v naší mysli
obsahy horoskopů podvědomě, ale neodbytně přiřazují
a vynucují si tak svou zdánlivou věrohodností naši pozornost
a respekt. Takové pocuchání mysli nás postupně spoutává,
otupuje důvěru v Boha a vytváří až zhoubnou závislost.
Avšak Ježíš může uzdravit všechny naše rány a darovat nám
svobodu. Obracejme se tedy pouze k Němu – naší

nejslibnější a nejjistější budoucnosti (Flp 3, 13-14).
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poznámka pro čtenáře: Nezapomeňte pročíst a promyslet
úryvky z písma – viz odkazy v závorkách.
Použitý text: O.Trojanowski – Démonický jed horoskopů

POUTNÍK

KVĚTEN 1999
(zpracoval PeM)

JIRÁSEK A HISTORICKÁ PRAVDA
Televize opakuje historický seriál Jiráskova F. L. Věka. V totalitě to byl balzám na duši: premonstráti učí Věka lásce
k vědění, doba ničení klášterů za Josefa II je tam také vcelku obstojně podána. Do úst dobrušského tajného vyznavače
Českobratrské víry vkládá však Jirásek slova: Františkovi nepřeji nic zlého, ale cožpak oni nedělali totéž nám? Vede mě to
k zamyšlení nad pravdivostí příběhu.
Ano, Věk opravdu žil, zemřel 4. 9. 1843 v Letohradě ve dvoře a je pochován pod kopečkem na tehdy novém hřbitově, Ano,
byl to vlastenec, do Kyšperka – Letohradu k nim jezdili čeští vlastenci, např. kuchařka Dobromila Retigová s manželem a další.
Jeho dcera Ludmila Štolovská pokračovala v jeho šlépějích a s manželem např. v Kyšperku založili divadelní spolek.
To už tak Jirásek dělal, že používal historických pravd, aby do nich zamontoval své lži. Když byl tázán svým přítelem –
jezuitou, proč píše o jezuitech tak vědomé nepravdy, že tím křiví historii, odpověděl Jirásek, že to co píše není historický
dokument, ale historický román, ve kterém na výmysly má spisovatel právo.
Snad s výjimkou Starých pověstí českých a knihy Z Čech až na konec světa jsou všechny Jiráskovy knihy tvrdě zaměřeny
proti jezuitům a zásluhy jinověrců jsou silně zveličeny. Prý kdysi ve škole, kterou Jirásek navštěvoval, býval učitelem –
jezuitou nespravedlivě trestán a tak svou nelásku k tomuto učiteli rozmnožil o nelásku ke všemu, co pocházelo z jezuitského
okruhu. Stalo se, že takto úplně změnil smýšlení národa proti tomuto řádu.
Nechci a nemohu obhajovat to špatné, co se v době náboženských proměn stalo. Kaplického román Kladivo na čarodějnice
jsem ochoten hájit, protože se mu z velké části podařilo napsat pravdu. Navíc on tak použil historie proto, aby mohl napsat
román kritizující totalitní režimy a doufat, že to cenzura komunistů pustí. Zkrátka nechci zakrývat, že se v dějinách nedělo
všechno tak, jak bychom si přáli dnes. Život, který lidé, ba celé národy žijí, vyžaduje okamžité řešení, které se později často
pozná jako špatné. Pravda vždycky zvítězí, po bitvě však každý dovede být generálem. My tuto historii hodnotíme očima lidí,
kteří totiž vědí kam to všechno dospělo, a proto snadno zjistíme, co bylo dobré a co zlé. Soudobí lidé tuto možnost však neměli
a uvažovali tak, jak jim to doba umožnila.
Tedy na spisovatele, kteří píší o zlu minulých dob, se není třeba zlobit, jestliže píší pravdu.
Takový však Jirásek nebyl. Psal o historii a přitom ji vědomě zkresloval, dnes opravdu každý seriozní historik vybuchne, když
někdo začne mluvit o Jiráskovi. Nevím, asi se už nikdy nepodaří zjistit, kolik zla takto způsobil. Samozřejmě lidé, kteří byli
a jsou proti církvi zaujatí, jeho romány budou brát za pravdivé. Těm, kteří však dovedou uvažovat objektivně, kteří chtějí znát
pravdu by mělo být jasno, že to co Jirásek psal, historická pravda není, že to je lež a překrucování skutečnosti.
(JM)

VÝROČÍ V NAŠÍ FARNOSTI
V květnu oslaví:
2. 5.
76 let
6. 5.
76 let
7. 5.
70 let
9. 5.
77 let
10. 5. 79 let
12. 5. 50 let
15. 5. 81 let
18. 5. 60 let
20. 5. 60 let
23. 5. 76 let

z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné

pan Emil Appl
paní Ludmila Švecová
pan Stanislav Filip
paní Marie Hoffmanová
pan Ladislav Stejskal
pan Josef Vašíček
pan Jan Sklenář
pan Jan Kunert
pan Josef Výprachtický
paní Josefa Nováková

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy
v Dolní Čermné
18.4.1999
v Dolní Čermné
23.4.1999
v Dolní Čermné
24.4.1999
v Dolní Čermné
25.4.1999

církve:
Tomáš Jakeš
Andrea Petrová
paní Pavla Vaníčková
Simona Sedláková

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
7.4.1999
ve Verměřovicích
16.4.1999

s paní Marií Hlouškovou
s paní Věrou Fajtovou

z Těchonína
z Dolní Čermné
z Hradce Králové
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
Otec Pavel
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KALENDÁŘ
MEZINÁRODNÍ

HUDEBNÍ FESTIVAL – LETOHRAD 99

So 8.5.1999
v 19.00 hod.

kostel sv. Václava v Letohradě
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Jiří Stivín – flétny, Václav Uhlíř – varhany

Ne 9.5.1999
v 15.00 hod

kostel sv. Václava v Letohradě
SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT
český chlapecký sbor BONI PUERI
Pavel Horák sbormistr, František Vaníček – klavír, varhany

(10. ROČNÍK)

Pá 21.5.1999
ve 20.00 hod.

evangelický kostel v Horní Čermné
VARHANNÍ KONCERT
Jurgen Essl (SRN) – varhany

Pá 4.6.1999
v 20.00 hod.

kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí
VARHANNÍ KONCERT
Sjef Streukens – varhany (Nizozemí)

Pá 11.6.1999
v 19.00 hod.

kostel sv.Václava v Letohradě
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Pražská komorní filharmonie, sólisté Hudební školy hlavního města Prahy

Ne 2.5. – v 18.00 hod.

Klavírní koncert posluchaček Janáčkovy akademie muzických umění v sále Kulturního
domu v Jablonném nad Orlicí

Ne 9.5.

Poutní slavnost v Petrovicích - mše sv. bude v 9.00 hod

Ne 9.5. – v 13.30 hod

Den matek v Orlovně v Dolní Čermné

Pá 14.5. – ve 20.00 hod.

Koncert dechové hudby z Dolní Čermné v Orlovně v Dolní Čermné

Ne 16.5.

Poutní slavnost v kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku v Letohradě
Mše sv. budou v 9.00 a v 10.15 hodin

Ne 16.5.

Kopečková pouť - Jízdy parní lokomotivou.
Vlak jezdí na trati Letohrad - Ústí nad Orlicí,
odjezdy z Letohradu 11.00 hod., 13.39 hod., 16.44 hod.

Ne 16.5. – 19.30 hod

Zapeklitá komedie - veselohra v provedení ochotníků z Ústí nad Orlicí
v sále Kulturního domu v Jablonném nad Orlicí

So 29.5. – 19.30 hod

Májová veselice v Orlovně v Dolní Čermné

Služba lektorská - květen 1999

2.5.

Ne 5.neděle v mezidobí

9.5.

Ne 6.neděle v mezidobí

13.5. Čt Nanebevstoupení Páně
16.5. Ne 7.neděle v mezidobí
23.5. Ne Seslání Ducha svatého
30.5. Ne Nejsvětější Trojice

7.30
16.00
7.30
16.00
19.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Formánkovi 203
Vackovi 197
Kunertovi 300
Vackovi 197
Bednářovi 302
Vyhnálkovi 351
Málkovi 77
Havlíčkovi 341
Pecháčkovi MH
Filáčkovi 332
Wágnerovi 102
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PRO DĚTI

AHOJ DĚTI!
Dnešní neděli slavíme v naší farnosti pouť. Touto slavností si připomínáme, že náš farní kostel v Dolní
Čermné je zasvěcen svatému Jiří.
Na obrázcích je namalován tento světec tak, jak bývá zobrazován, tedy jako rytíř na koni s kopím
v zápasu s drakem. Oba obrázky se liší. Najdeš všech deset rozdílů?
Obrázky si můžeš vybarvit a přitom přemýšlej, zda víš, co drak v zápasu symbolizuje.
Ještě chci připojit srdečné přání všem Jirkům a Jiříkům k jejich svátku.

Řešení z minulého
Poutníka:
TAK SLAVNĚ VJÍŽDÍ
O
KVĚTNÉ
NEDĚLI
PÁN JEŽÍŠ DO MĚSTA
JERUZALÉMA
Podařilo se vám získat tuto
větu ze zbývajících
53 písmen? Pokud ano, pak
jste pracovaly pečlivě
a zasloužíte si pochvalu.
(Otazníček)

PRO STARŠÍ:
Za několik dnů otočíme list v kalendáři a začne snad jeden z nejkrásnějších měsíců - květen.
Třeba zrovna proto patří naší Matce - Panně Marii. Budeme se s ní setkávat při májových pobožnostech. Právě při nich lze
slyšet, kolika krásnými jmény je naše Matka nazývána. Jedno z nich je i řešením dnešní křížovky. Pokuste se tajenku vyluštit.
Ještě malou poznámku. V květnu slaví svůj svátek také všechny ostatní maminky. Doufám, že tento den nikdo z vás
nepřehlédne.
Tajenka 1. část


Tajenka 2. část


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Legenda:
1. Krůpěj  Dravý pták
2. Pracovat s hráběmi  Bájný hrdina s křídly
3. Hračka malých holčiček  Letní boty
4. Pole ječmene nebo ovsa 
Zdrobněle jméno Herce Svatopluka S.
5. Dobře prožité svátky (4.4.1999)
6. Několik chybějících zvířat ze stáda
7. Území, na něž je rozdělena naše republika 
Most přes potok  Nádoba na smažení
8. Společenská hra  Chlapecké jméno  Okraj stolu
9. Předmět ke čtení  Spojka  Zdrobněle máma
10. Hlavní město  Šlechtický titul
11. Králík jinak  Nemocný (hovorově)
12. Obyvatelé psích kožichů 
urovina při pečení chleba

(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle velikonoční
POUTNÍ

SLAVNOST SVATÉHO

JIŘÍ

25. dubna 1999
18. týden / 99

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
26. dubna -

pondělí

27. dubna 28. dubna -

úterý
středa

29. dubna -

čtvrtek

30. dubna -

pátek

1. května -

sobota

po 4. neděli velikonoční
18.00 Dolní Čermná - za Františku a Jaroslava Kašparovy
po 4. neděli velikonoční
po 4. neděli velikonoční - sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
18.00 Dolní Čermná - za Marii a Matyldu Markovy, rodiče a sourozence
sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
18.00 Dolní Čermná - na úmysl dárce
po 4. neděli velikonoční - sv. Zikmunda, mučedníka
18.00 Mariánská Hora - na úmysl dárce
po 4. neděli velikonoční - sv. Josefa, Dělníka
8.00
Dolní Čermná - za živou rodinu
19.00 Petrovice - za Bedřicha Junka, manželku a syna

2. května - neděle – 5. velikonoční
Dolní Čermná
Verměřovice
Mariánská Hora

7.30 h
9.00 h.
16.00 h.

- za farníky
- za rodinu Lehkou a Šafářovu
- za požehnání pro všechny rodiny a manželství

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.

Duchovní správce srdečně zve na akce ve farnosti:
nácvik zpěvu na dětské bohoslužby
dětská mše svatá
náboženství pro středoškoláky
rytmická mše svatá
posezení u ohně - čarodějnice

pondělí 26.4.
pondělí 26.4.
pondělí 26.4.
pátek 30.4.
pátek 30.4.

16.45 h.
18.00 h
19.15 h.
18.00 h.
po mši svaté

fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Mariánská Hora
areál Mariánská Hora

Upozornění:
OD 1. KVĚTNA T.R. PROBĚHNE V NAŠÍ FARNOSTI ČASOVÁ ZMĚNA BOHOSLUŽEB
Večerní mše svaté ve všedních dnech a v sobotu budou začínat v 19.00 h.
V neděli budou bohoslužby:

v 7.30 h. ve farním kostele v Dolní Čermné
v 9.00 h. ve filiálním kostele Verměřovice/Petrovice
v 16.00 h. v poutním kostele na Mariánské Hoře

V měsíci květnu budou mše svaté ve farním kostele od pondělí do pátku vždy večer v 19.00 h.
(mimo úterý 11.5. a středy 12.5.t.r.). Po večerní mši svaté bude následovat májová pobožnost.
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