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DROGY A JÁ
Četli jste už Jacka Ječmínka? Ne? No jistě, vždyť u nás vyšel pod názvem Démon alkohol. Už víte o čem
chci mluvit? Samozřejmě, tato knížka je totiž šokující zpovědí velkého spisovatele Jacka Londona. Brzy po
napsání knihy ukončil svou závislost předávkováním a tedy svou smrtí. Kniha odhaluje obrovskou moc
alkoholu.
Kniha a Londonova smrt tak otřásla americkou veřejností, že odhlasovali zákaz prodeje a vůbec obchodu
s alkoholem. Nepochopili však, že alkohol je opravdu démon. A ten si vždy ví rady. Prohibice vedla
k černému obchodu a podpoře lumpů jako byl např. Al Capone, který měl nakonec pod palcem
20 00 náleven a s nimi obrovské bohatství, jehož používal k zabíjení odpůrců a posílení moci. Zkrátka,
zákaz byl k ničemu.
Ďábel nic nezmůže, jen máme-li pevnou vůli a nepodceňujeme-li nebezpečnost drogy.
Jack London svojí knihou způsobil naprosté zděšení. A všimněme si, bylo to před sto lety, tedy alkohol
byl všem znám. S opilci se lidé setkávali denně, jenže ti, kteří závislost nepoznali, o ní nic nevěděli a ti, co
ji znali, už neměli sílu varovat druhé.
Tedy informovanost je jistě nejdůležitější ze všeho. Musíme
se smířit s tím, že už desetileté děti MUSÍ vědět o nebezpečí
drog. Američané, místo aby učinili z knihy povinnou četbu,
o závislostech mluvili a poukazovali na ně tak, aby každý věděl,
co má v ruce, drží-li v ní denně sklenici obyčejného koktejlu provedli zákaz. Doufali, že zákon vše vyřeší za každého z nich.
Alkohol se pak stal něčím výjimečným, něčím, bez čeho se
neobešla žádná zábava. Na Jacka Ječmínka se zapomnělo.
Je zjištěno, že nejúčinnější výchova bývá v rodinách. Tátové
a mámy, nespoléhejme se na to, že zákazy něco vyřeší za nás,
že stačí poučení ve školách, že nám se to nemůže stát, vždyť
naše dítě je ve škole jedno z nejlepších, ministruje, že tyto problémy jsou snad jen v Praze. Ne, když se
provalilo užívání drog u nás na škole, doslechl jsem se, že v Turecku na "diskošce" seženeš drogu už kolik
let! Všímejme si svých blízkých! Nevypínejme televizi při pořadu, který by nás chtěl poučit, jak se pozná
uživatel drogy.
A teď se ptejme sebe. Jak se zachovám při zjištění užívání drogy v mém okolí? Rozhodně bych si to
neměl nechat pro sebe. Ani domluva dotyčnému nic neřeší, protože ze závislosti pomůže jen odborník!
A závislost lze získat někdy již při prvním užití!
Vím o čem mluvím. Byl jsem nemocen na nervy a u nás
neznáme nic než léčbu drogou. Když mne propustili,
domáhal jsem se svých zahraničních léků, ale řekli mi, že
udělám nejlíp, když na ně zapomenu. Několik týdnů jsem se
chvěl i uvnitř těla. Jen velké vypětí vůle člověka zachrání.
Konečně i ten, kdo odvykal kouření, ví, o čem mluvím.
Odvykat droze je však nesrovnatelně těžší. Vím to, i já jsem
kouřil.
A co udělám, když zjistím, že někdo drogy kryje? Tím spíš
nemohu mlčet! Ano rozpoutám peklo kolem sebe, ale to
peklo jsem neotevřel já, já je pouze odhaluji před druhými!!
(JM)
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STAVEBNÍ AKCE VE FARNOSTI

Oprava farního kostela , kaple sv. Barbory a kostela na Mariánské Hoře
V letošním roce byla započata náročná oprava farního kostela sv. Jiří. Opravy je nutné z finančních důvodů rozložit do třech
etap. Mezi l. a 2. etapou proběhne oprava kostela na Mariánské Hoře. Doufáme, že s Boží pomocí a s pomocí Vás, farníků,
bude úspěšně zakončena
1. etapa, r. 2000 - rekonstrukce elektroinstalace, nová světla a sanační omítky proti vlhkosti:
V současné době je před dokončením rekonstrukce celé elektroinstalace kostela a co nejdříve se započne s instalací nového
osvětlení. To bude dokončeno a zaplaceno letos. Podle toku finančních prostředků a darů věřících je v plánu provést i vytápění
lavic, se kterým v projektu nebylo původně počítáno (kabely jsou již položeny). Nepodaří-li se sehnat dostatek finančních
prostředků cca 140 tis. Kč, bude možno topení instalovat až v pozdějších letech. Práce provádí firma Jiří Fogl Letohrad.
Skončena je práce na odstranění vlhkostí zdí kostela sanační omítkou. Tyto práce prováděla stavební firma pana ing. Jiřího
Appla z Dolní Čermné.
Finanční náročnost:
- elektroinstalace, vč. nového osvětlení................258 000,-Kč
uhrazeno............................ 227 000,-Kč
- položení kabelů pro vytápění lavic ....................110 000,-Kč
uhrazeno....................................... 0,-Kč
- nová svítidla pro kostel ......................................150 000,-Kč
uhrazeno....................................... 0,-Kč
- sanační omítka proti vlhkosti .............................130 000,-Kč
uhrazeno............................ 130 000,-Kč
celkem...............................................................648 000,-Kč
I přes dobré finanční výsledky kostelních sbírek a darů věřících, je farnost nucena si vypůjčit 120 000,- Kč (na úrok 8 % se
splatností l roku) od jiné farnosti.
Po první etapě budou opravy na farním kostele přerušeny a započne náročná oprava kostela na Mariánské Hoře: oprava
střechy (krovy a krytina), nová fasáda a nátěr, nová vnitřní výmalba. Hodnota oprav přesáhne 1,5 mil. Kč a přitom bude muset
farnost splatit půjčku vč. úroků cca 150,- tis. Kč. Poté budou pokračovat další opravy farního kostela.
2. etapa, r. 2004/5 - výměna oken a dveří, vymalování kostela a instalace topení do lavic:
V tomto roce je nutno vyměnit dřevěná okna kostela a kaple sv. Barbory. Poté opravit vnitřní malby. Budou-li od referátu
kultury okresního úřadu kladeny vysoké požadavky na opravu nástropních fresek, (včetně finančních, od okresu
nedostaneme ani korunu, ač se jedná o registrovanou památku) nebudou tyto fresky obnovovány a bude jen vymalována
loď kostela po strop.
Finanční náročnost:
- výměna oken a dveří ..................................................................................277 500,-Kč
- výmalba kostela po strop, včetně lešení.....................................................100 000,-Kč
- instalace vytápěcích el. panelů do lavic .....................................................140 000,-Kč
celkem.......................................................................................................567 500,-Kč
3. etapa, r. 2006/7 - oprava fasády a nátěry venkovních zdí a oplechování střech kostela a kaple sv. Barbory:
Rozpočet na tyto práce zpracovala firma ing. Fr. Jirák - Pardubice s použitím systému barev KEIM v r. 1999. Celková
hodnota, včetně lešení............................................................................. 1 000 000,- Kč
Zde jsou uvedené nejnutnější opravy farního kostela sv. Jiří, a to zde není uvažovaná nová
dlažba v presbytáři, která je propadlá. Ta bude muset ještě nějaký rok počkat. Jak je
patrno z přehledu, bude muset být na opravu farního kostela, kaple sv. Barbory a kostela
na Mariánské Hoře vynaloženo celkem 3 715 500, Kč

Zda se nám to podaří, záleží na nás všech. Bylo by smutné, aby se farnost musela
zadlužit u bankovního ústavu na vysoký úrok a nebo práce oddálit, čímž zase hrozí
prodražení těchto oprav při stále se zhoršující hospodářské a finanční situaci.
Současná růžovo - modrá vláda není církvím nakloněna, proto od ní nic nemůžeme
očekávat.
Proto Vás, milí bratři a sestry, prosím o pomoc při zajišťování finančních
prostředků na tyto náročné opravy. Buďte nadále štědří a velkorysí při
finančních sbírkách a darech! Vzpomeňme, že naši předkové svůj kostel budovali
s velikou láskou a obětí a při daleko horších ekonomických podmínkách. A dokázali
to. Dokážeme to i my?
P.Pavel Seidl
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Rekonstrukce a vybavení římskokatolické fary čp. 1 v Dolní Čermné:
Předkládám věřícím podrobné technické a finanční údaje o rekonstrukci farní budovy čp. 1 v Dolní Čermné. Vás
věřící, kteří jste se jakýmikoliv způsobem podíleli na této náročné stavební akci, to bude jistě zajímat. Stavba byla
s Boží pomocí dokončena v červnu 1999. Od té doby se shánějí potřebné doklady k žádosti o kolaudační řízení.
Kolaudace by měla být provedena letos.

Technická data:

Stavební povolení vydal Stavební úřad Dolní Čermná - č.j. VYST-15/96/332/1/P
dne 09. 05. 1996
Kolaudační zápis vydal Stavební úřad Dolní Čermná - č.j. (ke kolaudaci se připravují doklady)
Zahájení a dokončení stavby:
07.1996/ 06.1999
Projekt zhotovila firma:
BC projekt Ústí nad Orlicí,
ing. arch. Karel Blank a ing. V. Čech
Dodavatel stavebních prací:
Vojtěch Vychytil Kunčice, Letohrad
Škýz s.r.o. Letohrad
Truhlářství Syka Verměřovice
Kamil Mareš Horní Čermná - malíř a natěrač
svépomocí farníků - brigádnické hodiny zdarma

Hodnota rekonstrukce:
projekt rekonstrukce fary................................................................................................18 000,00 Kč
investiční náklady rekonstrukce, vč. zabudovaného zařízení ...................................1 545 823,80 Kč
hodnota odpracovaných brigádnických hodin zdarma (8 175 hod.)............................871 500,00 Kč
neinvestiční náklady (revize zařízení, poplatky)..............................................................6 600,00 Kč

rekonstrukční náklady celkem

2 441 923,80 Kč

Zdroje financování rekonstrukce:

Kč

podíl

sbírky a finanční dary věřících ....................................................................791 557,10 ................................. 32,4 %
hodnota zdarma odpracovaných brigádnických hodin................................871 500,00 ................................. 35,7 %
účelová dotace z OkÚ..................................................................................559 000,00 ................................. 22,9 %
dary od obcí ...................................................................................................51 000,00 ................................... 2,1 %
dary ze zahraničí..........................................................................................168 866,70 ................................... 6,9 %

profinancováno celkem

2 441 923,80

100 %

Na rekonstrukci fary bylo nutné si vypůjčit 120 000,-Kč (bezúročné výpůjčky) od 2 soukromých osob. Obě půjčky
byly do 31. 12. 1999 plně splaceny. O hodnotu provedené rekonstrukce se zvyšuje pořizovací hodnota fary
k 31.12.1999.
Mimo rekonstrukci stavební části fary, včetně zabudovaného zařízení jako součástí stavby, bylo ze sbírek věřících
financováno v letech 1997/99 nutné vybavení fary drobnými předměty, inventářem a nábytkem (počítač, kuchyň,
vybavení kuchyně, drobný doplňkový nábytek) v celkové hodnotě 122 710,50 Kč.
Všem, kteří se podíleli na této náročné rekonstrukci, na mnoha úklidech, kteří podpořili štědře finančními prostředky a modlitbami
tuto rozsáhlou akci, vyslovuji upřímné „Pán Bůh Vám zaplať!“
P. Pavel Seidl

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Pá 8. 9. – 19.00 hod.
So 9. 9.

Ne 10. 9.

Svátek narození Panny Marie – mše svatá na Mariánské Hoře
Poutní slavnost na Mariánské Hoře
19.00 mše svatá
21.00 hudebně literární pásmo „Hledání klíčů“
22.00 adorace
7.30
mše svatá – slouží P. Kunert
10.00 mše svatá – slouží P.Seidl
14.00 modlitba Křížové cesty
15.00 hudebně literární pásmo „Hledání klíčů“
16.00 slavná mše sv. – za účasti Mons. Dominika Duky, sídelního biskupa v Hradci Králové

So 23. 9.

4. ročník tradičního přechodu Krkonoš pro všechny. Trasy budou odstupňovány podle zdatnosti
a odvahy každého turisty. Informace a přihlášky Zdeněk Macháček, č.p. 55, tel. 593 195.
Podrobné informace budou také na plakátu ve vývěsce u zadního vchodu do kostela.

Ne 24. 9. – 9.00 hod.

Posvícení v Petrovicích
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SJEZD LETOHRADSKÝCH RODÁKŮ – KULTURNÍ , SPORTOVNÍ A DOPROVODNÉ AKCE
LETOHRAD 2000 – 6.9.-10.9.

St 6.9.

18.00 - 20.00 hod – hudební vystoupení –

Dana a Vladimír Chládkovi
Jak se plazí Aligátor
19.30 hod. – Divadelní kavárna – Krajinou severovýchodních Čech – doc. RNDr. Jan Vítek

Čt 7.9.

16.00 hod. – běh Terryho Foxe
18.00 – 20.00 hod. – hudební vystoupení –

Pá 8.9.

15.00-18.00 hod. – otevření výstav
– Galerie Nový Dvůr – Pozdrav z Kyšperka
– knihovna – Kyšperk a Letohrad v obrazech, umělecké drobnosti
– zámek – Letohrad město nejmilejší, paličkovaná krajka
18.00-20.00 hod. – hudební vystoupení – Radobos
Bratrstvo kočičí pracky

So 9.9.

9.00 – 12.00 hod.

Ne 10.9.

13.00 hod.
14.30 hod.
16.00 hod.

TRAP
FOFR GRASS

– otevřené dveře vybraných firem, škol, školek, ZUŠ, kostelů
– okružní jízdy autobusem, jízdy historickým vlakem
– ukázky zásahů – automotoklub, hasiči, kynologové
13.00 hod.
– řazení průvodu v Novém Dvoře a jeho odchod na Václavské náměstí
– předávání klíčů od města Hynku Jetřichu Vitanovském
– divadelní kus pro herce i diváky „Poslední poprava v Kyšperku“
– módní přehlídka
– paličkování na náměstí
– historický šerm
– Jiřinková slavnost
18.00 hod. – varhanní koncert– kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici
František Vaníček – varhany, Jiří Houdek - trubka
– divadelní pohádka Taneček přes dvě pekla (Orličánek)
– Junior BIG BAND
– Podhoranka

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Září 2000
3.9.

Ne 22. neděle v mezidobí

8.9.

Čt Narození Panny Marie

10.9.

Ne 23. neděle v mezidobí

17.9.

Ne 24. neděle v mezidobí

24.9.

Ne 25. neděle v mezidobí

7.30
16.00
19.00

Jansovi st. 7
Režný 403
p. Vávrová 264

7.30
7.30
16.00
7.30
16.00

Venclovi 402
Dvořákovi 406
Pecháčkovi MH
p. Uhrová 229
Málkovi 77 HČ

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

p.Vávrová 77
Macháčkovi 180 HČ
p.Motlová 11
Blažkovi 224
Motlovi 11
Kunertovi 12
Macháčkovi 242
Severinovi 342
p.Matoušková 305
Faltusovi 356

Říjen 2000
1.10.

Ne 26. neděle v mezidobí

8.10.

Ne 27. neděle v mezidobí

15.10.

Ne 28. neděle v mezidobí

22.10.

Ne 29. neděle v mezidobí

29.10.

Ne 30. neděle v mezidobí
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V září oslaví:
4. 9.
70 let
6. 9.
77 let
7. 9.
75 let
10. 9.
97 let
13. 9.
60 let
13. 9.
75 let
18. 9.
75 let
20. 9.
92 let
26. 9.
65 let

pan Josef Nastoupil
paní Helena Vašíčková
pan Jaroslav Bednář
pan František Chmátal
pan Zdeněk Macháček
paní Jarmila Menclová
pan Jaroslav Šebrle
paní Anděla Dušková
paní Ludmila Hubálková

z Dolní Čermné č.109
z Dolní Čermné č.27
z Dolní Čermné č.285
z Dolní Čermné č.226
z Dolní Čermné č.55
z Dolní Čermné č.193
z Dolní Čermné č.80
z Dolní Čermné č.226
z Verměřovic č.81

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji
a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy
ve Verměřovicích
29. 6. 2000
ve Verměřovicích
2. 7. 2000
ve Verměřovicích
9. 7. 2000

církve:
Iveta a Michal Demeterovi
Jana Krejsová
Veronika Hoffmannová

z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic

Všem pokřtěným rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti do jejich křesťanského života.
Svátost manželství přijali:
na Mariánské Hoře
5. 8. 2000

Kateřina Mervartová z Ústí nad Orlicí
a Mgr. Eduard Gajdoš z Třebechovic
David Mervart z Ústí nad Orlicí
a Mgr. Martina Balcarová z Prahy

Novomanželům Gajdošovým a Mervartovým rád blahopřeji
a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.
Otec Pavel

VZDĚLÁVÁNÍ

SPOLEČNOSTI NA POMEZÍ
(dokončení z minulého čísla)

Moonovci (Církev sjednocení)
Založil je Korejec Sun Myung Moon, který se považoval za pokračovatele nepodařeného Kristova díla. Mísí se tu originální
prvky s křesťanstvím, ale podstatné prvky křesťanství jsou popírány. Tato společnost se u nás v poslední době až nebezpečně
rozrůstá.
Unitáři
Považují se za nadkonfesijní duchovní společnost, jejímž cílem je „integrální vědomí lidstva“. Mísí prvky všech vyspělých
náboženských systémů a spatřuje v nich vyšší jednotu. Ježíše staví naroveň ostatním „probuzeným“ zakladatelům světových
náboženství. U nás jsou skromně zastoupeni.
Antroposofická společnost (Obec křesťanů)
Také spojuje prvky mnoha myšlenkových a náboženských systémů. Na rozdíl od unitářů má bohatý ritus, v němž je obdoba
křtu i eucharistie. Zakladatelem je Němec Rudolf Steiner (přelom století). S tímto systémem souvisí tzv. valdorfské školství.
Hnutí grálu
Považuje tělesný svět za neskutečný, kombinuje nejen prvky křesťanství a jiných náboženství, ale i parapsychologické jevy
a středověké legendy o grálu, číši s Kristovou krví.
Svědkové Jehovovi
Jsou nejznámější a nejrozšířenější „společností na pomezí“. Vydávají časopis Strážná věž. Jejich věrouka podléhá vývoji, ale
v zásadě popírá všechny podstatné prvky křesťanské víry: Kristovo božství, Trojici, vykoupení, existenci duše. O jehovistech
zvláště platí, že diskuse s nimi nemá valný výsledek, zvláště pak ne o jednotlivých bodech jejich učení, protože právě na takové
rozhovory mají nacvičené celé sekvence otázek a odpovědí a nad svými odpověďmi samostatně nepřemýšlejí. Osvědčuje se
vytrhnout je z jejich naučených schémat nějakou pro ně neobvyklou otázkou, např: „Jak víte, že zrovna vy a vaši vůdcové
vykládáte Bibli správně? Proč zrovna vám máme věřit, když existuje mnoho jiných výkladů, které tomu vašemu odporují?“ Na
tomto pro ně tenkém ledě spíše zapřemýšlejí o základech své víry, než kdybychom se jim pokoušeli vyvracet jednotlivá tvrzení.
(Z časopisu Amen 1/2000, zpracoval PeM)
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PROMLUVA P. PAVLA SEIDLA PŘI EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBĚ
V EVANGELICKÉM KOSTELE V HORNÍ ČERMNÉ DNE 6. ČERVENCE 2000
U PŘÍLEŽITOSTI PAMÁTKY MISTRA JANA HUSA
Drazí, bratři a sestry,
památka výročí umučení Mistra Jana Husa nám nabízí celou
řadu zamyšlení. Může se stát jen tradiční vzpomínkou, kdy se
posluchačům předloží historická data a pár otřepaných frází.
Může také oživit pocity křivdy nad jednáním tehdejších
představitelů katolické církve, kterého se vůči Mistru Janu
před 585 léty v Kostnici dopustila. Ale v neposlední řadě,
může přinést křesťanský pohled na středověkého kněze,
učence a kazatele, upřímně hledajícího Boží pravdu v řádu
světa a toužícího, aby této pravdě byly také podřízeny vztahy
v Kristově církvi.
V této promluvě se nechci pouštět do Husova učení
o církvi, ani do letitého sporu : Kdo má vlastně pravdu Boží,
Hus či tehdejší představitelé církve ? Chtěl bych spolu s vámi
vidět Mistra Jana jako člověka, křesťana a kněze, který svým
zbožným a mravně bezúhonným životem vydal dějinám
přesvědčivé svědectví, jenž nelze ani odsoudit, ani upálit. Jan
Hus je osobností, protože jako člověk nepromarnil svůj život
polovičatostí a průměrností. Dokázal svojí pílí a touhou nabýt
teologického vzdělání, a to také dále rozvíjet. Svědčí o tom
jeho postup na Karlově Universitě. Ze studenta se stává brzy
bakalář, potom mistr a rektor pražské university. Hus však
neviděl vzdělání odtažitě od víry v Krista. Celý svůj život byl
a zůstal hluboce věřícím křesťanem. Denně se modlil, četl
Písmo, rozjímal ho. Denně zpytoval své svědomí a také
litoval svých vin. Nebyl jen teologem, který se opírá
o samotné statě, aniž by je měl promyšlené v modlitbě
s Bohem. Dobře si uvědomuje, že Bůh je jediným Pánem
našeho života a jemu je nutné podrobit všechny myšlenky,
slova i činy. Službu kněžství podle svého pozdějšího doznání
původně přijal pro „dobré bydlo a rúcho a aby byl lidu
vzácný.“ Na rozdíl od jiných svých současníků a spolubratří
v kněžské službě se Jan Hus brzy lišil svým poctivým
přístupem ke kněžskému povolání. Nikdy nehledal nějakých
kněžských výhod či privilegií. Jako chlapec z vesnice se
musel prokousávat studiemi, byl zvyklý žít skromně a tato
vlastnost ho neopustila ani v kněžství. Neusiloval o žádné
prebendy či úřad hodnostáře. Spokojil se s posláním kazatele

Božího slova a vysluhovatele Kristových svátostí. Stejně tak
Jan Hus po celý svůj život vytrval v závazku celibátu, nikdy
ho nezpochybnil, ani ho nelitoval. Ve svých kázáních
příležitostně vybízel k poctivému životu v duchu Kristových
evangelních rad. Příznačným rysem Jana Husa, kněze, byla
jeho láska a věrnost k církvi. Mnohé ji vytýkal, volal po
obnově a její nápravě, ale v církvi zůstal a nikdy z ní
nevystoupil.
Myslím, že odkaz Mistra Jana nespočívá jenom v jeho
teologickém, věroučném učení, které vyvolává zcela logické
kontraverze. Jeho síla je určitě také v ryzí víře v Pána Ježíše
a v mravnosti života. Husovi šlo o očistu církve, která tehdy
ve společnosti převládala. Ale opíral se vždy o víru
a mravnost. A to je hluboký odkaz, který především současné
ateistické a konzumně smýšlející společnosti je cizí. Náš
národ si zvykl brát Husův odkaz příliš často do úst jen co se
jedná kritiky církve a jejích zlořádů. Neuvědomuje si, že
Mistr Jan by dnes netepal svatokupectví, nemluvil by o církvi
predestinovaných, ale upozorňoval by na uvolněnou morálku
našeho národa, na pohrdání manželským svazkem, určitě by
pranýřoval tunelování našich bank, sociální nejistotu
obyčejných lidí, kázal by o duchovní a morální devastaci
našeho národa.
Věřím, že dnešní památka Mistra Jana Husa, nás vyzývá,
abychom upevnili mravní život, který jako křesťané, byť
někdy nepřesvědčivě, se snažíme praktikovat. Buďme vděčni
za své vyznání, ale především podle víry jednejme.
Dodržujme Desatero, buďme důslední v morálce, věnujme se
výchově našich dětí, povzbuzujme je, aby uzavírali dobrá
manželství a nebáli se mít více dětí. Vezmeme si příklad
z horlivosti a statečnosti Mistra Jana, který se nebál za svými
pravdami stát až do smrti. Proto se nebojme vstupovat do
veřejného dění naší společnosti a přesvědčit ji, že máme co
kvalitního ji nabídnout. A to nejen Husův odkaz v podobě
obnovy církve, ale také Husův odkaz ve smyslu duchovní
obrody našeho českého národa.

ÚSMĚV
Y
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PRO DĚTI
AHOJ DĚTI!
Ani se tomu nechce věřit, ale prázdniny jsou téměř za námi. Jistě jste celé ty dva měsíce volna pěkně
prožily, odpočaly si a také si hodně pohrály. K létu neodmyslitelně patří to, že cestujeme, opouštíme své
domovy a měníme různá přístřeší. Ať už to jsou chalupy, chatky, stany nebo prostě jen nebe plné hvězd.
Své velké kouzlo má třeba stavění stanů nebo různých jiných obydlí. To určitě zažíváte vy, děti, když si
děláte různé domečky na hraní. A třeba i takové, ve kterých se nedá bydlet, ale udělají vám radost - hrady
a stavby z písku - ať už na pískovišti nebo u vody.
Tyto písečné hrady vydrží však
pouze několik dní. Na rozdíl od
těch, které jsou vybudované z kamene, stojí na skále už
staletí a my je navštěvujeme při různých výletech. Ani
tyto pevné hrady však nemohou vydržet věčně.
Takový hrad nikdo z lidí postavit neumí, ale jak nám
napoví slova jedné rytmické písně, někdo to přece
jenom dokáže...
On
On
On
On

dává růst,
má tě rád,
vítězí,
staví velký lásky hrad.

Už víte, kdo? Určitě. A tenhle hrad nezboří nikdo
a nikdy.
A protože nám přece jenom ještě několik
prázdninových dní zbývá, trochu si pohrajeme. Pomozte
těm dvěma dětem nalézt cestu spletitými chodbami,
které vedou do našeho hradu.
A ještě jedno přání v souvislosti s blížícím se
začátkem školního roku. Přeji vám, abyste svým
životem, svým chováním a jednáním každý den
ukazovaly ostatním dětem cestu do toho velkého hradu
lásky, cestu k Pánu Ježíši.
(Otazníček)

PRO STARŠÍ:

Určitě již znáte mnohé z Písma svatého a tak pro vás nebude těžké zjistit, kdo řekl tato slova:
- Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.
- Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.
- Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní.
- Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení.
- Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?
- Už nemají víno.
- Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě
tvé a símě její.
- Ženo, hle, tvůj syn!
Po přečtení těchto osmi výroků vás možná napadne, že
se všechny nějakým způsobem pojí k jedné osobě Panně Marii. Je to záměrně. Chceme si tak připomenout,
že zanedlouho budeme prožívat poutní slavnost na
Mariánské Hoře a slavit narozeniny Matky Boží.

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO POUTNÍKA:
Stonožka:
Osmisměrka:

Krásné prázdniny plné sluníčka, pohody a pěkných chvil s kamarády vám přeje Otazníček.
...snažte se v něm vidět Pána Ježíše.
(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
21. neděle v mezidobí
27. srpna 2000
36. týden / 2000

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

Upozorňuji, že vzhledem k časné uzávěrce tohoto čísla nebyly úmysly mší svatých ještě známé.
Věřící se úmysly dočtou v kostele na vývěsce - z pořadu bohoslužeb. O. Pavel
28. srpna -

pondělí

29. srpna 30. srpna -

úterý
středa

31. srpna -

čtvrtek

1. září -

pátek

2. září -

sobota

sv. Augustina, biskupa a učitele církve
19.00 Dolní Čermná
Umučení sv. Jana Křtitele
21. týdne v liturgickém mezidobí
19.00 Dolní Čermná
21. týdne v liturgickém mezidobí
6.45 Dolní Čermná
19.00 Verměřovice
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná - za požehnání pro všechny školáky a studenty z naší farnosti do
nastávajícího nového školního roku
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
6.45 Dolní Čermná
19.00 Petrovice - za Aloise a Marii Dolečkovy

3. září - neděle - 22. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná Verměřovice Mariánská Hora -

JUBILEJNÍ DEN ŠKOLNÍ MLÁDEŽE A UČITELŮ
7.30 h. - za požehnání pro všechny školáky a studenty a jejich učitele
9.00 h. - za Marii Záleskou
16.00 h. - za farníky

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
ve farním kostele:

ve Verměřovicích:

středa
pátek
v ostatní dny
čtvrtek

od 17.00 do 18.55 h.
od 16.00 do 18.55 h.
vždy 30 minut před začátkem mše svaté
od 16.00 do 18.55 h.

Lektorská služba:
3. 9. - 22. neděle v mezidobí

Dolní Čermná
Mariánská Hora

7.30 h.
16.00 h.

Jansovi st. č.7
Režný č.403

Návštěva nemocných a starších farníků se uskuteční:
31. srpna
1. září

čtvrtek
pátek

Dolní Čermná
Dolní Čermná

dopoledne
dopoledne
(Pa)
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