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PRO DĚTI

AHOJ DĚTI!

Nastupuje podzim. Někteří nemají tento čas moc rádi, jiní zase mají. Podzim nám ale každoročně nabízí nádhernou
paletu barev, když převléká celou přírodu z letního kabátu do podzimního. Kdo jen trošičku dává pozor, může
v podzimní přírodě kolem sebe vidět mnoho krásného a zajímavého, protože se všechno chystá na blížící se zimu. Jeden
takový obrázek máte právě před sebou. Ale nejdříve ho zkuste domalovat. Postupujte podle čísel a to tak, že začnete od
1 až k 15. Potom od 16 ke 30 a nakonec od 31 ke 40. Očíslována je každá druhá tečka. Spojujte dvě čísla vždy přes jednu
nejbližší tečku bez čísla. Výjimkou je pouze spoj 20-21. Obtížná místa jsou již předem vytažena. Celý obrázek si pak
můžete vymalovat.
(Otazníček)

Pro starší

SETKÁNÍ

Slunce již pomalu začíná klesat níž a níž k obzoru a jeho paprsky pozlacují vše, co se jim postaví do cesty. Po kamenité pěšině kráčí
bělovlasý stařec. Opírá se o hůl a chvílemi odpočívá. Rozhlíží se po krajině a vypadá náramně spokojeně. Nedaleko za ním jde starší
chlapec. Hlavu má skloněnou, občas kopne do nějakého kamene a tváří se otráveně. Po chvíli dojde až ke stařečkovi. S velkým
přemáháním vycedí mezi zuby skoupý pozdrav. Stařec se na něho podívá a s pokýváním hlavy na pozdrav odpovídá. Chlapec zvedne
hlavu a jeho oči se střetnou s očima starcovýma. Ty jsou plné radosti, spokojenosti, vyzařuje z nich obrovský klid. Mladík chvíli zůstává
stát a prohlíží si starcův obličej plný vrásek. Stařeček se stále mile usmívá a pak řekne: „Nechceš jít kousek se mnou?“ Chlapec se
nezmůže na nic kromě nepatrného přikývnutí. Nechápe zatím, co ho tak oslovilo. Jdou pomalu a mlčky. Po chvíli se stařeček zastaví. Jen
o pár metrů dál leží u cesty velká silná kláda. Chlapec si jí všimne a navrhne, aby si tam stařeček odpočinul. Usedají a chlapcovi se honí
hlavou všechno možné. Proč tu sedí a nešel dál, co ho to tak zaujalo a nedovolí mu to odejít.
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Stařec najednou povídá: „Povím ti jeden příběh, dobře poslouchej. V jednom panství žil velký pán. Měl
mnoho majetku, ale dobře s ním zacházel. Byl to muž velice moudrý a dokázal být štědrý k ostatním. Jednoho
dne si uvědomil, že mu slábnou síly, a tak se rozhodl, že přenechá panství jednomu ze svých tří synů. Aby
však vyzkoušel jejich důvtip a uvažování, dal jim všem třem stejný úkol. Byl zvědavý, jak ve zkoušce obstojí.
Úkol zněl docela jednoduše. Alespoň tak se to zdálo synům, když otec pronesl jeho zadání: “Představte si, že
máte jednu velkou místnost s nastěhovaným nábytkem a vy ji musíte v co nejkratším čase zcela zaplnit.“
Nechal pak syny tři dny rozmýšlet, než je opět k sobě povolal a zeptal se jich na řešení.
První syn, když během těch tří dnů uvažoval a procházel se mezi poli, přišel na nápad naplnit celou místnost
slámou. Připadalo mu to rozumné. Druhý syn našel inspiraci také v přírodě. S blížícím
se podzimem začínalo být všude plno spadaného listí. Odpověděl tedy, že by místnost
naplnil listím. Třetí syn si také dlouho lámal hlavu, až ho napadlo, že nejjednodušší
by bylo v místnosti zapálit svíčku a naplnit tak velice rychle celý prostor světlem.
Když otec vyslechl i tuto třetí odpověď, krátce se zamyslel a pak povídá: „Nejlépe odpověděl můj nejmladší
syn. Světlo opravdu naplní celou místnost úplně nejlépe a dostane se do každé skulinky, která se třeba jen
nepatrně odkryje...“
Stařec se odmlčel, podíval se na chlapce a s tázavým výrazem v očích se ptal: „Víš, proč jsem ti to
vyprávěl?“ Chlapec zavrtěl odmítavě hlavou. „My lidé se snažíme také zaplňovat své nitro. Někdy ho
zbytečně zarovnáváme slámou, vynakládáme na to veliké úsilí a výsledek je neslavný. Sláma se slehne
a zůstává po ní zase prázdno. Stejně i listí. Zetleje a zbyde z něho jen malá kupička a víc nic. Ale svíčka,
dokud ji vlastní hloupostí sami nezhasneme, hoří dlouho a osvětluje okolní prostor.
Už chápeš? Tou slámou a listím je všechno to, čím se někdy necháváme zahlcovat televizní filmy, reklamy, tisk, nejrůznější zábavy... Je to na chvíli a pak zase ten smutek, prázdno, tma... Tím
světlem je Pán Ježíš. Dokáže naplnit naše nitro opravdově. Prozáří nás, takže nejsme sami a netápeme ve tmě.
Navíc můžeme také „svítit“ ostatním a světlo rozdávat. Pak se na naší tváři nezabydlí zármutek, ale radost
a úsměv.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Početní příklad: a = 8, b = 5, c = 40, d = 10, e = 50, f = 10, g = 5, h = 3, ch = 2, i = 5, j =10, k =2, l =12, m =5,
n =7, o = 4, p = 11, q = 7, r = 77.
Omlouvám se všem luštitelům za omyl ve znaménku mezi písmeny c a d. Místo znaménka x mělo být
znaménko +, takže příklad začínal: a x b = c + d = e...
(EJ)

POCHYBNÁ SPRAVEDLNOST

Četl jsem v Orlických novinách z 5. září t.r., že jedna žena, v hádce s manželem, postavila na venkovní parapet pejska a ten vypadl
z 5. patra. Přímo jej nevyhodila. Ale bude obviněna za týrání a zabití zvířete a hrozí jí trest vězení 2 roky. Chtěla, aby spadl z okna či
nechtěla?
Kauza vražedkyně Čermákové je nám všem dostatečně známá. V opilosti zabila svou dcerku. Aby zahladila svůj zločin, pokusila se ji
spálit a nakonec ohořelé tělíčko zahrabala v lese. Na obrazovce hrála utrápenou matku. Jestli se nemýlím, dostala 6 let vězení za smrt
malé dcerky.
Dva případy, které mají za následek smrt. V prvním případě pejsek. Slušný člověk nemůže souhlasit s trápením zvířat ani
s usmrcováním ze msty. Ve druhém případě dítě, které zemřelo z nedbalosti či úmyslně? Soud prokázal nedbalost a zřejmě „zapomněl
odměnit“ zvrhlý způsob odstranění mrtvého tělíčka dítěte. Opomeňme, co je pravda. Zamysleme se však nad „spravedlností“
rozsudků našich soudů a položme si otázku, jaká je cena života dítěte oproti pejskovi? Jednoduchým počítáním nám vyjdou pouhé
4 roky vězení. Lidský život je ceněn o pouhé 4 roky trestu vězení více, než život zvířete. Není to výsměch spravedlnosti? Nejsou
k pláči sazby našeho trestního řádu? Mnohdy je s poškozeným před „spravedlností“ nakládáno hůře než se zločincem. Poškozený se
ve velmi častých případech nedobude svého práva na
viníkovi. Zločinů proti lidskosti a proti životům
Odkaz kněze
Četl jsem na svatém obrázku, který byl vydán k úmrtí jednoho kněze, spoluobčanů přibývá. Za loupežnou vraždu člověka
dostane zločinec 8 - 10 let. Za dobré chování je mu
tento jeho úžasný odkaz pro své věřící ovečky:
snížena sazba na polovinu a má vyhráno. Může dál
Víru jsem vám vštěpoval - neztraťte ji!
vraždit a loupit. A navíc, stát jej nemusí ve věznici
Přikázání Boží jsem vám hlásal - nepřestupujte je!
živit. Taková je spravedlnost našeho současného
Tělo a Krev Páně jsem vám rozdával - buďte jich neustále hodni!
soudnictví.
Vaším sňatkům jsem žehnal - neztrpčujte si je!
Vím, že ani nejzvrhlejší zločinec neujde svému
Vaše děti jsem učil a miloval - nezkažte je!
trestu. Nedojde-li spravedlivého trestu zde na zemi,
Vaše mrtvé jsem pochovával - nezapomínejte na ně a modlete se za ně!
čeká jej jistě spravedlivý Boží soud po smrti. V to
Cestu do nebe jsem vám ukazoval - jděte po ní odhodlaně!
věříme, my věřící v Pána Boha, a v jeho
A v nebi na shledanou!
spravedlnost. Avšak nejen věřící lidé, ale celá
společnost očekává i spravedlivý justiční výnos
Napadlo mě, že tento odkaz jakoby vyšel z úst našeho bývalého
rozsudku a trest pro ty, kteří nedokáží ctít Boží
dlouholetého kněze P. Vincence Ptáčka, od jehož smrti letos v červenci
desatero a normy lidského chování. Očekávají ne
uplynulo již osm let.
pohrdání lidským životem, ale jeho obranu
(js)
a ochranu od samého početí až do smrti.
(js)
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So 4.10.
Ne 5.10. – 15.30 hod.

Tradiční přechod Krkonoš
Nepovedený čert – pohádka pro rodiče s dětmi a nejen pro ně v podání divadelního spolku Zdobničan
z Vamberka
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Vernisáž výstavy fotografií Miroslava Moravce
Ne 5.10.
V hudebním programu vystoupí lanškrounští pištci
Výstava potrvá do 15. listopadu
Otevřeno Po-Pá 10-12 13-17 So 9-12
Kulturní a informační centrum čp. 30 v Jablonném nad Orlicí
Svítání
Po 6.10. – 19.30 hod.
Kapela prošla žánrově vývojem od folku až k současnému soundu, který lze jen těžko zařadit.
K vícehlasým vokálům, kytarám, bicím, baskytaře, klavíru a violoncellu přibyly nové nástroje
(akordeon, cimbál)
Sál lanškrounského zámku
ISLAND – poutavá cestopisná reportáž Karla Kocůrka
St 8.10. – 19.30 hod.
Sál lanškrounského zámku
Jak kočička slavila narozeniny – divadelní představení pro děti v nastudování Divadelní společnosti
Ne 12.10. – 15.00 hod.
Ludmily Frištenské
Sál lanškrounského zámku
Po 20.10.-Pá 24.10. vždy od Dětský filmový festival
Pondělí – O princezně Jasněnce a létajícím ševci
17.00 hod.
Úterý – Nápady opičky Žofky
Středa – Doba ledová
Čtvrtek – Pane pojďte si hrát
Pátek Veselé vánoce přejí chobotnice
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Francis Veber – Jak unést dámu
Čt 23.10. – 19.30 hod.
Veselohra na věčné téma v režii Hany Ižofové
Sál lanškrounského zámku
Slovenské dny v Lanškrouně
Po 27.10. – Pá 31.10.
27.10. – 19.30 hod. – Večer slovenské hudby (účinkují žáci a učitelé ZUŠ Vráble)
29.-30.10. – přehlídka slovenských filmů v městském kině
29.10. – 17.00 hod. – Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný
30.10. – 17.00 hod. – Krajinka
27.-31.10. – Dny slovenské kuchyně
Restaurace „Pod radnicí“
Školní jídelna MADORET

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V říjnu 2003 oslaví:
85 let
83 let
79 let
76 let
74 let
74 let
72 let
71 let
70 let
50 let
78 let

pan Adolf Peichl
paní Marie Vacková
paní Anna Vašková
paní Magdalena Vávrová
paní Marie Hrdinová
paní Anežka Uhrová
paní Věra Kašparová
paní Marie Filipová
paní Marie Zpěváková
paní Helena Svobodová
paní Eliška Pomikálková

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
z Verměřovic

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

Výročí 60 let společného života:
Dne 24.října 2003 oslaví svoji diamantovou svatbu manželé Josef a Milada Bachmanovi z Petrovic.
Manželům Bachmanovým k jejich diamantové svatbě ze srdce blahopřeji
a vyprošuji Boží pomoc a potřebné zdraví do dalších let společného života.

Křesťansky jsme se rozloučili:

v Dolní Čermné 26.8.2003
s Josefem Hejkrlíkem z Horní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.
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Otec Pavel

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
26. neděle v mezidobí
28. září 2003
40. týden / 2003

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
29. září 30. září 1. října -

pondělí
úterý
středa

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
18.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu v nemoci
2. října čtvrtek
památka svatých andělů strážných
6.45
Dolní Čermná – za Emila a Marii Marešovy, dcery a zetě
18.00
Verměřovice – za farníky
3. října pátek
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.00 Dolní Čermná – za Václava Vávru
4. října sobota
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvr. srdce P. Marie
sv. Františka z Assisi, řeholníka
17.00 Verměřovice – za Františka Marka, manželku a rodiče
5. října - neděle – 27. neděle v mezidobí
Dolní Čermná 7.30 h. – za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence
Petrovice
9.00 h. – za Huberta Klekara a manželku
Dolní Čermná 11.00 h. – mše svatá s křestním obřadem
Mariánská Hora16.00 h. – za rodinu Milisdőrferovu

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 14.30 h. – do 17.25 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy
30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h.
Akce ve farnosti:
akce
Dětské klubíčko
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou eucharistií
turistický přechod Krkonoš

den
čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek
sobota

čas
2. 10.
2. 10.
3. 10.
3. 10.
4. 10.

hodina
místo
9.00 – 11.00 h.
fara Dolní Čermná
dopoledne
Dolní Čermná
dopoledne
Dolní Čermná
14.00 – 17.30 h.
kostel Dolní Čermná
bližší informace na plakátku

Upozornění:
V tomto týdnu dochází ke změně času večerních bohoslužeb ve farním kostele v pondělí, ve středu a v pátek z 19.00 h. na
18.00 h. Sobotní mše svatá ve filiálních kostelích bude vždy v 17.00 h. Prosím počítejte s těmito změnami!

SLUŽBA LEKTORSKÁ

Listopad 2003

Říjen 2003
5.10.

Ne 27. neděle v mezidobí

12.10. Ne 28. neděle v mezidobí
19.10. Ne 29. neděle v mezidobí
26.10

Ne 30. neděle v mezidobí

2.11.
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

p. Kunertová 177
Kunertovi 458
Müllerovi 177
Applovi 100
p. Šimková 99
Marešovi 172
Nastoupilovi 303
Formánkovi 83

31. neděle v mezidobí
Ne
Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

9.11.

Ne 32. neděle v mezidobí

16.11.

Ne 33. neděle v mezidobí

23.11.

Ne 34. neděle v mezidobí

30.11.

Ne 1. neděle adventní
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7.30 Pecháčkovi 207
10.30 Jurenkovi 160
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Pecháčkovi 330
Faltusovi 128
Langrovi 173
Menclovi 193
p. Mikulová 162
p. Müllerová 87
Šebrlovi 80
Kunertovi 125
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