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VŠEOBECNÁ MOBILIZACE?

Naši účasti na bohoslužbě předcházejí
určité pocity a očekávání. Může jimi být
radost ze setkání s lidmi, potvrzení
a prohloubení vztahů, radost ze setkání
a intimního pocitu blízkosti Boha ve
chvílích přijetí Těla Páně. Objevují se
i pocity povinnosti a nutnosti jako
příčiny nesvobodného rozhodnutí. Ať je
tomu jakkoliv, přicházíme minimálně
jednou týdně do kostela. Bývá tomu
i častěji, jindy, ne vlastní vinou, právě
naopak.
Při této příležitosti se lépe oblékneme,
občas se připravíme i duchovně.
Zalistujeme v knize knih, Bibli, nebo
nahlédneme do dvojlistu Nedělní
liturgie, abychom se přiblížili tématům,
které budou základem dnešního knězova
výkladu. Otočíme klíčem v zámku
a vyrazíme směrem ke dveřím našeho
kostela. Zastavíme se s prosbou
a modlitbou u hrobu blízkých. Otevřeme
těžké dveře kostela a znamením kříže
projevíme úctu Kristově přítomnosti.
Společné i tiché modlitby doplňují
čtení úryvků z listů apoštolů, čtení
evangelia a knězův pohled na jednotlivé
části Starého a Nového Zákona. Myslím
si, že nejsem sám, kdo mívá občas

potíže se soustředěním a udržením
pozornosti. Do myšlenek se mi vkrádají

i ty, které bych právě teď raději nechal
za zdmi kostela. A aby toho nebylo
málo, zazní mi do uší nějaká povědomá
melodie
vyhrávaná
jakýmsi
elektronickým přístrojem. Odkud to zní
a proč? Co nás to ruší ve snaze
o maximum pozornosti a ponoření se do
duchovního rozměru života? Zdrojem
neočekávaného zvuku nejsou dnes již
vzácné, laciné, digitální hodinky, ale pro
někoho z nás přítel nejvěrnější - mobilní
telefon. Možná jste měli také to "štěstí"
a víte tedy, že se nejedná o situaci pouze
teoretickou. Já jsem byl jejím svědkem
dvakrát. Malinká, desítky gramů vážící
krabička, která nám má sloužit ke

vzájemné komunikaci, nám tímto
způsobem účinně zabraňuje v dialogu
s Bohem.
Nejsem a ani nemůžu být odpůrcem
používání mobilů. Přinesly nám do
života pohodlí rychlého telefonování
odkudkoliv kamkoliv (samozřejmě
v dosahu signálu) a vyšší efektivitu
práce. Jejich nesporný význam si
pochvalují členové horských služeb,
policisté a lékaři, jejichž rychlé přivolání
znamená vyšší možnost pomoci
účastníkům
nehod.
O technických
možnostech
přístrojů
a bleskovém
rozvoji
technologie
se
můžeme
přesvědčovat denně.
Co však tak trochu pokulhává za
hromadným používáním telefonů, je
kultura mobilní komunikace. Ta probíhá

bez vytvoření nepsaných či psaných
společenských pravidel a zásad. Jednou
z mála takových právních norem je nový
zákon o silničním provozu, který
zakazuje řidičům telefonování za jízdy
bez použití tzv. hands free sady. O tom,
že toto pravidlo zvýší bezpečnost na
silnicích není nutné pochybovat.
Vyzvánění, častěji však vyhrávání
melodií v kapsách volaných je možné
zaslechnout v autobusech, na ulicích,
v restauracích, kdekoliv se pohybují
jejich majitelé. Všechno chce svůj čas
a proto si myslím, že se i s tímto
fenoménem vyrovnáme tak, aby
nedocházelo k situacím nevhodným pro
aktéry hovoru i jejich okolí. Nebude
snad nutné umísťovat na dveře kostelů
ceduli s přeškrtnutou grafickou značkou
mobilu, jak je tomu např. v bankách.
Hlasité vyzvánění ve ztichlé čekárně
lékařské ordinace nemusí být zlým
úmyslem majitele přístroje, ale pouhým
opomenutím. Majitelům mobilních
telefonů bych přál, aby se zbavili určité
formy závislosti a občas použili
vypínací tlačítko. Ostatním bych přál,
aby nebyli vyrušováni neodbytným
vyzváněním.
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CHARITNÍ SBÍRKA

Sbírku uspořádá MO KDU-ČSL v Dolní Čermné v pátek 18. května 2001 od 14.00 do 17.00 hodin v chodbě budovy
Obecního úřadu v Dolní Čermné - boční vchod. Sbírka je určena pro katolickou charitní organizaci Emauzy v Rychnově nad
Kněžnou. Ta zaměstnává pro třídění, praní a opravy oděvů, v truhlářské dílně a v zemědělském hospodářství na
20 bezdomovců. Tím, že bezdomovce zaměstnává dává jim novou naději pro život. Posiluje jejich sebedůvěru a dává pocit
užitečnosti.
Sbírány budou pouze věci zachovalé, čisté a upotřebitelné (nepleťte si, prosím, sbírku se
sběrem hadrů!): oděvy, prádlo, ložní prádlo, boty, hygienické, drogistické a zdravotnické
potřeby, školní a kancelářské potřeby, kuchyňské nádobí (nikoli nábytek), peřiny, deky,
dětské kočárky, hračky, brýle a skla, sluneční brýle, vystřižené známky z korespondence,
pohlednice čisté i použité (neškrtejte adresy ani text - sběratelsky je pro zpeněžení
nepoužitelné), potřeby na malování pro děti a peníze na nákup potravin a dopravu do
zahraničí.
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpoří charitní sbírku, i modlitbami, upřímně předem děkuji: Pán Bůh za Vaši dobrotu
Vám odplať. Děkuji Vám jménem pracovníků Emauz i jménem těch, kterým tato sbírka poslouží ke zlepšení jejich životních
podmínek. O výsledku této sbírky budete seznámeni prostřednictvím příštího DZ.
Za org. sbírky Vl. Jansa

JAKÝ JE IDEÁLNÍ KNĚZ?

MODLITBA

Když kněz hovoří hlasitě, pak hrozně křičí, když však mluví
normálně, člověk nic neslyší.
Když kněz vlastní auto, pak myslí jen na hmotné statky,
když však auto nemá, je staromódní.
Když navštíví nějaké společenství, sbírá jen klepy, když
však nikam nejde, pak je podivín a samotář.
Když žádá o dary, touží jen po penězích, když peníze
nežádá, je to jeho problém.
Když zpovídá déle, chce kajícníka důsledně potrestat, když
však zpovídá krátce,pak svou povinnost odbyl.
Když kněz začne mši svatou přesně, jdou mu hodinky
napřed, když se však trochu opozdí, zdržuje celé společenství
věřících.
Když opravuje chrám Páně, vyhazuje zbytečně peníze, když
však chrám neopravuje, nechává vše chátrat.
Když je kněz mladý, nemá žádné zkušenosti, když je však
starý, pak jen čeká na důchod.
Když kněz zemře, není tu nikdo, kdo by ho nahradil.
(převzato z časopisu Farin)

ZA NENAROZENÉ DĚTI

Pane Ježíši Kriste, Synu Boží,
na přímluvu Panny Marie, Tvé matky
která Tě s láskou pod srdce nosila
a svatého Josefa, muže pevné víry,
který Vám byl oběma statečným ochráncem,
vyslyš naše prosby za ochranu života
nenarozených dětí,
kterým hrozí zabití v lůně jejich matek.
Dej rodičům těchto dětí milost poznání krutosti
jejich záměru odstranit bezbranného človíčka
a dej jim odvahu čestně přijmout jejich
zodpovědnost za život svých dětí.
Bože, Otče všech lidí, Pane života,
odpusť nám naši lhostejnost
k různým formám ničení Tvého díla stvoření
a dej nám milost, abychom dokázali
bránit lidský život od početí do přirozené smrti,
pomáhat potřebným
a z ran Tvého Syna čerpat sílu k zápasu
za život podle Tvé vůle. Amen.
Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko....

ÚSMĚVY

- 2 -

POUTNÍK

KVĚTEN 2001
JAK ATEISTA K VÍŘE PŘIŠEL

Celý následující den mi potom
vyprávěla o tom, jak báječné lidi
tam potkala, a že jsou úplně jiní než
ti, které dosud znala. V tu chvíli jsem
jí jen v duchu záviděl… Divadlo se
však o týden později opakovalo
v bývalé restauraci „U Mydlářů“
a tam jsme zašli již oba. Divadelní
hra byla doprovázena křesťanským
hudebním pásmem. A já jsem byl
podruhé vnitřně zasažen. Opět jsem
prostřednictvím těchto lidí pocítil, že Bůh není jen
něco, ale je to NĚKDO, ten, kdo nás bezmezně
Druhou babičku jsem měl v Dolní Čermné. Jezdil miluje.
jsem k ní každý druhý víkend (střídali jsme se se
Události poté nabraly rychlý spád. O dva týdny
sestrou) a strávil jsem u ní vždy velký kus prázdnin.
později
jsem
se
poprvé
v životě
účastnil
Babička,
nepraktikující
evangelička,
chodila
křesťanského
společenství.
Snad
to
byl
Boží
záměr,
o francouzské
holi
a opravdu
naši
pomoc
že
se
konalo
právě
v
naší
chalupě
a
právě
dva
dny
potřebovala. Z vesnice jsem znal pouze sousedy
po
mých
narozeninách.
Pravda,
měl
jsem
z
tohoto
a už nikoho jiného. Jednoho dne babička odešla
z tohoto světa. Byla to pro nás veliká ztráta. Mnoho setkání obavy, ale to je přirozené, když člověk
jsme se od ní naučili a rádi jsme u ní trávili volný netuší, co ho čeká a jak to přijme. Zcela
čas. Zdálo se, že již není důvod, proč nadále do mimochodem v průběhu večera kdosi řekl, že jsem
právě oslavil narozeniny. Tak krásná přání od srdce
Čermné častěji jezdit.
jsem do té doby neslyšel. Už to nebylo jen klasické
V té době jsem studoval v Praze vysokou školu. „všechno nejlepší k narozeninám…“ Ani jsem potom
Bylo již po revoluci a na vysokoškolských kolejích se nemohl dospat, protože druhý den jsme šli pěšky na
začaly objevovat letáčky s nadpisy: „Bůh Tě má rytmickou mši svatou na Orlici.
rád“, „Má život smysl?“, „Evoluce nebo stvoření?“,
Plynuly další dny a týdny, a já se vždy těšil na
„Jsi na světě sám?“ apod. Zprvu jsem je přehlížel,
víkend,
kdy zase budu moci odjet do Čermné za
ale nešlo to stále, musel jsem o těchto věcech
svými
novými
přáteli. Všichni se nás ujali opravdu
přemýšlet. Tehdy jsem začal pociťovat určitou
výborně.
vnitřní prázdnotu. Jednou jsem se odhodlal a šel se
Po
osmi
měsících,
jednoho
sobotního
podívat na film „Ježíš“, který se na koleji promítal.
Prožíval jsem každou minutu filmu a zjistil jsem, že červencového rána, jsme spolu se sestrou při ranní
ON je to, co hledám. Možná se Vám to zdá příliš mši svaté ve farním kostele poprvé přistoupili ke
„učebnicové“, nerealistické, ale já jsem se tehdy svatému přijímání. Vidím to, jako by to bylo právě
poprvé
v životě
opravdově
modlil
společně dnes. Překvapilo mne, jak slavnostní chvíle to byly
s Ježíšem na konci filmu. Odešel jsem z promítání nejen pro nás, ale i pro celé společenství.
možná až moc zaražený, ale v tu chvíli mi bylo
Po dalších třech letech, 4. června 1995, jsem byl
báječně.
v pražské katedrále sv. Víta kardinálem Vlkem
Pocházím z nevěřící rodiny. Krátce po narození
jsem byl, snad „ze zvyku“, pokřtěn. O Bohu jsem
nic nevěděl po více než dvě desetiletí. Snad pouze
to, že babička ve Výprachticích každou neděli
navštěvovala bohoslužby, a já nechápal, co ji do
toho stále „stejného“ kostela přivádí a láká. Občas
mne vzala s sebou, ale já bych se radši díval na
televizní Studio Kamarád. Starší bratr jednoho dne
babičce řekl, že kosmonauti létají do vesmíru, a že
tam ještě žádného Boha neviděli, a já to v tu chvíli
považoval za naprosto jasný a nevyvratitelný důkaz
neexistence Boha.

Plynuly
dny
a týdny
a vše
nasvědčovalo tomu, že jsem sice již
„nakousnutý“, ale že se vše opět
vrátí do starých kolejí. V těch
dnech a týdnech však podobnými
cestami nalezla Boha i má
sestra, a tak jsem „v tom“
nebyl sám. Světlana byla 17.
listopadu 1991 pozvána na
divadelní
představení
dolnočermenské
křesťanské
mládeže na Myslivecké chatě.

biřmován. Ruku na rameni mi držel Zdeněk
Macháček. V ten den jsem si plně uvědomil, jak si
Bůh dokáže najít ke každému svou cestu. Mně
postavil do cesty mladé lidi z dolnočermenské
farnosti. Všem těmto lidem jsem vděčen za to, co
pro mne a pro mou sestru učinili při naší cestě za
Bohem. Nebudu zde raději nikoho jmenovat, bylo
jich hodně, a opravdu nerad bych na někoho
pozapomněl. Ti, jež mám na mysli, to dobře ví…
Milí farníci, děkuji Bohu za to, že mohu sdílet
radost víry právě mezi vámi a s vámi.
Váš Zdeněk Krátký

Kdo se směje, místo aby zuřil, je vždy ten silnější (japonské přísloví)
Moudrost není výsadou stáří, ale výrazem velikosti ducha.
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VZDĚLÁVÁNÍ
ŘÁDY A KONGREGACE V ČR (24. ČÁST)
Řád nejmenších bratří sv. Františka z Pauly - pauláni (OM)
Prvotní „společnost chudých poustevníků“, z níž řád vznikl, založil sv. František z Pauly
(1416 - 1507). Řád paulánů byl schválen r. 1452 arcib. z Cosenzy a r. 1474 římskou kurií. Na
žádost francouzského krále Ludvíka XI. přišli bratři do Francie a usadili se v Plessis-les-Tours.
Na základě benediktinské, augustiniánské a františkánské řehole zde vypracovali tzv. I. řeholi, kterou schválil
papež Alexandr VI. roku 1493. II. řehole byla schválena roku 1501 a III. řehole v oce 1502 papežem Alexandrem
VI. Teprve ve III. řeholi je Františkova řehole označena jako nový řád v církvi, který má vydávat svědectví
kajícím životem a poustevnickou „šťastnější a svatější zvyklost“ jako slib. IV. řeholi schválil papež roku 1506.
Řád se rozšířil do Španělska, USA, Brazílie, Kolumbie, Mexika a na Filipíny. K nám přišel řád z Francie v roce
1633 do Vranova u Brna. Avšak vranovský konvent zrušil roku 1784 Josef II., stejně jako další v Praze, Nové
Bystřici, Tachově, Brtnici a Nové Pace. Pauláni se na Vranov vrátili v roce 1992.
V čele řádu stojí generální korektor se sídle v Římě. Řád je rozdělen na provincie a na konventy. Konvent na
Vranově u Brna podléhá přímo generálnímu domu v Římě.
Pauláni - kněží i bratři - se snaží svědectvím svého života i horlivým apoštolátem zvěstovat všem lidem
„evangelium pokání“, být člověkem přísného života, plně oddaným rozjímání. Řád si stanovuje přinášet zvláštní a každodenní
svědectví evangelijního pokání. Postním životem a úplným obrácením se k Bohu, osobní účastí na Kristově oběti, zřeknutím se světa,
skutky lásky a askesí. Chtějí také sobě i druhým navrátit schopnost žasnout a radovat se nad krásou přírody.
Řeholní šat je černý, dvoudílný. Hábit je přepásán cingulem stejné barvy. Škapulíř je spojen s kapucí v jeden celek a jeho délka je
po kolena. Vždy se nosí pod cingulem.
Přednoviciát trvá půl roku. Pak následuje roční noviciát. Vstupuje se do něj vždy 8. září na svátek Narození P. Marie. Noviciátní
dům je v Itálii v Massalubrense. První sliby se skládají na jeden rok, pak se obnovují znovu na jeden rok, a poté na tři roky. Po tomto
období následují sliby věčné.

Kontaktní adresa:
Konvent Řádu paulánů
664 32 Vranov u Brna

Z KNIHOVNIČKY

VŠEMUVĚRCI A TAKY KATOLÍCI

Moc rád bych se už konečně setkal se
skutečným ateistou.
Tentokrát jsem si myslel, že jsem ho
potkal. Seznámil jsem se s ním
prostřednictvím jeho dcery, která si
v knihovně mé ordinace půjčovala
nějakou literaturu ke zkouškám na
lékařské fakultě.
Když přišel učebnice vrátit a za dceru
poděkovat tatínek, poseděli jsme spolu
a mimo
témata
o studiích,
sportu
a politice přišla řeč také na téma víry.
Tatínek o sobě tvrdil, že je nevěřícím
a vědeckým ateistou. Snažil se to doložit
dnes
už
sice
trochu
vyčichlými
ateistickými frázemi, ale protože nebyl
ani útočný, ani hloupý, jak u řady jeho
„souvěrců“ bývá, diskutoval jsem s ním
rád a myslím si, že rozhovor přinesl
užitek oběma.
Když hovořil o své manželce a její
operaci, která dopadla naštěstí dobře,
zaťukal na stůl se slovy: „Musím to

zaklepat.“ Nechal jsem jeho počínání bez
komentáře, ale byl jsem trochu smutný
z toho, že ani v tomto případě jsem
skutečného
nevěřícího
„vědeckého“
ateistu zase nepotkal.
Vezmeš-li totiž člověka, který se vydává
za nevěřícího či lépe za ateistu, a chvíli
s ním
budeš
„třepat“,
nějaké
pseudonáboženství z něho vypadne.
Nejprve pověra, potom něco navíc.
Čistokrevní bezvěrci jsou asi světlou
výjimkou.
Pokud věří na pověry „ateisté“ klepající
na dřevo, nejezdící v pátek třináctého
autem nebo při pohledu na černou kočku
plivající přes rameno, jaksi to k jejich
„vyznání“ patří. Pokud k tomu přidají
ještě rady z horoskopů nebo karet, nelze
k jejich
světonázoru
nic
namítat.
Odmítají Boha, zbývá jim tedy kávová
sedlina nebo virgule.
Proč tak ovšem jednají ti, kteří se
vydávají za věřící katolíky, to je jiná

otázka - z oblasti poruch duševního
zdraví.
Těm, kteří v pondělí navštíví mága,
v úterý vědmu, ve středu převtělovače,
ve čtvrtek dianetika, v pátek si nechají
posilnit auru a vyčistit čakry, v sobotu si
koupí horoskop a v neděli slavnostně
přijmou Eucharistii, bych doporučoval,
aby co nejdříve vyhledali lékaře, nebo se
studeným obkladem na hlavě hluboce
uvažovali o své tzv. křesťanské víře.
Znám jednu „zbožnou“ Moravanku,
která po přijetí Eucharistie zaujme
u dveří kostela jogínskou polohu a na
růženci odříkává budhistické mantry.
Tomu na jedné straně říkám silné
náboženství, ale na druhé straně slabá
křesťanská víra. Kdo ví, jestli vůbec ještě
nějaká je.
V kalibraci našeho Věroměru je
křesťanská víra takových „takykatolíků“
v hluboké
předsmrtné
agónii.
U některých všemuvěrců už i po pohřbu.

Z knížečky „Věroměr“ od Dr. Maxe Kašparů. Jmenovaný je doktor psychiatrie a současně vysvěcený jáhen, působící
v Pelhřimově. Vřele doporučuji tento Věroměr přečíst, neboť se domnívám, že se v něm každý věřící nějakým, i nepatrným,
způsobem pozná.

(js)
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POUTNÍK

KVĚTEN 2001

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Vernisáž výstavy čermenských „koníčkářů“ – výstava potrvá do 2.5.
ve svatební síni v Dolní Čermné
Majáles - nádvoří lanškrounského zámku
Koncert Lanškrounského smíšeného sboru, jako host vystoupí pražský pěvecký sbor
CANTUS - sál lanškrounského zámku
Vítání ptačího zpěvu - u rybníka v Dolní Čermné
Setkání s písní - 5. ročník vystoupení rytmických skupin v sále orlovny v Dolní Čermné
Vystoupí:
BROŇA HALBRŠTÁTOVÁ a spol. ze Slatiny nad Zdobnicí
SCHOLA z Bystřece
KOUSEK SVĚTLA ze Světlé nad Sázavou
LITTLE BAND a MLÁDEŽ z Dolní Čermné
MINI MLÁDEŽ z Dolní Čermné
PŘÍLET z Letovic
RYTMIKA z Dolní Dobrouče
SCHULLY´s z Letohradu
Vstupné dobrovolné, všichni jste srdečně zváni!
Trouba na večeři v podání divadelního souboru Vicena Ústí nad Orlicí
sál kina v Jablonném nad Orlicí
Slavnostní koncert Junior Big BANDU Lanškroun - sál lanškrounského zámku
Koncert Dobrý večer Quintet show - sál kina v Jablonném nad Orlicí
Oslava svátku matek - sál orlovny v Dolní Čermné
Koncert dechové hudby - sál orlovny v Dolní Čermné
Pavel Žalman - Lohonka a spol. „ve znamení ryb“ - sál lanškrounského zámku
Májová veselice - sál orlovny v Dolní Čermné

So 28.4. – 17.00 hod.
Út 1.5. – 13.30 hod.
So 5. 5. – 19.00 hod.
Ne 6.5. – 4.00 hod.
Ne 6.5. – 13.55 hod.

Ne 6.5. – 19.00 hod.
Út 8. 5. – 15.00 hod.
St 9.5. – 19.30 hod.
Ne 13.5. – 14.00 hod.
Pá 18.5. –20.00 hod.
Út 22. 5. - 19.30 hod.
So 26. 5. – 19.30 hod.

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL – LETOHRAD 2001
12.ročník
Pátek 25.května ve 20 hod.

kostel Nanebevzetí P.Marie v Letohradě – Orlici
zahajovací koncert – Hans – Georg Reinertz (Belgie)
Sobota 9.června v 18 hod.
kostel sv.Václava v Letohradě
Slavnostní galakoncert – A.VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB
sólista: Pavel ŠPORCL – housle
Neděle 17.června v 19.30 hod. kostel Nanebevzetí P.Marie v Letohradě – Orlici
W.A.MOZART –REQUIEM
Neděle 24.června ve 20 hod. evangelický kostel v Horní Čermné
VARHANNÍ KONCERT – Luciano Zecca (Itálie)
Pátek 6.července ve 20 hod.
kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí
ZÁVĚREČNÝ VARHANNÍ KONCERT – Alberto Guerzoni (Itálie)

POLSKÉ DNY V LANŠKROUNĚ 22.- 26.5. 2001
22.-24.5. - 17.30 hod.
25.5. - 17.00 hod.
25.5. - 19.00 hod.

26.5. - 14.00 hod.
26.5. - 18.00 hod.
26.5. - 19.00 hod.

Přehlídka úspěšných polských filmů v sále kina
Vernisáž výstavy polského plakátu - vestibul radnice
Koncert horalského folklorního souboru „TORKA“, Komorního vokálního souboru,
J. Skrzeka hráče na klávesové nástroje,člena legendární artrockové skupiny S.B.B.
v sále zámku
Fotbalové utkání juniorských reprezentací Lanškrouna a Dzierzoniowa na fotbalovém
stadionu
Slavnostní mše - kostel sv. Václava
Koncert pěveckého sboru „SEMPRE CANTABILE“ a Komorního orchestru v kostele
sv. Václava
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V květnu 2001 oslaví:
78 let
pan Emil Appl
z Dolní Čermné
60 let
paní Anežka Výprachtická
z Verměřovic
78 let
paní Ludmila Švecová
z Verměřovic
79 let
paní Marie Hoffmanová
z Verměřovic
81 let
pan Ladislav Stejskal
z Verměřovic
83 let
pan Jan Sklenář
z Verměřovic
50 let
pan Břetislav Výprachtický
z Verměřovic
81 let
paní Marie Kůrková
z Dolní Čermné
60 let
paní Ludmila Alaksová
z Dolní Čermné
78 let
paní Josefa Nováková
z Dolní Čermné
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží
požehnání a pevné zdraví do dalších let.
50 let společného života
Dne 31.3.2001 spolu oslavili manželé Anna a Jan Markovi z Verměřovic.
Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve:
v Dolní Čermné
15.4.2001
Martin Jansa
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
21.4.2001
Lukáš Faltejsek
z Letohradu
v Dolní Čermné
21.4.2001
František Vaníček
z Předměřic nad Labem
v Dolní Čermné
29.4.2001
Sebastian Prokop
z Prahy 9
Všem pokřtěným blahopřejeme a vyprošujeme všechny potřebné milosti do jejich křesťanského života.
Svátost manželství přijali:
v Dolní Čermné
7.4.2001

Karla Kittnerová z Horní Čermné
a Jan Mareš z Dolní Čermné
Novomanželům Marešovým rádi blahopřejeme a vyprošujeme Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.

Křesťansky jsme se rozloučili:
ve Verměřovicích
10.4.2001
s panem Josefem Výprachtickým z Verměřovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovujeme křesťanskou účast na jejich zármutku.
Na naši zemřelou sestru budeme pravidelně vzpomínat při mešní oběti.
Za celou redakci Otec Pavel

SLUŽBA LEKTORSKÁ
6.5. Ne
13.5. Ne
20.5. Ne
24.5. Čt
27.5. Ne

Květen 2001
7.30
4.neděle velikonoční
16.00
7.30
5.neděle velikonoční
16.00
7.30
6.neděle velikonoční
16.00
Nanebevstoupení Páně 19.00
7.30
7. neděle velikonoční
16.00

Filipovi 67
Adamcovi 18
Vránovi 18
Jansovi ml. 7
Jansovi st. 7
p. Krátký 73
p.Vávrová 264
Venclovi 402
Režný 403
3.6.

Ne

10.6. Ne
14.6. Čt
17.6. Ne
24.6. Ne
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Červen 2001
7.30
Seslání Ducha svatého
16.00
7.30
Nejsvětější Trojice
16.00
Tělo a Krev Páně
19.00
7.30
11. neděle v mezidobí
16.00
7.30
12. neděle v mezidobí
16.00

p.Uhrová229
Hejlovi 232
P.Vávrová 77
Dvořákovi 406
p.Motlová 11
Kunertovi 12
Motlovi 11
Macháčkovi 242
Severinovi 342

POUTNÍK
PRO DĚTI

KVĚTEN 2001
AHOJ DĚTI!
Květen

Na každém kroku je vidět, jak pevně již drží jaro ve svých rukou vládu. Všude se zelená tráva, kvetou
pampelišky a proměňují tak některé louky ve zlatá pole. Stromy se předhánějí v kvetení a závodí, který
bude mít jasnější zeleň na svých nových listech. Ve vzduchu to štěbetá a bzučí a každičký tvor se raduje
v té krásné jarní přírodě.
I jedna malá včelka pilně létá z květu na květ.
Zaletí až ke dvěma starým mohutným lípám. Ty stojí
pevně jako stráž. Svými rozložitými korunami
vytvářejí příjemný stín na cestě, kam se jinak opírá slunce a vše prohřívá
svými paprsky. Mezi lípami si včelka prohlíží sochu. Stojí tam krásná
paní v bělostných šatech s laskavým pohledem v očích, milým úsměvem
na rtech a rukama připravenýma rozdávat. Včelka chvíli poletuje kolem
sochy a vše si prohlíží. Ještě nikdy tu nebyla. Najednou slyší nějaké
hlasy. Po pěšině sem přicházejí dvě děti. Starší děvče se co chvíli sehne
a utrhne nějakou kytičku. Vedle ní si vesele poskakuje malý chlapeček.
Když přijdou až pod lípy, včelka vyslechne, co si děti povídají.
Hanka se sehne pro sklenku, která stojí u podstavce sochy, a v potůčku
za cestou nabere trochu vody. Urovná ještě několik lístků a pak celou
kytičku vloží do skleničky. Vypadá to moc hezky. Malý Honzík pozoruje
svoji sestru a vyptává se: „Co to je za paní a proč sem dáváš tu kytičku?“
Hanka hned ochotně vysvětluje: „To je přece socha Panny Marie.“ „Ona
vypadá jako princezna,“ hned zkoumavě dodá Honzík. „Však ono se o ní
také říká, že je Královna, Královna máje,“ vysvětluje Hanka. „A máj, to
je právě teď, tenhle měsíc
květen. A ten je jí zasvěcen.“
„Aha, takže proto sem dáváš tu
kytičku?“ ptá se chlapec. „Ano,
přesně tak,“ pokyvuje hlavou
Hanka a ještě dodá: „Chci
udělat Panně Marii radost.“
I my bychom se mohli pokusit v tomto krásném měsíci květnu více myslet na Pannu
Marii, která se o nás všechny stará jako nejlepší maminka. Třeba při modlitbě Zdrávas
Maria. Můžete také využít obrázek. Ten je ale třeba nejprve dokreslit. Pak zkuste
vybarvit kvítky co nejlépe, jako by to byla kytička, kterou chcete darovat právě Panně
Marii.
(Otazníček)

Pro starší:
Velikonoce jsou již za námi, ale až do Svatodušních svátků trvá velikonoční doba. Znovu jsme prožili a oslavili tu skutečnost,
že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Dnes to vědí i docela malé děti, učí se o tom, a přesto, že je to veliké tajemství, dovedou to
přijmout.
Když bychom ale měli možnost dostat se mezi učedníky a přátele Pána Ježíše v době, kdy zemřel na kříži a byl vzkříšen,
určitě by se vše nejevilo tak jasně. Pán Ježíš sice učedníkům vysvětloval, že musí zemřít a vstát z mrtvých, ale bylo to nesmírně
těžké přijmout a pochopit. Svědčí o tom nejeden z příběhů, které jsou zachyceny v evangeliích.
Možná znáte nebo jste slyšely při bohoslužbě i ten, který vypráví o zjevení Pána Ježíše při cestě do Emauz, kdy se dva z jeho
přátel vraceli z Jeruzaléma domů. Byli plni smutku z událostí posledních dnů - z ukřižování Pána Ježíše. Při cestě se k nim
připojil neznámý cizinec a rozmlouval s nimi, vyprávěl jim a rozebíral starozákonní knihy. Cesta rychle ubíhala a najednou byli
doma. Cizince pozvali k sobě a teprve při večeři - když vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával, poznali, že je to Pán Ježíš. On
však zmizel. S tou radostnou zprávou se hned vydali zpět do Jeruzaléma, kde je již učedníci vítali se slovy, že Ježíš skutečně
vstal z mrtvých.
Vaším úkolem dnes bude zjistit, který z evangelistů tento příběh zaznamenal a pokud to v Písmu svatém najdete, můžete si ho
celý přečíst.

(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
3. neděle velikonoční
29. dubna 2001
18. týden / 2001
Poutní slavnost sv. Jiří

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
30. dubna 1. května 2. května 3. května -

4. května -

5. května -

pondělí
po 3. neděli velikonoční
Vzhledem k nepřítomnosti duchovního správce ve farnosti pravidelná večerní mše svatá dnes nebude
úterý
sv. Josefa, Dělníka
19.00 Dolní Čermná – za farníky
středa
sv. Atanáše, biskupa učitele církve
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce
čtvrtek
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce
19.00 Verměřovice – za Oldřicha Šedaje, zetě Vladimíra a rodiče
pátek
po 2. neděli velikonoční
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná – za Oldřicha Kunce
sobota
po 2. neděli velikonoční
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
6.45 Dolní Čermná – za živou rodinu
19.00 Petrovice – za Marii Junkovou, manžela a syna

6. května - neděle – 4. velikonoční
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.
Dolní Čermná 7.30 h. – na poděkování za dar uzdravení
Verměřovice
9.00 h – za Jaroslava Vacka a rodiče z obojí strany
Mariánská Hora16.00 h – za Marii Fišarovou a její rodiče

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

středa
od 17.00 – do 18.55 h.
pátek
od 16.00 – do 18.55 h.
v ostatní dny se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté
ve Verměřovicích:
čtvrtek
od 16.00 – do 18.55 h.

Upozornění:
V měsíci květnu po každé večerní mši svaté ve všedních dnech se budou konat májové pobožnosti. Každou neděli odpoledne
na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie.
Dále upozorňujeme, že od 30. dubna 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

Akce ve farnosti:
akce

den

posezení u ohně – „čarodějnice“
prav. návštěva nemocných farníků

pondělí
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota
neděle

rytmická mše svatá
setkání mládeže
příprava na 1.sv. přijímání dětí
biblická hodina
setkání s písní

30.4.
3.5.
4.5.
4.5.
4.5.
5.5.
5.5.
6.5.

čas

místo

20.00 h.
dopoledne
dopoledne
18.00 h.
po mši svaté
9.00 h.
20.00 h
13.55 h

Mariánská Hora
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
orlovna Dolní Čermná

POUTNÍK, KVĚTEN 2001

(Pa)
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