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POSTNÍ DOBA
Postní doba je takřka přede dveřmi.
Jistě každý z nás má svůj vlastní úmysl,
jak tuto dobu prožít s užitkem pro své
duchovno.
Je
to
doba
ztišení
a promýšlení smyslu utrpení vlastního
života, života bližních i utrpení Syna
Božího. Má utrpení vůbec smysl?
„Nejen Nový, ale již i Starý zákon
říká, že bolest a utrpení není trest od
Boha, ale zkouška víry člověka.“ Tolik
citát Evelyho.
Utrpení lze přirovnat k procesu
utváření perly. V Japonsku jsou známé
„výrobny“ přírodních perel. I když
jejich produkce je, dá se říci, umělá
a řízená člověkem, přesto jsou tyto perly
vysoce ceněny na světových trzích
drahokamů. Člověk do lastury, která žije
v ohrazeném prostoru, vloží zrnko
ostrého písku. Nepředstavitelná bolest,
kterou perlorodce působí ostré hranky
písku, vytváří z výměšku, jímž se
perlorodka brání proti cizorodému
tělesu, vzácný obal - perlu. Stává se
však, a ne zřídka, že perlorodce se
podaří vlastní silou vypudit zrnko písku.
Tím je zmařen plán člověka - produkce
perel.
Víra jako dar Boží je vložena do srdce
každého člověka. Je to vzácný dar, který
si mnohdy ani neuvědomujeme a někdy
jej bereme i jako samozřejmost.
Hospodaříme s ním jako s vlastním
majetkem.,
který
dokážeme
i prohospodařit, zatímco bychom s ním

měli zacházet jako s drahou perlou.
V dnešní době se často stává, že víru
člověk vypudí ze svého srdce jako něco
nepohodlného, cizorodého, jako ta
perlorodka zrnko písku.
Aby se víra, jako vyšší hodnota
duševna, rozvíjela, krásněla a mohutněla
a stala se skutečnou perlou Boží,
prochází různými zkouškami. Z těchto
zkoušek je člověku nejméně přijatelné
a pochopitelné utrpení, bolest, lidská
zloba i přírodní katastrofy. Lidská zloba
vychází ze svobodné vůle a svobodného
rozhodnutí člověka, zda se přikloní
k dobru či zlu. Svobodu člověku svěřil
Bůh a nechal na jeho rozhodnutí, jak se
svobodou naloží.
Živelné katastrofy nejsou sesílány
trestajícím Bohem, jak se někteří lidé
domnívají. Příčinou mnohých přírodních
katastrof je často sám ziskuchtivý
člověk. Ten nerozumným a více či méně
kořistnickým hospodařením v přírodě
poruší rovnováhu přírodních zákonů
a „zadělá si“ na katastrofu.
Někdy je těžké i pro věřícího člověka
pochopit smysl utrpení a bolesti. České
přísloví říká: „Všechno zlé je pro něco
dobré!“ Pokud nepochopíme smysl
utrpení zde na zemi, pak jej jistě
pochopíme na věčnosti, jako úradek
Boží. „Otče ne má, ale Tvá vůle se
staň!“ říká v těžké chvíli Boží Syn. Ve
zkouškách
utrpení
a bolesti
je
prověřována životní jistota naší víry.
Utrpením by měl člověk vyprodukovat
vzácnou perlu víry a tu obětovat Bohu.
Perlu víry zhmotňovat, naplňovat a dát jí
především vnitřní obsah. „Přijatým
utrpením bychom se měli přibližovat
k naplňování věčnosti, která je již zde na
zemi a v tomto čase.“ (Heer) Ne se
Bohu a věčnosti vzdalovat odmítnutím
utrpení až k samému popření víry.

Utrpení by nemělo být překážkou
v hledání Boha, ale utrpením hledat
vztah k Bohu, k bližním. Utrpení umět
obětovat za své hříchy a nedostatky, za
hříchy bližních a celého světa. Takto
pochopené utrpení a bolest bude
zhodnoceno v dimenzích Božích plánů.
Jako je nutné drahocennou perlu
z lastury opracovat, leštit a opatrovat,

tak je nutné i perlu víry opracovávat
stykem s Boží láskou v Eucharistii, leštit
oběťmi
a odříkáním
a opatrovat
v modlitbách a meditacích s Nejvyšší
láskou.
Dobrý Bože, nauč nás, po vzoru
utrpení a nesení kříže Tvého Syna na
cestě ke Golgotě, snášet naše kříže,
těžkosti a bolesti z lásky k Tvému Synu
Ježíši Kristu. Nauč nás tyto těžkosti
obětovat za minulé, současné i budoucí
spáchané hříchy světa, za rouhání,
popírání a odmítání Tebe. Prosíme, ať
utrpení zkvalitňuje perlu naší víry
v Tebe, Trojjediný. Ať posiluje důvěru
v Tebe a člověka, umocňuje lásku
a potírá působnost hříchu a Zlého.
Amen.
(js)
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HLAVNÍ OLTÁŘ KOSTELA SV. JIŘÍ V DOLNÍ ČERMNÉ

Díváme-li se na interiér
kostela, jistě nás nejvíce
zaujmou oltáře před kněžištěm
a kazatelna. Jsou provedeny
v rokokovém slohu, a tedy
opravdové skvosty.
Hlavní
oltář
je
však
v historickém gotizujícím slohu
z poloviny 19. stol. Ve stejném
slohu je proveden oltář na
Mariánské hoře.
Rokokové oltáře pocházejí
ještě ze starého kostela. Hlavní
oltář byl původně barokní, asi
však
přestavbou
kostela
poničený, byl r.1878 vyměněn
za současný. Že byl barokní,
nám potvrzují prvky použité
z původního oltáře. Jsou to dva
točené sloupky a obě pozlacené
sochy po stranách obrazu.
Vlevo je to sv. Augustin.
Poznáme jej podle biskupské
mitry a knihy v rukou. Žil
v letech 354-430. Jeho matka je
sv. Monika. Zpočátku žil
světsky, dokonce v bludech.

Naslouchal však kázání biskupa
Ambrože
a poznal
jejich
pravdivost.
Teprve
však
příkladný život sv. Antonína jej
pobídl k rozhodnutí pro Boha.
Nechal se ve svých třiatřiceti
letech pokřtít a matka, která
celý život za něho prosila
Boha, se tak dočkala jeho
obrácení. Stal se knězem
a když už byl biskupem
a věhlasným učitelem církve,
popsal
svůj
život
pro
povzbuzení tápajících v knize
„Vyznání“. Je to ona kniha na
naší soše.
Vpravo je socha sv. Mikuláše.
Také on byl biskupem. V rukou
nese tři jablíčka, kterými
obdarovával nešťastné děti
a dívky nucené žít bez pomoci
– na ulici. Proto si jej dodnes
připomínáme obdarováváním
dětí. Tento zvyk přešel
v západních zemích na Santa
Klause a na východě na Dědu
Mráze. Jsme možná jediní,
kteří si zachovali obdarovávání

v prosinci dvakrát, od Mikuláše
i od Ježíška. Važme si toho!
Na obraze uprostřed je sv.
Jiří, jemuž je náš kostel
zasvěcen. Znázorňuje legendu,
která se kolem tohoto světce
traduje. Sv. Jiří – římský voják
– neohroženě vyznal svou víru
před císařem Diokleciánem,
známým
pronásledovatelem
křesťanů. Drak, přemožený sv.
Jiřím je tedy symbol pohanství,
kterému dal sv. Jiří svým
neohroženým postojem smrtící
ránu. Dívka v pozadí snad dle
některých
symbolizuje
císařovnu Alexsandru, která
byla
takto
dle
legendy
zachráněna od odpadlictví. Jisté
však je jedno. Sv. Jiří dopad
svého přiznání dobře znal. Jeho
otec již dříve zemřel jako
mučedník a přesto – tehdy už
plukovník císařova vojska –
dokázal říci císaři do očí:
„Bohům se klanět nemůžeme,
jsou to jen mrtvé modly,
modlíme se však za tebe

a celou říši k Bohu živému
a jsme tví věrní a poslušní
poddaní.“
Jak krásná jsou to slova. Kéž
bychom i my dokázali vždy
před světem tak neohroženě
vyznat víru, bez ohledu na
ztrátu postavení ve společnosti.
Kéž bychom i my pro svatou
pravdu dokázali dát i život!

JM

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V březnu oslaví:
92 let
90 let
80 let
79 let
76 let
74 let
74 let
73 let
73 let
71 let

pan Rudolf Formánek
paní Marie Andrlová
paní Marie Hejlová
paní Ludmila Páchová
paní Matylda Motlová
paní Libuše Jandová
paní Marie Půlkrábková
paní Marie Křivohlávková
paní Marie Pecháčková
paní Jarmila Vávrová

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné

70 let
65 let
60 let
55 let
74 let
79 let
50 let
83 let
79 let
75 let

pan Josef Klekar
pan Jan Hubálek
paní Marta Faltejsková
pan Miroslav Pecháček
paní Anežka Málková
paní Miluška Bednářová
paní Dáša Hejkrlíková
paní Marie Šedajová
paní Věra Mlynářová
pan Leopold Hubálek

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Jakubovic
z Petrovic
z Petrovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic

Všem oslavencům srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
18.1.2003
s panem Josefem Kubíčkem
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.

z Dolní Čermné
Otec Pavel

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 9.3. – 19.00 hod.
Pá 14.3. – 19.00 hod.
Ne 16.3. – 16.00 hod

Jako jedna rodina – divadelní představení v podání divadla „Kalich“. V laskavé komedii se představí Jana
Paulová, Pavel Zedníček, Svatopluk Skopal a Miloslav Vladyka. Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Maryša – divadelní představení letohradského divadelního spolku „Kolár“. Režie: Rudolf Kamínek.
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Pod vrcholky Himalájí – o své zážitky z loňské cesty se s námi podělí pan Miroslav Hermann.
Sál U Dubu v Jablonném nad Orlicí

Ne 23.3. – 18.00 hod. Vernisáž výstavy – Oheň a kov – Marcel Bednář, umělecký kovář
Výstava potrvá do 10.5.2003. Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí
Čt 27.3. – 19.00 hod. Hovory o víně. Vstupné 50,- Kč. Sál v Petrovicích
Ne 30.3.
Misijní koláč – 8.00 hod. mše svatá, 9.00 hod. posezení v Orlovně v Dolní Čermné
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Ahoj děti!

Bylo, nebylo, před mnoha lety, když ještě panoval v přírodě větší řád, opravdové
zimní království. Když měla být zima, napadlo sněhu až po kolena a mrzlo, až
praštělo. Sníh pěkně přikryl celou krajinu a vydržel až do jara. Příroda mohla klidně
pod sněhovou peřinou spát a odpočívat a nic ji nerušilo. Zimní spáči si spokojeně
ukrajovali kousek po kousku ze svého zimního spánku a náramně jim to chutnalo.
Ptáčci přilétali ke krmítkům sezobnout nějaké to zrnko nebo kousek loje, protože
v lese toho mnoho
nenašli. Pod sněhem
zase rejdily myšky.
Měly prošlapané chodbičky a tak
se mohly navštěvovat a hledat na
kraji pole zapomenutá zrnka obilí.
Když na jaře začal roztávat sníh,
najednou se jejich cesty odkryly
a na poli to vypadalo jako
v nějakém labyrintu. Pro malého
psíka, který zrovna běžel po poli,
to bylo k neuvěření. Tolik pachů!
Okamžitě naskočil do stopy
a probudily se v něm lovecké
vášně.
Běhal
s čenichem
přilepeným k myší stopě tam
a zpět a zase dokola - přesně podle
trasy, kudy myšky běhaly...
Představte si, že jste také takové
malé myšky
a máte
proběhnout
bludiště tak,
abyste
se
dostaly
do
myšího
domečku, kde jsou schované zásoby. Ale cestou musíte ještě sebrat všechna rozházená písmena. Otazníčkovi se
nešťastnou náhodou rozsypala a zapadala do chodbiček bludiště. On si teď láme hlavu nad tím, jak vám sdělit, že
hned na začátku března prožijeme jeden významný den, který má své nezaměnitelné jméno a který každoročně
zahajuje velice důležité období v našich životech.
Pokuste se tedy najít ze všech možností právě tu cestu, na níž seberete úplně všechna písmena. Pak je
poskládejte tak, aby vám prozradila, o jaký den a jaké období se jedná.
(Otazníček)
Pro starší:
„Dobrý den,“ pozdravil malý princ.
„Dobrý den,“ řekl obchodník.
Byl to obchodník se znamenitými pilulkami proti žízni.
Člověk polkne jednu týdně a nemusí už pít.
„Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ.
„Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník.
„Znalci to spočítali. Ušetří to padesát tři minuty za týden.“
„A co se udělá s těmi padesáti třemi minutami?“
„Co kdo chce...“
Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, pomyslel si malý
princ, došel bych si docela pomaloučku k prameni...

Jistě hned poznáte, že úryvek je ze světoznámé knížky Malý princ, jejímž
autorem je Francouz Antoine de Saint-Exupéry. Tento půvabný příběh dovede oslovit malé, ale i ty větší čtenáře. Pohladí svou
jemností a citlivostí a určitě vybídne k zamyšlení nad některými jevy mezi lidmi ve společnosti a jejich vlastnostmi.
Příběh s pilulkou proti žízni je sice velice kratičký, snad vůbec nejkratší z celé knížky, ale má opravdu hloubku, pokud mu chceme
věnovat pozornost a zamyslet se nad ním.
Věda a technika jde rychlým tempem kupředu, takže člověk je obklopen stále větším množstvím věcí, které se snaží usnadnit mu
práci, urychlit cestování i komunikaci. Zdá se, že by tedy lidé měli mít více volného času. Jak ho ale využívají? Malý princ si
odpověď našel hned... A co my? Jak bychom naplnili těch padesát tři minut...?
Možností se nám naskýtá celá řada - navštívit přítele, který je zrovna nemocný, přečíst si knihu, něco nového si nastudovat,
sportovat, pomoci rodičům, věnovat čas druhému člověku a vyslechnout ho, nebo zajít do kostela, pomodlit se...
Myslím, že je to docela dobrý námět k přemýšlení o sobě. Pro každého z nás. Zvláště v nadcházející postní době.
(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
7. neděle v mezidobí
23. února 2003
9. týden / 2003

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
24. února

-

pondělí

7. týdne v liturgickém mezidobí – mše svatá pro děti
18.00 Dolní Čermná – za zemřelé z rodiny Bednářovy, Lenochovy a duše v očistci
25. února - úterý
7. týdne v liturgickém mezidobí
26. února - středa
7. týdne v liturgickém mezidobí
18.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce
27. února - čtvrtek
7. týdne v liturgickém mezidobí
6.45
Dolní Čermná – za Aloise Dostála a manželku
28. února - pátek
7. týdne v liturgickém mezidobí – rytmická mše svatá pro mládež
18.00 Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu
1. března - sobota
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P.Marie
6.45
Dolní Čermná – za živou rodinu
17.00 Verměřovice - za zemřelé z rodiny Sklenářovy
2. března - neděle – 8. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná 7.30 h. – za farníky
Petrovice
9.00 h – za rodinu Aloise Horáka
Dolní Čermná 10.30 h. – za Annu a Václava Kunertovy
po mši svaté - výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Dolní Čermná 16.00 h. - společná adorace a svátostné požehnání

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

Odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné:
V týdnu od 24. 2. - do 2. 3. 2003: Macháček Vladislav a Macháček Tomáš

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
mše svatá pro děti
rytmická mše svatá pro mládež
setkání mladých

den
pondělí
pondělí
pátek
pátek

čas
24. 2.
24. 2.
28. 2.
28. 2.

hodina
16.45 h.
18.00 h.
18.00 h.
19.00 h.

(Pa)

SLUŽBA LEKTORSKÁ
2.3.

Ne

9.3.

Ne

16.3.

Ne

23.3.

Ne

30.3.

Ne

Březen 2003
7.30
8. neděle
v mezidobí 10.30
7.30
1. neděle
postní
10.30
7.30
2. neděle
postní
10.30
7.30
3. neděle
postní
10.30
7.30
4. neděle
v mezidobí 10.30

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

Kužílkovi 202 HČ
Faltusovi 128
Kubíčkovi 140
Kunertovi 458
Marešovi 264 HČ
Macháčkovi 180 HČ
p. Pecháčková 310
Pecháčkovi MH
Nastoupilovi 109
Vávrovi 264

6.4.

Ne

13.4.

Ne

17.4.
18.4.

Čt
Pá

20.4.

Ne

21.4.

Po

27.4.

Ne

Duben 2003
7.30
5. neděle postní
10.30
7.30
Květná neděle
10.30
Zelený čtvrtek
18.00
Velký pátek
18.00
7.30
Zmrtvýchvstání Páně
10.30
Pondělí velikonoční
7.30
7.30
2. neděle velikonoční
10.30
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Vávrovi 270
Pecháčkovi 53
Moravcovi 267
Macháčkovi st. 55
p. Havlová 247
Klekarovi ml. 292
Nastoupilovi 272
Macháčkovi Z.,M. 55
Plhákovi 277
Řehákovi 283
Macháčkovi ml. 55
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