
  
PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁNNÍÍ    SSVVÁÁTTOOSSTTII    „„PPOOMMAAZZÁÁNNÍÍ    NNEEMMOOCCNNÝÝCCHH""  

Jako každoročně, tak i letos, se v naší farnosti udílela svátost Pomazání nemocných. Není mi ještě šedesát let, ani snad 
nejsem nějak zvlášť nemocen, ke svátostem mohu chodit pravidelně do kostela. Řeklo by se, že v tom nemohu mít zkušenosti. 
Je to však tak veliká milost pro nás, farníky, že jsem se rozhodl o tom napsat. 

Zdá se mi, že by mohlo být víc žadatelů o tuto službu. Vždyť kolik máme kolem sebe starších a nemocných věřících! Stále je 
v nás zakořeněno jakési tabu ohledně této svátosti a jaksi se zdráháme připomenout ji všem potřebným, nabídnout 
zprostředkování nebo při vážnější nemoci sami zažádat o její udělení. A přitom je to naše povinnost (Ez 3. 20: Spravedlivý, 
jestliže jsi spravedlivého včas nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost kterou konal, budu za něj 
k odpovědnosti volat tebe)! 

Je zajímavé sledovat, co námahy doktoři a lidé vůbec věnují k tomu, aby zachránili nemocné tělo, zatímco nemocnou duši 
nechávají nepovšimnutou. Neříkám, že je špatné zachránit tělo, říkám jen, že záchrana duše je přednější. Není to jen bolest 
dnešních lidí. Před měsícem jsme v evangeliu slyšeli, jak přátelé chromého neváhali probořit střechu domu, aby jej na nosítkách 
mohli stropem spustit před Krista. Když však Kristus zachránil „jen“ jeho duši („odpouštějí se tvoje hříchy“), zůstali jaksi 
zaraženi, protože si přáli zachránit nemocné tělo. Kristus jim vyhověl, ale hned je poučil, co je přednější. 

Nebojme se přihlásit k udílení svátosti pomazání nemocných sami, přestože jsme ještě schopni chodit do kostela, ke svátosti 
smíření také dojdeme a vydržíme čekat. Věřme, že návštěva kněze v bytě nás obohatí. Vždyť přijde-li kněz k nám domů, zdá se 
nám jaksi bližší. Jsme ochotni se mu více svěřit, zkrátka jeho návštěva nám jaksi dokáže rozvázat jazyk. Také ke společnému 
přijetí svátosti nemocných neváhejme přistoupit. Svou výjimečností (svátostný olej, možnost jen pro nemocné a starší lidi) nám 
to více připomene naší blízkost odchodu z tohoto světa, pomíjivost a krátkost života na zemi. Mělo by nám to pomoci 
k zamyšlení nad dosavadním životem, připomenout si, co se nám nejen od poslední svátosti smíření, ale v celém životě 
nepovedlo, čeho je třeba opravdu litovat a co je třeba, dokud je čas, zlepšit. 

Rád a často vzpomínám na dobu, kdy jsem s kněžími, kteří pomáhali páteru Ptáčkovi v této službě, objížděl tyto nemocné 
farníky. Do Petrovic jsme přijížděli až kolem poledne a babičky, zvyklé přijímat svátosti o hladu skutečně od večera nejedly, 
ačkoli jsme zdůrazňovali, že dnes je dovoleno jíst ještě hodinu před přijetím svátosti. Chtěli prý Bohu něco obětovat. V jejich 
domech býval připraven oltářík, bylo vidět starostlivou péči příbuzných kteří někdy i hlídali u silnice, abychom na ně 
nezapomněli. Jejich domy, vybavené obrazy a soškami svatých přímo voněly přítomností Boží. Vzpomínám na babičku ve 
Verměřovicích. Byla velmi plachá a bála se, že nebude umět mluvit. Již kolik dní předem chodila k sousedce, se kterou vše 
probírali, aby se na nic nezapomnělo. A tady je potřeba pochválit chování této sousedky, která ji musela věnovat mnoho času, 
aby ji přijetí svátosti dobře připravila. Ne, není to málo. Tato žena, když uslyšela výzvu o možnosti přijetí svátosti nemocných, 
sama vždy zašla za nemocnou babičkou, která pochopitelně v kostele už dlouho nebyla a nemohla se o této možnosti dovědět 
jinak. Ona babička si tohoto sesterského chování vážila. To, že pak věnovala dosti velkou částku peněz na oltářní plátna je toho 
důkazem. 

Važme si takové pozornosti našich bratří a sester. Především však následujme jejich příkladu. I z hlediska lidského je to pro 
opuštěné, nemocné a staré lidi velmi krásný příklad, že nejsou sami, že prostřednictvím bratří a sester jsou stále uprostřed 
našeho farního společenství. 

(JM) 

DDÍÍKKYY,,    PPOOUUTTNNÍÍKKUU  
Vítám Tě na Tvé cestě, každý týden Tě očekávám, jsi mým věrným návštěvníkem a průvodcem. V duchu si Tě představuji, jak kráčíš 

na své pouti, připraven na dlouhou cestu, směřující k velkému cíli. Přinášíš důležité zprávy, připomínky a rady, které jsou v každém 
čase potřebné. Upozorňuješ na každodenní život naší církve, na cestu k Pánu. Pomáháš lidské paměti, zvláště je-li člověk staršího 
věku. Tvých darů je nespočetné množství. Jsem šťastná, že jsi svou poutnickou cestu nasměroval do naší farnosti, že vůbec jsi tady. 
Vím, že je Ti třeba mnoha pomocníků, kteří Ti na poutnické cestě pomáhají. A tak nalézám u Tebe mnohé dary, které jsou vzácné 
a pro duši užitečné. Zveš nás na bohoslužby a ke svátostem, dáváš příležitost farníkům navštívit akce přiměřené jejich věku a zájmu. 
Vzácné jsou ve Tvých nabídkách citované modlitby a myšlenky, vhodné pro každodenní zamyšlení a rozjímání. Ve Tvých programech 
je oznámeno i to, co se připravuje v čase církevního roku. Tvoje nabídky k poutnické cestě nalézáme ve všech kostelích naší farnosti. 
Tobě a všem, kteří Tě svou pomocí provázejí, díky! 

(MF)

RROOČČNNÍÍKK    VVIIII 
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ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    MMLLÁÁDDEEŽŽEE  
 

 

Letošní Silvestr jsme se rozhodli prožít na faře ve 
Výprachticích. Dojeli jsme autobusem do Nepomuk 
a odtud hezky po svých tradá k cíli. To bylo pondělí 
30.12.2002. 

Pršelo a blejskalo se … tak hrozný to sice nebylo, ale 
počasí vypadalo silně dušičkově. Brzy však začalo mezi 
mraky vykukovat sluníčko a nám se zase vracela dobrá 
nálada. Ale … moc dlouho nám to nevydrželo, protože 
vzápětí si Lída uvědomila, že jsme v autobuse zapomněli 
vlajku. Naštěstí nám pan Voksa vezl batohy, tak se 
domluvil s Blankou a jel do Lanškrouna na autobusák. 
Bohudíky, vlajka se asi po hodině našla, a tak byl první 
problém šťastně zažehnán. 

Když jsme dorazili na faru, už tam čekal Tommy. 
Snažil se nás aspoň trošku povzbudit teplým čajem 
a praskáním v kamnech. Ocenili jsme jeho snahu, ale 
přece jen … v horní místnosti, kde jsme měli spát bylo 
asi 00C a v kuchyni jakbysmet. Nakonec se ale podařilo „zprovoznit“ asi deset let nepoužívaný kamna a teploměr „jakž – takž“ 
začal stoupat. 

Po obědě jsme hráli různé hry, zpívali a sušili mokré věci u kamínek. Také jsme připravovali program a jídlo na úterý. 
Zkrátka dělba práce …! Večer jsme se podívali na videozáznam ze setkání ve Žďáru nad Sázavou, ale docela rychle jsme se 
chystali do hajan, abychom něco měli ze Silvestra! 

Ráno zase rychle topit, aby nám v hrníčkách nezamrzl čaj …?! Asi v 1000 za námi přijel O. Pavel. Uvítali jsme ho pár 
písničkami, trochu popovídali a už byl čas na oběd. Měli jsme výborný guláš – až se nám dělaly „boule za ušima“. Odpoledne 
si O. Pavel dal šachový turnaj s Tomášem M. a s námi ostatními pár her, jako je „elektrika“, „desetikačka“, … Pár lidiček se 
taky pokoušelo udělat rekord ve skládání sirek na flašku, nevím jestli to byl rekord, ale podařilo se nám jich tam dát 177. 
Abychom dali trochu odpočinout mozkovým závitům,šli jsme na krátkou procházku. Samozřejmě, jak jinak, při ní proběhla 
„koulovačka“, i když v poněkud menším provedení, než bývá zvykem! Otec Pavel se musel vrátit, protože měl mši v Čermné, 
ale slíbil nám, že večer zase přijede. My jsme tak tak stihli vybrat písničky a šli jsme také do kostela, kde jsme hráli. Po mši 
svaté bylo ještě potřeba nachystat pár „věcí“ na večer. 

Kluci si vzali na starost oheň a kuřata na grilování, někdo škrábal brambory a „estetická“ skupinka pod velením Tomáše B. 
ozdobila vánoční stromeček. Zbytek, na kterýžto nezbyla jiná, bohulibá činnost, usnadňoval alespoň „pracujícímu lidu“ robotu 
libou hudbou (Váša zprovoznil dokonce místní ubytovnu pro červotoče – basu!). Když se blížila osmá, byla pomalu hotová 
večeřička a nastávala slavnostní atmosféra posledního večera ve starém roce. 

Zahájili jsme ho, jak jinak, písničkami a po nich následovala scénka „Samaritán XXI. století“, kterého hrál Pepča V. 
Slavnostní tabule se prohýbala pod vybranými pochoutkami naší vybrané kuchyně a všichni si cenili umění ještě vybranějších 
kuchařů. Pomalu, ale jistě se blížila půlnoc a my jsme se odebrali na kopec ke kostelu, abychom poděkovali Pánu za uplynulý 
rok a za všechno pěkné, co jsme prožili. Potom jsme se koukali na nádherné rachejtle, díky tomu, že byla jasná noc, to byl 
docela zážitek. Tommy s Pepčou pro nás měli ještě překvapení v podobě tří rachejtlí. Potom jsme se odebrali na faru 
k novoročnímu přípitku a rozbalování dárečků. Asi hodinu jsme si vzájemně udíleli přání k novému roku a různé „rady do 
života“. A pak už nastala zábava a velkolepá oslava v podobě her „na zvířata“, „dvaceťák“, „vláčky“, …, ale jsou to hry docela 
„na bednu“, a protože už všichni byli utahaní odebrali jsme se „na kutě“. 

Ráno jsme totálně hotoví vylezli, ač neradi, „z pelechů“, trochu jsme 
posnídali, sbalili a šli do kostela přivítat nový rok. Po mši jsme ještě 
chvíli poseděli u cukroví a povídali, ale „chtě nechtě“ jsme si museli 
připustit, že toto nádherné místo asi brzy opustíme a vydáme se domů. 
Zůstal tu jen Tommy V., Blanka V., Tomáš B., Váša P. a Lucka V. jako 
úklidová četa. Ostatní se po dlouhém loučení přece jen vydali na 
autobus (a někdo jel autem). 

Strávili jsme společně nádherné chvíle prožité naplno. Ať jsme dělali 
cokoliv, dělali jsme to pro ostatní, pro pohodu mezi námi a v neposlední 
řadě pro Ježíše. Myslím, že v každém to zanechalo aspoň nějaké stopy 
a snad každý si kousíček té atmosféry odnesl s sebou domů, do své 
rodiny. Díky vám všem………..!!! 

Klárča G.  &  Maruška M. 
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA    DDOO    KKIINNAA  

ČČIISSTTÁÁ    DDUUŠŠEE  
V programové nabídce českých kin se 

již několik měsíců objevuje 
pozoruhodný film. Přestože se jedná 
o snímek vyrobený jedním 
z amerických studií, představuje svým 
námětem i způsobem zpracování 
kvalitu, která převyšuje ostatní filmy 
natočené nejen za oceánem. 

Film Čistá duše (originální název: 
Beautiful mind) inspirovaný skutečností 
vypráví příběh muže, který výrazně 
vyniká v úzce specializované lidské 
činnosti, ve vymýšlení komplikovaných 
matematických teorií. Divák sleduje 
osudy génia, který se snaží o objev 
převratné teorie, ale jen s obtížemi se 
orientuje a pohybuje v praktickém 
životě. 

S hlavním hrdinou snímku Johnem 
Forbesem Nashem se setkáváme při 
jeho příchodu na prestižní 
Princetonskou univerzitu. Jeho chování 
a komunikace se spolužáky i profesory 
je ne zcela obvyklé, dalo by se říci, že 
je až podivínské. Přesto je svým okolím 
tolerován a pro své odborné znalosti 
a názory do určité míry uznáván. 
Nadaný student nenavštěvuje 
semináře, neuznává systém 
univerzitního studia a postrádá 
opravdové přátele. Veškeré své síly 
věnuje myšlence objevu převratné 
matematické teorie, kterou by si získal 
uznání a přízeň profesorů, spolužáků 
i odborné veřejnosti. 

Mnoho každodenních situací 
a problémů řeší John prostřednictvím 

matematických pouček. Snad i právě 
proto objevuje svoji originální myšlenku 
při diskusi se spolužáky o taktice 
navazování vztahů s dívkami. 
Výsledkem nápadu je vyvrácení části 
díla zakladatele moderní ekonomie 
Adama Smithe - Bohatství národů. Tato 
práce přináší Nasheovi uznání, respekt 
a přístup na nejrenomovanější vědecká 
pracoviště. 

Jednou z jeho nových povinností je 
vedení matematického semináře. 
Protože stále neuznává tento způsob 
výuky, zadá studentům řešení velmi 
obtížného matematického úkolu. 
Jediným, kdo se přihlásí s vyřešenou 
úlohou, je studentka Alicia. Její řešení 
však není správné. Přestože Johnovy 
obtíže v budování mezilidských vztahů 
vynikají především v komunikaci se 
ženami, dojde mezi oběma ke sblížení, 
které vrcholí uzavřením manželství. 

John je v této době silně ovlivňován 
několika lidmi. Jedním z nich je přítel ze 
studentských let Charles, dalším pak 
generál Parcher, vysoce postavený 
činitel Pentagonu. Ten získá Johna pro 
nebezpečnou práci ve zpravodajských 
službách. Johnovým úkolem v novém 
postavení je sledování činnosti 
sovětských teroristických skupin (píší 
se padesátá léta) prostřednictvím zpráv 
zakódovaných v novinových článcích. 
V tomto období se dostává do situací, 
kdy se cítí být ohrožován na životě 
a ztrácí důvěru k lidem v nejbližším 
okolí, i ke své ženě. Se sílícími pocity 

pronásledování a odpovědnosti za 
politický vývoj v zemi přestává John 
rozlišovat mezi vlastními představami 
a skutečností. Jeho život se začne 
vyvíjet zcela odlišným směrem. 

Film je v podstatě životopisem, který 
se díky scénáři přibližuje dobré akční 
podívané. Není přesycen nutnými 
vědeckými fakty, dlouhými statickými 
obrazy nebo nudnými dialogy. Je 
ojedinělým pohledem na život 
geniálního a velmi zvláštního člověka. 

režie: Ron Howard scénář: Akiva Goldsman, Sylvia Nasar 
hrají: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany atd. (RM) 

CCHHAARRIITTAATTIIVVNNÍÍ    SSBBÍÍRRKKAA  
MO KDU-ČSL v Dolní Čermné uspořádá v pátek 30. května 2003 od 15.00 do 18.00 hod. v chodbě budovy Obecního úřadu 

(boční vchod od obchodu Dvořákových) charitní sbírku pro neziskovou charitní organizaci Emauzy v Rychnově nad Kněžnou. 
Sbírány budou pouze věci zachovalé, neroztrhané, čisté a upotřebitelné. Prosím, nepleťte si sbírku se sběrem hadrů! Darujte věci, 
které byste sami nosili! 

Budou sbírány: 

Věci přímo pro charitu: 
- oděvy, prádlo, ložní prádlo, boty, přikrývky, 
- kousky látek, z nichž se dají ušít zástěrky, trenky, kapesníky, 
dětské věci na sebe ap., 
- hygienické, drogistické a zdravotnické potřeby, věci denní 
potřeby, 
- školní, kancelářské a kreslící potřeby, 
- kuchyňské nádobí (ne nábytek!), 
- knihy, gramodesky, 
- kočárky na děti i panenky, dětské nerozbité hračky, 
- optické brýle, skla a obroučky, hokejky, sluneční brýle, 
pouzdra na brýle, 

- šicí potřeby, knoflíky, nitě, klubka vln, 
- peníze na nákup trvanlivých potravin, léků 
a dopravné. 

Sbírkové předměty pro zpeněžení: 
- telefonní karty, pohlednice (použité 
i nové), vizitky, malé kalendáříky (kartičky), 
- sv. obrázky, růžence, přívěsky, bižuterie, 
- mince a papírové peníze všech dob a zemí, 
- známky vystřižené z korespondence (alespoň 1/2 cm okraj), 
filatelistické přebytky, obálky a upotřebená přání 
s příležitostnými a účelovými razítky (vše se dá zhodnotit 
v krámcích pro sběratele),

Věci, prosím, předejte v krabicích, nejlépe od banánů (vyzvedněte si v obchodech) nebo v igelitových pytlích. 
Sbírkové předměty, brýle, školní a kreslící potřeby, hygienické a zdravotnické potřeby, a peníze, prosím, předejte zvlášť. 
S výsledky této sbírky budete seznámeni v některých příštích číslech Poutníka a DZ. 
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpoří tuto charitní sbírku, předem upřímně děkuji: „Pán Bůh zaplať!“ 

za org. sbírky Vl. Jansa 
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MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ    HHUUDDEEBBNNÍÍ    FFEESSTTIIVVAALL    --    LLEETTOOHHRRAADD    22000033  
14. ročník 

sobota 24. května 2003 - Letohrad - areál pod kaplí sv. Jana - B. Martinů - Otvírání studánek 
Sólisté a letohradské pěvecké sbory 

neděle 25. května 2003 v 15 hod.    Letohrad - kostel sv. Václava - Slavnostní galakoncert „Barokní seance“ 
J. Svěcený (ČR) - houslový recitál 
J. Navrátilová (ČR) - cembalo 
Žesťový kvartet Filharmonie Hradec Králové (ČR) 

pátek 30. května 2003 ve 20 hod.    Horní Čermná - evangelický kostel - Varhanní koncert 
A. Meisner (SRN) 

pátek 6. června 2003 ve 20 hod Letohrad, Orlice - kostel Nanebevzetí P. Marie - Varhanní koncert – „Chvála barokních varhan“ 
H. G. Reinertz (Belgie) 

neděle 15. června 2003 ve 20 hod.  Jablonné n. Orl. - kostel sv. Bartoloměje - Varhanní koncert – „Anglická varhanní hudba“ 
W. Kooijmans (Nizozemí) 

neděle 22. června 2003 ve 20.00 hod. Letohrad, Orlice- kostel Nanebevzetí P. Marie - Závěrečný slavnostní koncert 
W. Krawiec (Polsko) - varhany 
Královéhradecký dětský sbor JITRO 
J. Skopal - sbormistr 
F. Vaníček - varhany 

 

ČČÁÁSSTT    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÉÉ““    SSBBÍÍRRKKYY    OODDVVEEZZEENNAA  
V úterý 18. března t. r. byla odvezena část „krabičkové“ sbírky do Oblastní charity v Pardubicích pro zahraniční misie. Dopravu sponzoroval 

můj syn. 
Bylo odvezeno: 6 krabic zdravotnického materiálu, čistící prostředky, 10 ks. toaletních mýdel, 1 šampon, l sapon, 4 krabičky od kostk. cukru 

vystřižených známek, krabička použitých telefon. karet, 1 krabice pohlednic, 6 ks. propisovaček a sešity, l igelit. taška knoflíků, 1 igelit. sáček 
bižuterie, kalendáříky - kartičky, 12 brýlí, 2 pouzdra na brýle a 5 párů optických skel. 

Všem, kteří se podíleli na této sbírce patří upřímné díky „Pán Bůh zaplať!“ 
Krabičková sbírka v našem kostele dále pokračuje a bude ukončena první neděli v květnu 2003. Pokud máte doma ještě nějaké věci, 

které jsou vyjmenovány na sbírkových krabičkách, prosím, vložte je tam, aby druhá část této sbírky mohla být odeslána Charitě sv. Anežky 
do Otrokovic. Zvláště upozorňuji na staré a neplatné mince i papírové peníze, které zpeněžují v Otrokovicích. 

Za podporu ještě jednou všem upřímně děkuji. Těmito věcmi podporujeme práci lékařů a misionářů, kteří pracují v misiích. Pomáhají 
především těm, kteří jsou nesmírně chudí, jsou nemocní, a trpí, a nebo kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Všichni tito lidé jsou naši bližní 
a potřebují naši pomoc. Prosím, pamatujte v modlitbách na tyto potřebné, na misionáře i na ty, kteří misie podporují! 

V. Jansa 

MMYY    PPEEPPOOVVÉÉ    SSEE    MMÁÁMMEE    DDOOBBŘŘEE!!  
Chtěla bych se s vámi podělit o svůj sen, který se mně od smrti mého dobrého kamaráda 

Pepy Maříka, zdál již několikrát. 

Je nádherný den, sluníčko svítí, ptáčci zpívají a já slyším nějaké hlasy na ulici před 
naším domem. Podívám se z okna a vidím dva muže v krásných bílých oblecích, jak 
pomalu kráčí po ulici. Usmívají se a já v jednom z nich poznávám Pepu. Volám na něho: 
„Pepo, tak co, jak je?“ On se otočí a říká: „Jo, to víš, my Pepové se máme moc dobře!“ 
V tom se otočí ten druhý a zjistím, že je to Josef Lux. Tady můj sen končí a já vím, že na 
něj nikdy nezapomenu. 

M.P. 

EENNCCYYKKLLIIKKAA    „„HHUUMMAANNEE    VVIITTAAEE““  
Papež Jan Pavel II. k ženám, které se uchýlily k potratu (čl. 97) 

„Zvláštní myšlenku bych rád věnoval vám, ženy, které jste se uchýlily k potratu. Církev ví, co všechno mohlo podmiňovat 
a ovlivňovat vaše rozhodnutí a nepochybuje, že v mnoha případech šlo o bolestné a snad i dramatické rozhodnutí. Pravděpodobně se 
rána ve vaší duši ještě nezacelila. To, k čemu došlo, bylo a zůstává opravdu hluboce nesprávné. Nepropadejte však malomyslnosti 
a nevzdávejte se naděje. Snažte se pochopit, co se to vlastně stalo a vyložte si to skutečně podle pravdy. Jestli jste to ještě neučinily, 
otevřete se s pokorou a důvěrou pokání. Otec všeho milosrdenství na vás čeká, aby vám udělil své odpouštění a svůj pokoj ve svátosti 

smíření. Uvědomte si, že nic není ztraceno, a budete moci prosit o odpuštění i své dítě, které nyní žije v Pánu. 
S pomocí rady a blízkosti spřátelených a kompetentních osob budete moci být svým bolestně prožitým svědectvím 
mezi nejvýmluvnějšími obránci práva na život pro všechny. Svou angažovaností ve prospěch života, korunovanou 
eventuálně narozením nových dětí a projevující se přijetím a pozorností vůči těm, kdo mají větší potřebu mít 
někoho blízko, budete tvůrkyněmi nového typu názoru na život.“ 

(vybral js) 
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RROOZZLLOOUUČČIILLII    JJSSMMEE    SSEE    SS    KKRROONNIIKKÁÁŘŘEEMM    NNAAŠŠÍÍ    OOBBCCEE  
V sobotu 29.března 2003 se ve věži našeho farního kostela sv.Jiří v Dolní Čermné znovu třikrát po sobě rozhoupal zvon, který 

oznámil náhlý odchod z této pozemské pouti jednoho z nás – pana Otty Cejnara, místního kronikáře. Dovolte mi, abych také na tomto 
místě ještě jednou s vděčností vzpomenul některé události z jeho života, které jsem uvedl na začátku pohřební liturgie v sobotu 
5.dubna 2003 v kostele v Dolní Čermné. 

Pan Otto Cejnar se narodil 30.července 1924, v rodině Filomeny a Otty Cejnarových v Dolní Čermné, jako páté dítě ze šesti 
sourozenců. Po skončení povinné školní docházky se vyučil v této obci u svého otce pekařem a toto řemeslo vykonával do roku 1955. 
5.července 1952 se oženil v Mladkově s Martou rozenou Majtanovou. Spolu se svojí manželkou vychovali dceru Martu a syna Ottu. 
V roce 1955 nastoupil pan Otto do Tesly Lanškroun, kde se vyučil elektrikářem. Jeho zájem o tento obor ho vedl až k dálkovému 
studiu střední průmyslové školy a po dosažení středoškolského vzdělání pracoval jako technik v energetice až do svého důchodu. Byl 
rád v kontaktu s lidmi, stejně tak se svými pěti vnoučaty, které měl velmi rád a věnoval jim svůj volný čas. Se svoji manželkou 
Martou měli spokojené a harmonické manželství. Rádi spolu jezdili ven na dovolené. Vloni spolu v kruhu svých nejbližších oslavili 
50 let společného života. 

Pan Otto se vepsal do srdcí zdejší občanů jako pracovitý a obětavý člověk. Nejprve opravoval lidem ve vesnici jejich rozhlasové 
a televizní přijímače. Dělal to po práci vždy nezištně jako své hobby. Rád také sbíral pohlednice. Hlavním jeho zájmem se však 
později stala historie a zjišťování rodokmenů. V tomto oboru se stal odborníkem a mnoho let zastával funkci kronikáře Obce Dolní 
Čermná. Podařilo se mu, díky trpělivému studiu jednotlivých matrik ve Státním archívu v Zámrsku, sestavit mnohé historicky cenné 
seznamy občanů a to nejen zde v Čermné, ale i v celém okolí. Jeho zásluhou byl také uspořádán archív farnosti Dolní Čermná. 

Za to všechno co dobrého a záslužného vykonal pro svoji rodinu, pro obec i pro farnost mu v tuto chvíli patří plné uznání a upřímné 
díky. 

Otec Pavel 
Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem panem Ottou Cejnarem. Zvláště děkujeme panu faráři P. Pavlu Seidlovi, 
kostelníku panu Marešovi, ministrantům a také kostelnímu sboru a hudebníkům. Díky za Vaše květinové dary, modlitby a slova 
útěchy. 

rodina Cejnarová 

IINNFFOORRMMAACCEE    ZZ    JJEEDDNNÁÁNNÍÍ    PPAASSTTOORRAAČČNNÍÍ    RRAADDYY    ŘŘ..KK..FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  
ze dne 2.4.2003: 

1) Hodnocení ze strany duchovního správce: 
V období od posledního zasedání Pastorační rady se uskutečnily dvě významné akce ve farnosti. V sobotu 29. 3. 2003 to byla 
duchovní obnova, kterou vedl P. Josef Janek, farář z Uničova, na téma 
„Hřích, zpověď a milost Boží“. O 4. neděli postní (radostné) 30. 3. 2003 jsme se po mši svaté sešli v hojném počtu v Orlovně 
v Dolní Čermné, abychom podpořili akci „Misijní koláč“, jejíž výtěžek 10.080,- Kč je určen na pomoc misiím. Při koláčích, kávě 
i jiných dobrotách jsme strávili příjemné nedělní dopoledne. 

2) Velikonoční svátky v naší farnosti 
- Příležitost ke sv. zpovědi:  na Květnou neděli 13. 4. 2003 od 1400 hod, v pondělí 14.4. a ve středu 16. 4. od 1400 hod., v pátek 

18. 4. od 700 do 1200 hod. je určena především pro děti, které mají tento den prázdniny. 
- Pastorační rada navrhla 12 mužů na obřad „Umývání nohou“ o Zeleném čtvrtku a 7 žen k zajištění lektorské služby o Bílé 

sobotě. Navržené v jednotlivých obcích obejdou členové Pastorační rady. 
- Adorace z Velkého pátku na Bílou sobotu 

Noční adoraci zajistí Tomáš Vondra a Jana Macanová z řad mládeže a obsazení adorujících na Bílou sobotu Ing. Milada 
Nováková. 

- Obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku začínají v 1800 hod., na Bílou sobotu ve 2100 hod. Po skončení velikonoční vigilie 
bude pohoštění na faře. 

- Na Boží hod velikonoční 20. 4. budou mše svaté v obvyklém pořádku, v 1030 hod slavná zpívaná mše sv. a v 1600 hod. latinské 
nešpory. 

- V pondělí velikonoční 21. 4. bude mše svatá pouze v 730 hod a v 900 ve filiálním kostele. 
3) Poutní zájezd farnosti do rakouského Mariazell v sobotu 20. 9. 2003 

Ing. Václav Beneš jednal předběžně s panem Karlem Mačátem o zajištění jednoho autobusu a navrhuje při přihlašování farníků 
vybírat zálohu a upozornit je na kontrolu platnosti pasu. Odjezd by bylo vhodné posunout již na 100 hod., abychom se vyhnuli 
zbytečnému čekání na hranicích. Cestou zpět je možná večeře v Čechách. 

4) První sv. přijímání - 15. 6. 2003 
Na první svaté příjímání se již od začátku března připravuje 12 dětí z naší farnosti. O výpomoc při vlastní organizaci slavnosti 
v kostele sestra Ludmila požádá mládež. O občerstvení v Orlovně v Dolní Čermné se postarají členové MO Orla a rodiče dětí. 

5) Vizitace z biskupství 
Do konce června 2003 by měla proběhnout generální biskupská vizitace ve farnosti Dolní Čermná a to vizitace duchovního správce, 
pastorační asistentky i celé farnosti. Odpoledne by zástupce z biskupství navštívil Základní školu a Obecní úřad v Dolní Čermné. 
Večer by sloužil mši svatou za účasti farníků a po mši svaté by se ještě setkal s členy Ekonomické a Pastorační rady naší farnosti. 
Poznámka duchovního správce: Podle zprávy z Ř.k.biskupství v Hradci Králové se generální vizitace uskuteční v pátek 23.května 
2003, za účasti generálního vikáře Mons.Josefa Sochy. 

6) Diskuse 
Petr Faltus upozornil na nutnost zajistit brigádu na umytí nových oken před zabudováním v kostele na Mariánské Hoře. 

Zapsala: Ing.Milada Marešová, sekretářka Pastorační rady farnosti D.Čermná 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII  
V květnu 2003 oslaví: 

83 let paní Marie Kůrková z Dolní Čermné 
80 let paní Josefa Nováková z Dolní Čermné 
80 let pan Emil Appl z Dolní Čermné 
79 let paní Marie Sopková z Dolní Čermné 
75 let paní Bohuslava Havlíčková z Dolní Čermné 
74 let pan Stanislav Filip z Dolní Čermné 
71 let pan Karel Štěpánek z Dolní Čermné 
60 let paní Marie Kršáková z Dolní Čermné 
50 let paní Hana Marešová z Dolní Čermné 
85 let pan Jan Sklenář z Verměřovic 
83 let pan Ladislav Stejskal z Verměřovic 
81 let paní Marie Hoffmanová  z Verměřovic 
80 let paní Ludmila Švecová z Verměřovic 
76 let paní Růžena Horáková z Verměřovic 
73 let paní Žofie Moravcová z Verměřovic 

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým 
srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání 

a pevné zdraví do dalších let. 

Byla pokřtěna a stala se členem Kristovy církve: 
v Dolní Čermné 6.4.2003 Alice Adamcová 

z Dolní Čermné 
Rodičům Alice rád blahopřeji a vyprošuji všechny 

potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 

Svátost manželství přijali: 
na Mariánské Hoře 26.4.2003 
Pavlína Bednářová z Dolní Čermné 

a Jiří Stříbrný z Radimi u Jičína 
Novomanželům Stříbrným rád blahopřeji a vyprošuji 
Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 5.4.2003 s panem Ottou Cejnarem 

z Dolní Čermné 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na 
jejich zármutku. 

Otec Pavel 

 

Čt 1.5. – 14.00 hod. MAJÁLES 2003 – téma „Svět mimo nás“. Náměstí J.M. Marků v Lanškrouně 
Út 6.5. – 19.30 hod. 162.koncert KPH – Sestry Havelkovy Orchestr 

Vokální kvartet čtyř přitažlivých žen, jež našly zalíbení v rané swingové sféře. Dobový projev 
i image prozrazují, že této době plné rytmu, tance, inspirace, čistých ideálů, vášní 
i senzitivního snění propadly dokonale a zcela. Sál lanškrounského zámku 

Čt 8.5. – 15.00 hod PODHORANKA – koncert letohradského dechového orchestru 
Náměstí J.M. Marků v Lanškrouně– v případě nepříznivého počasí sál lanškrounského 
zámku 

Ne 11.5. – 14.00 hod. SETKÁNÍ S PÍSNÍ - 7. ročník vystoupení rytmických skupin 
Sál ve Verměřovicích. Vystoupí: 
ALIBABA z Olomouce, BROŇA HALBRŠTÁTOVÁ ze Slatiny n.Zdobnicí, 
DĚCKA z Verměřovic, FARŇÁCI z Dolní Čermné, MICHAEL z Lanškrouna, 
POKUS z Hnátnice, VILÍK. 
Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni! 

Pá 16.5. – 18.00 hod. V RYTMU TANCE 
Vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Ne 18.5. – 15.00 hod. KRÁLOVNA BAREV 
Divad. představení pro děti v nastudování „Divadýlka z pytlíčku“. Sál lanškrounského 
zámku 

Út 20.5. - Pá 23.5. IV. ČESKO – POLSKÉ DNY V LANŠKROUNĚ 
Filmová představení – výstavy – vystoupení souborů CIEMNY ODCIEEŃ ŠWIATA, SLEZANIE, 
HRADIŠŤAN, MUZIKANTY. Ochutnávky polské kuchyně. 

St 28.5. – 19.30 hod. BOKOMARA – recitál brněnské folkové skupiny. Sál lanškrounského zámku 
Pá 30.5. – 19.30 hod. KONCERT – Pěvecký sbor z Hanwilu a Podorlický dětský pěvecký sbor 

Společný koncert smíšeného pěveckého sboru partnerského města ze Švýcarska a dětského 
pěveckého sboru. Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Pá 30.5. - Ne 1.6. JABLONSKÝ MEDVÍDEK – IX. ročník folk a country festivalu 
Areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

So 31.5. – 7.00 – 9.00 hod. Vyhlídkové vrcholy – 27. ročník turistického pochodu 
Start 7.00 hod.- 9.00 hod. na stadionu v Jablonném nad Orlicí 
Turistické trasy na 10 km, 19 km, 27 km, cyklistické trasy – 30 km, 37 km, 60 km 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Květen 
Kdo by neměl rád jaro a zvláště měsíc květen. Již sám jeho název prozrazuje, 
co se právě v přírodě odehrává. Každá rostlinka spěchá, aby se co nejdříve 
zazelenala a vykvetla. Stromy a keře už pod náporem sluníčka neudrží své 
pupeny uzavřené a ty, nalité až k prasknutí, se konečně otevírají a představují 
světu svou krásu - květy, které ukrývaly. Každý, i ten nejdrobnější kvítek 
z tisíců, co jich jen na stromě kvete, je nádherný. I nepatrná sedmikráska, která se přikrčuje v trávě a jakoby se 
trochu ztrácí v záplavě všech ostatních květin na louce i v zahradách. 
Příroda připravuje pro naše oči velikou krásu. Spoustu barev, odstínů, vůní,... Kolik jen těch květin kolem nás 
kvete a každá je přitom trochu odlišná, každá má svou vlastní podobu a je jedinečná. Můžeme znovu žasnout 

nad krásou stvoření, kterou nám Pán Bůh nabízí. Určitě by se to samé dalo říci také o lidech. 
Podívejme se nyní na malé srovnání. Každý mladý pupen je nejprve zavřený a ukrývá vše pod tmavými lístky, kde nevidíme ani barvu 
květu, ani jeho tvar a velikost, necítíme jeho vůni. To nastane teprve v okamžiku, kdy rozkvete a otevře se do plné krásy. U člověka je 
tomu podobně. U miminka také ještě nelze odhadnout jaké dostalo vlohy a jak se rozvine. Teprve při jeho růstu, kdy jakoby „rozkvétá“, 
objevují se jeho vlastnosti a dovednosti, které mohou přispívat k tomu, aby lidem okolo bylo dobře a aby byl svět lepší. 
Jistě víte, že květen je také měsícem Panny Marie. Snažíme se každoročně si to připomínat, abyste pamatovaly na modlitbu k Panně 
Marii, nebo jí přinesly malou kytičku, zkrátka věnovaly naší mamince pozornost. 
Povšimněme si ještě jedné souvislosti. Mluvíme o květech a o Panně Marii. Někdy jsou Jí totiž dávána jména květin, která se snaží 
vyjádřit její krásu, čistotu, jemnost,... jako lilie, růže, růžička. Napadlo by vás ještě nějaké další jméno, které by se k Panně Marii 
hodilo? Zkuste se zamyslet, jakou květinkou byste Ji nazvaly vy. (Otazníček) 

Pro starší: 
Maria v tajemstvích růžence 

Maria, do Tvého tichého, nenápadného života vstoupil anděl a oznámil Ti, že se staneš Matkou Ježíše, 
Mesiáše a Syna Božího. Ta zpráva, že si Tě Bůh vyvolil, způsobila jistě velké rozechvění. Ale dokázala 
jsi přes všechny otazníky, které se hned objevovaly, říci své ANO. Co Ti asi probíhalo hlavou 
v následujících okamžicích? Svěřila jsi to vše do Božích rukou... 
Vydala ses na cestu ke své příbuzné Alžbětě, protože Ti anděl řekl, že i ona se stane matkou. Došlo 
k nádhernému setkání a Tys dokázala velebit Boha překrásným chvalozpěvem. Tvá duše byla 
naplněna radostí... 
Když se mělo dítě narodit, putovali jste se snoubencem Josefem do Betléma. Tam jste se nechali 
zapsat při sčítání lidu. Marně jste hledali nocleh v přeplněném městě. I v tak těžké chvíli, kdy se hlásilo 
na svět Tvé dítě... Narodilo se nakonec v chudičkém chlévě. Jistě Tě trápilo, že jsi nemohla svému 

děťátku poskytnout více pohodlí. Ale Bůh to tak chtěl. Zato jsi uchovávala v mysli to, co se dělo po narození, úžas a vyprávění pastýřů. 
Podle zákona Mojžíšova jste přinesli Dítě do chrámu v Jeruzalémě a předstoupili jste s Ním před Hospodina. Setkáváte se zde se 
starcem Simeonem, jehož slova o Ježíšově budoucnosti se Ti hluboce vryjí do srdce... Pociťuješ úzkost... stejně tak, jako když prcháte 
před Herodovým hněvem do Egypta. Maria, jak těžké to jsou chvíle... obavy, strach, ale vždy důvěra v Boží pomoc a ochranu. 
A znovu ta hrozná úzkost, nyní až k nevydržení. Hledáte svého již dvanáctiletého syna. Tři dny, tři nekonečně dlouhé dny. Putujete 
zpět do Jeruzaléma, kde jste o velikonočních svátcích byli naposledy spolu. A nacházíte ho... mezi učiteli v chrámě. Co muselo vytrpět 
Tvé mateřské srdce? 
Maria, Tvůj syn sílil a rostl v muže. Stála jsi vždy při Něm. Byla ji s Ním také na svatební hostině v Káni 
Galilejské, když učinil svůj první zázrak a zjevil tak svou slávu. 
Nepopsatelnou bolestí pro Tebe muselo být odsouzení Tvého nevinného Syna na smrt, i setkání s Ním při 
křížové cestě. Mateřské srdce téměř puká bolestí. Musí však vydržet do posledního okamžiku, kdy bolest 
dostupuje až na samý vrchol. Tvůj Syn Tě z kříže svěřuje do rukou svého drahého učedníka Jana a dává Ti ho 
za syna... Přichází smrt. Nepochopitelná, krutá... 
Chováš v náruči zubožené Tělo svého milovaného Syna. Myšlenky se topí v záplavě lítosti a zármutku... 
Přichází však Vzkříšení a s ním obrovská naděje, vše najednou dostává smysl. 
Maria, Tvůj Syn si Tě vzal do nebe a tam Tě korunoval. Stala ses Matkou nás všech. Dej, ať se dovedeme 
upřímně modlit. Ať pochopíme, že Ty nás všechny chceš přivést k svému Synu a přimlouváš se za nás. A ať 
neodmítáme Tvou nabízenou pomoc a vždy otevřenou náruč. 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Výsledkem vašeho snažení mělo být SRDCE, jako symbol lásky - toho nejdůležitějšího na světě.

Květen 2003 
7.30 p. Vašíčková 274.5. Ne 3. neděle velikonoční 
16.00 Jansovi 65
7.30 Bednářovi 285 11.5. Ne 4. neděle velikonoční 
16.00 Venclovi 288 
7.30 Dostálovi 293 18.5. Ne 5. neděle velikonoční 
16.00 Hejlovi 232
7.30 Klekarovi 292 25.5. Ne 6. neděle velikonoční 
16.00 Režný 403

29.5. Čt Nanebevstoupení Páně 19.00 Hubálkovi 61 

Červen 2003 
7.30 Matějkovi 58  1.6. Ne 7. neděle velikonoční 
16.00 Kunertovi 12 
7.30 Filipovi 67 8.6. Ne Seslání Ducha svatého 
16.00 Severinovi 342 
7.30 Vránovi 18 15.6. Ne Nejsvětější Trojice 
16.00 Faltusovi 356 

19.6. Čt Těla a krve Páně 19.00 Jansovi st. 7 
7.30 Adamcovi 18 22.6. Ne 12. neděle v mezidobí 
16.00 Macháčkovi ml. 55
7.30 p.Vávrová 264 29.6. Ne 13. neděle v mezidobí 
16.00 Vašíčkovi 349 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  
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2. neděle velikonoční 
27. dubna 2003 

18. týden / 2003 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

28. dubna - pondělí  sv.Petra Chanela, kněze a mučedníka, sv.Ludvíka M.Grigniona, kněze 
18.00  Dolní Čermná – za Josefa Mačáta a rodiče z obojí strany 

29. dubna - úterý  Svátek sv.Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
30.dubna - středa  sv.Zikmunda, mučedníka, sv.Pia V., papeže 

18.00 Mariánská Hora – na poděkování za všechny dobrodince kostela 
1. května - čtvrtek  sv.Josefa, Dělníka 

7.30 Dolní Čermná – za manžele Beranovy a syna 
19.00 Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu a P. Marii s prosbou o další pomoc a ochranu 

2. května - pátek  sv.Atanáše, biskupa a učitele církve 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za spásu duše zemřelého 

3. května - sobota  Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná – za farníky 
19.00 Petrovice – za Matyldu Bednářovou, sourozence a duše v očistci 

4. května- neděle – 3. neděle velikonoční 

Dolní Čermná - 7.30 h. – za Marii Novákovou, rodiče a bratry 
Verměřovice - 9.00 h. – za Marii Moravcovou 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Marii Fišarovou a její rodiče 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: v pátek od 17.30 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 28. 4. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti pondělí 28. 4. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
jarní úklid a mytí oken na faře úterý 29. 4. 15.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 1. 5. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 2. 5. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek 2. 5. 17.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
příprava dětí na první svaté přijímání sobota 3. 5. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
„Setkání s písní“ – 7.ročník 
  - vystoupení rytmických skupin neděle 11. 5. 14.00 h. KD Verměřovice 

Upozornění 
Upozorňujeme, že 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., mimo mše svaté pro děti, která bude 
začínat v 18.00 h. 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. Prosím věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 

Dále upozorňujeme, že od první neděle v květnu (4.5.2003) budou bohoslužby v neděli: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné 

v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 

(Pa) 


