
 

770000    LLEETT    OOBBCCEE    ČČEERRMMNNÁÁ    --    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  
NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVYY    BBIISSKKUUPPŮŮ    VV  ČČEERRMMEENNSSKKÉÉ    FFAARRNNOOSSTTII  

Pro každou farnost je jistým vyznamenáním, když ji navštíví biskup, nejvyšší hierarcha 
diecéze. Ať již v ní provádí nějaký náboženský úkon jako udílení svátosti biřmování, 
benedikuje sakrální předměty, zařízení či stavby a nebo koná vizitaci farnosti. V naší 
farnosti byly biskupské návštěvy z diecéze Hradce Králové vysledovány od poloviny 18. 
století, a to z obecní a farní kroniky. Nelze však zaručit, že byly všechny návštěvy 
v kronikách vždy pečlivě zaznamenány a uvedeny za jakým účelem biskup naši farnost 
navštívil. Vykonaných návštěv bylo poměrně hodně, což jistě svědčí i o významnosti naší 
farnosti v královéhradecké diecézi. 

Farní kronika byla založena, podobně jako obecní, v roce 1836. První zápis do ní vepsal 
farář Ignác Hűbl, který pocházel z České Třebové a v duchovní správě v Čermné byl od 
roku 1823 do roku 1848. Jeho zápisy jsou psány sice úhledným staroněmeckým písmem - 
kurentem, ale pro dnešní generaci nečitelným a nepřeložitelným. Podle uváděných starých 
letopočtů a nadpisů v záznamech se jedná o dopsanou nejstarší historii farnosti a farních 
škol, a to nejen v Čermné, ale i ve filiálních vesnicích naší farnosti. Pro lepší a přesnější 
poznání historie naší farnosti by velice dobré je nechat přeložit odborníkům - historikům. 
V těchto zápisech byly zřetelné jen dva záznamy o biskupské návštěvě ve farnosti, ale není 
známý účel biskupské návštěvy. 

Přehled zde uvedených biskupských návštěv je tedy vypsán z farní a obecní kroniky. 
1. návštěva dne 8. června 1769 za čermenského faráře Jana Nepomuka Schlezingera je 

zaznamenána první biskupská návštěva naší rozlehlé čermenské farnosti, která zahrnovala 
obce: Čermná, Nepomuky, Petrovice, Verměřovice, Jakubovice, Ostrov, Dolní Dobrouč, 
Lanšperk a Horní Dobrouč s asi 4 600 dušemi. Návštěva pomocného světícího biskupa 
z Prahy Jana Ondřeje Kaisera byla spojena s vůbec prvním písemně zaznamenaným udílením svátosti biřmování ve farnosti Čermná. 
Pomocný pražský biskup Jan Oldřich Kaiser, rytíř z Kaiseren, se stal v roce 1775 již 12. sídelním biskupem v Hradci Králové. 

2. návštěva biskupská ve farnosti byla dne 18. června 1776. Byla opět spojena s udílením svátosti biřmování ve farnosti za faráře 
Jana Nepomuka Schlezingera. Tehdy byl světitelem světící biskup pražský P. Josef Pavel de Leddeler. 

3. biskupskou návštěvu v Čermné vykonal dne 13. června 1815 16. sídelní biskup z Hradce Králové ThDr. Alois Josef hrabě 
Kolovrat Krakovský (1812 - 1830), svobodný pán z Újezda, pozdější arcibiskup pražský. Čermenským farářem byl tehdy Jan 
Nepomuk Berg. Biskup zde provedl generální vizitaci farnosti a při té příležitosti udělil i svátost biřmování. 

4. návštěvu vykonal 17. hradecký biskup Karel Hanl (1831 - 1874) ve farnosti dne 12. června 1837, když za asistence čermenského 
faráře Ignáce Hűbla udílel svátost biřmování. Biskup Hanl provedl 
v diecézi rozsáhlou reorganizaci vikariátní struktury. 

5. návštěva farnosti hradeckého biskupa Karla Hanla se 
uskutečnila dne 17. července 1845 na pozvání čermenského faráře 
Ignáce Hűbla při příležitosti svěcení nové křížové cesty v kostele. 
V uvedený den je podepsán ve farní kronice, že provedl generální 
vizitaci farnosti. 

6. návštěvu v čermenské farnosti vykonal o dva roky později, roku 
1847 (den není uveden), tentýž hradecký biskup Karel Hanl. Je to 
jeho již třetí návštěva v naší farnosti v Čermné. Udílel při ní ve 
farním kostele svátost biřmování za čermenského faráře Ignáce 
Hűbla. 

Byl-li světitelem nově přestavěného a prodlouženého farního 
kostela z roku 1858-60 v Čermné také biskup Karel Hanl, o tom 
v kronikách nebyl nalezen záznam. Lze se jen domnívat, že při tak 
významné události, jako je svěcení kostela, byl snad biskup 
přítomen. 
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7. návštěva 18. hradeckého biskupa ThDr. Josefa Jana Haise (1875 - 1892), byla vykonána v roce 1875 za účelem svěcení nového 
poutního kostela na Mariánské hoře za tehdy veliké účasti věřících. V tom čase byl farářem v Čermné Jan Šeda. 

8. návštěvu farnosti dne 13. května 1893 při příležitosti udílení svátosti biřmování vykonal 19. hradecký biskup Edvard Jan 
Brynych (1892 - 1902) za faráře Valentina Appla, který byl zván zvelebitelem farního kostela, neboť interiér kostela nechal 
vymalovat, nechal pozlatit sochy a rokokové oltáře, natřít hlavní oltář a renovoval obrazy. 

9. návštěva 20. královéhradeckého biskupa ThDr. Josefa Doubravy (1903 - 1921) se ve farnosti uskutečnila dne 19. května 1904. 
Tehdy za čermenského faráře Valentina Appla udílel svátost biřmování. 

Dne 20. dubna 1908 provedl generální vizitaci čermenské farnosti generální biskupský vikář z Hradce Králové ThDr. Alois Frýdek. 
10. návštěvu a svou druhou ve farnosti uskutečnil dne 22. června 1920 opět biskup ThDr. Josef Doubrava s tehdy pomocným 

světícím hradeckým biskupem ThDr., JUDr. a PhDr. Karlem Kašparem. Oba udíleli svátost biřmování tisícovce věřících z farnosti 
a okolí za čermenského faráře Jana Suchomela. Při té příležitosti provedl i biskupskou vizitaci farnosti. Do farní kroniky se podepsal 
„+ Karel, biskup“. 

11. návštěvu ve farnosti vykonal biskup Karel Kašpar (1921 - 1931) již jako 21. biskup královéhradecký. Dne 5. dubna 
1925 v Čermné benedikoval tři nové zvony pro farní kostel: „Panna Marie Bolestná“, „sv. Václav“ a „sv. Jan Nepomucký. 

12. návštěvou a druhou svou osobní jako biskup hradecký poctil farnost ThDr. Karel Kašpar dne 14. září 1927 při udílení svátosti 
biřmování za faráře Jana Suchomela. Biskup Kašpar byl od roku 1931 jmenován pražským arcibiskupem. 

13. návštěvu farnosti vykonal o deset let později 22. hradecký biskup ThDr. Mořic Pícha (1931 - 1956). Ten dne 16. června 
1937 provedl generální vizitaci farnosti, a to za duchovního správce farnosti, administrátora, Adolfa Krause. 

14. návštěvu farnosti dne 25. října 1937 vykonal u příležitosti udílení svátosti biřmování opět biskup Mořic Pícha Ten byl pak od 
roku 1950 do své smrti v roce 1956 internován a hlídán v biskupské rezidenci příslušníky StB a prakticky mu bylo znemožněno 
vykonávat veškeré biskupské funkce. V padesátých létech byl ochoromen život nejen naší diecéze, ale celé české a slovenské církve 
na plných padesát let vlády komunistické totality. 

V roce 1980 svěcení zvonu s nápisem „Královno míru, oroduj za nás!“ a udílení svátosti biřmování v dolnočermenské farnosti 
v roce 1981 provedl úřadující kapitulní vikář královéhradecké diecéze ThDr. Karel Jonáš, coby představitel diecéze, který vyhovoval 
komunistickému totalitnímu režimu. Řádnému diecéznímu biskupovi otci Karlu Otčenáškovi bylo znemožněno po 40 let od 
biskupského svěcení v roce 1950 vykonávat funkci sídelního biskupa a nebylo mu minulým komunistickým režimem umožněno 
spravovat hradeckou diecézi. Té se mohl jako sídelní biskup ujmout až roku 1990, kdy padla rudá totalita. 

15. návštěva hradeckého biskupa ve farnosti mohla být uskutečněna až po pádu komunistického režimu, a to již v červnu roku 
1991. Tehdy posvětil otec biskup Karel Otčenášek (1991 - 1998) - 23. biskup královéhradecké diecéze - novou, podruhé postavenou, 
kapličku Panny Marie v Hůře za asistence místního faráře P. Čeňka Ptáčka a účasti mnoha věřících. Byla to po 54 letech opět první 
návštěva hradeckého biskupa v naší farnosti. 

16. návštěva se uskutečnila dne 24. dubna 1994 na svátek patrona dolnočermenské farnosti sv. Jiří. Tehdy sloužil slavnostní poutní 
bohoslužbu biskup hradecký ThDr. Karel Otčenášek spolu s místním knězem P. Čeňkem Ptáčkem. Otec biskup při této příležitosti 
posvětil i varhany ve farním kostele po generální opravě a zvon umíráček. 

17. návštěva biskupa Otce Karla Otčenáška spolu se světícím hradeckým biskupem Josefem Kajnekem ve farnosti se uskutečnila 
dne 15. července 1995, v den smutku pro celou farnost, kdy byl pohřben dlouholetý farář P. Čeněk Ptáček (ve farnosti působil 55 let). 

18. návštěvu farnosti vykonal biskup otec Karel Otčenášek dne 26. dubna 1996. Dva dny před poutí to byla pastorační návštěva. Po 
odpolední mši sv. se setkal v sále Orlovny s farníky a se současným knězem P. Pavlem Seidlem. 

19. návštěva pomocného biskupa hradeckého P. Josefa Kajneka se uskutečnila na pozvání P. Pavla Seidla při příležitosti poutních 
bohoslužeb dne 8. září 1996 na Mariánské hoře. 

20. návštěva biskupa Karla Otčenáška, a jeho pátá v naší farnosti, byla dne 22. června 1997. V den udílení svátosti biřmování ve 
farnosti byla jím také slavnostně odhalena pamětní deska na hrobě dlouholetého dolnočermenského faráře P. Čeňka Ptáčka. 

21. návštěva pomocného biskupa z Olomouce otce Josefa Hrdličky dne 7. září 1997 jako hlavního celebranta při slavnostní mši sv. 
o pouti na Mariánské hoře. 

22. návštěva pomocného biskupa z Hradce Králové Josefa Kajneka se uskutečnila při příležitosati svěcení obecního praporu 
a znaku obce Verměřovice dne 28. října 1998 ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele. 

23. návštěva nového 24. královéhradeckého biskupa otce 
Dominika Duky jako hlavního celebranta o pouti na 
Mariánské hoře se uskutečnila dne 12. září 1999. Při 
slavnostním obědě se setkal se senátorem Bohuslavem Čadou, 
poslankyní ing. Ludmilou Műllerovou a se starosty obce Dolní 
Čermné a okolních obcích, příslušejících do farnosti. 

24. návštěva hradeckého biskupa otce Dominika Duky se 
uskutečnila dne 10. září 2000 při slavné mši sv. o jubilejní 
125. pouti na Mariánské hoře. 

25. návštěva pomocného biskupa královéhradeckého ve 
farnosti otce Josefa Kajneka byla při příležitosti oslavy 
narození Panny Marie dne 9 září 2001 o pouti na Mariánské 
hoře. 

26. návštěva pomocného biskupa z Hradce Králové otec 
Josefa Kajneka se uskutečnila dne 28. října 2001 při slavné 
posvícenské mši sv. ve filiálním kostele sv. Antonína 
Paduánského v Jakubovicích. Pří té příležitosti byly tam též 
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posvěceny varhany po generální opravě, kterou sponzorsky provedl pan Ivan Červenka z Jakubovic. Na závěr bohoslužby byl 
varhanní koncert Prof. Václava Uhlíře z Hradce Králové. 

27. návštěva farnosti hradeckého biskupa otce Dominka Duky proběhla dne 18. 1istopadu 2001 při příležitosti 100. výročí 
posvěcení filiálního kostela sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích. Biskup Duka byl hlavním celebrantem při mši sv. 

Biskupskou vizitaci farnosti dne 23. května 2003 provedl biskupský vikář hradecký mos. Josef Socha. Při této návštěvě navštívil ZŠ 
a OÚ v Dolní Čermné. Po odpolední mši sv. bylo setkání s farníky v Orlovně. 

28. návštěva sídelního hradeckého biskupa mons. Dominika Duky byla při slavné posvícenské mši sv. ve farním kostele v Dolní 
Čermné, při níž udílel biřmování dne 10. listopadu 2002. 

29. návštěvu biskupskou v dolnočermenské farnosti vykonal olomoucký arcibiskup otec Jan Graubner. Celebroval hlavní mši sv. 
o pouti na Mariánské hoře v neděli 7. září 2003 za veliké účasti (1500 os.) věřících. 

Od roku 1815 se na biskupském stolci v Hradci Králové vystřídalo celkem 9 sídelních biskupů, včetně otce biskupa Dominika 
Duky. Všichni tito hradečtí biskupové navštívili naši čermenskou - dolnočermenskou farnost, což je jistě pocta pro naši velkou, živou 
a četnou farnost. Mnozí hradečtí biskupové vykonali v naší farnosti i několik návštěv: biskup Karel Hanl 3 návštěvy, biskup Josef 
Doubrava 2 návštěvy, biskup Karel Kašpar 3 návštěvy, biskup Mořic Pícha 2 návštěvy, arcibiskup Karel Otčenášek 5 návštěv, 
pomocný biskup hradecký Josef Kajnek 5 návštěv a dosavadní sídelní biskup Dominik Duka 4 návštěvy. 

Dolnočermenská farnost v minulosti, ale i v současnosti předčí mnohé větší městské farností četností věřících, svými aktivitami 
i štědrostí darů. Snad právě proto byla a zůstává středem zájmů sídelních královéhradeckých biskupů. Kéž i v budoucnosti nás 
návštěvy biskupů povzbudí a dají nám sílu vytrvat ve věrnosti Pánu Bohu a církvi. 

Z farní a obecní kroniky zpracoval V. Jansa 

VVYYDDAANNÝÝ    PPAAMMĚĚTTNNÍÍ    LLIISSTT    AA    DDOOPPIISSNNIICCEE    KK    770000..    VVÝÝRROOČČÍÍ    ČČEERRMMNNÉÉ  
K 700. výročí první zmínky o Čermné vydal OÚ v Dolní Čermné Pamětní list, na němž je zobrazena čermenská pečeť z roku 1750. 
Každý pamětní list je originál - grafický list označený pořadovým číslem a je podepsán tvůrcem rytiny pamětního listu p. Jaroslavem 
Tvrdoněm. Zájemci si jej mohou zakoupit za 200 Kč (režijní cena). 
Druhým cenným sběratelským výtiskem je dopisnice s tímtéž pečetním znakem Čermné. Návrh pečetě zhotovil p. J. Tvrdoň, 
ocelorytinu zhotovil p. M. Pošusta a vydala jej Orfila Praha v nákladu objednatele - OÚ v Dolní Čermné. Na dopisnici je vyražena 
hodnota 6,50 Kč. Dopisnice je sběratelský unikát, neboť se jedná o vůbec první ocelorytina dopisnice v historii československé 
i české pošty. Dopisnice je prodeji za 150,- Kč (je to pouze cena výroby). 

Pamětní list i unikátní dopisnici si zájemci mohou zakoupit u p. Radomíra Jansy, D. Čermná č.p. 7, 
který byl pověřen jejich prodejem OÚ Dolní Čermná. 

CCHHAARRIITTNNÍÍ    SSBBÍÍRRKKAA  
Tak jako každý rok, i letos se uskuteční u nás charitní sbírka. Bude uspořádána v pátek 28. 
května 2004 od 14.30 do 17.00 hod. v bočním vchodu budovy obecního úřadu v Dolní 
Čermné. Poté bude odvezena do neziskové charitní organizace Emauzy Rychnov nad 
Kněžnou. Sbírány budou pouze věci zachovalé, neroztrhané, upotřebitelné a čisté. Sbírku si, 
prosím, nepleťte se sběrem hadrů! Darujte takové věci, které byste sami nosili! 
Budou sbírány: 
Věci pro potřebné pro ústavy v ČR: 
- oděvy, prádlo, ložní prádlo, boty, přikrývky, 
- kousky látek, z nichž mohou být ušity trenky, zástěry, kapesníky, oděvy pro děti, 
- hygienické, drogistické, zdravotnické potřeby, věci denní potřeby, 
- školní kancelářské a kreslící potřeby, 
- kuchyňské nádobí dobře zabalené, aby se cestou nerozbilo, 
- knihy, gramodesky, kazety, 
- kočárky na děti i panenky, dětské hračky (nerozbité!), 
- optické brýle, skla, obroučky, pouzdra na brýle, sluneční brýle, 
- šicí potřeby, knoflíky, nitě, klubka vln. 
Věci dávejte do krabic, nejlépe od banánů, nebo do papírových a igelitových pytlů, převázané 
provázkem, aby se při manipulaci nerozsypaly. 
Sbírkové věci pro misie do zahraničí, které budou zpeněženy: 

- peníze na nákup potravin, léků a na dopravné do zahraničí, 
- telefonní karty, kalendáříky - kartičky, pohlednice použité i nové (neškrtejte jména!), vizitky, 
- sv. obrázky, růžence, přívěsky, bižuterie, hodinky, 
- mince a papírové peníze všech zemí a dob, 
- známky vystřižené z korespondence, filatelistické přebytky, obálky se známkami s příležitostnými 
razítky. 
Sbírkové věci předávejte zvlášť nebalené do balíků! Tyto věci budou odeslány poštou charitě do Pardubic a do Otrokovic. 
Všem, kteří tuto charitní sbírku jakýmkoliv způsobem podpoří, předem upřímně děkuji jménem těch, kterým bude sloužit i jménem 
svým, „Pán Bůh zaplať!“. 

Za org. sbírky V. Jansa 
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DDUUCCHHOOVVNNÍÍ    ––    RROODDÁÁCCII    ZZ    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::    PP..    KKAARREELL    PPEECCHHÁÁČČEEKK  
Také v tomto čísle „Poutníka“ pokračujeme s představováním duchovních, kteří vyšli z naší dolnočermenské farnosti za poslední 

století. Lukáš Nastoupil napsal další velmi zajímavý článek, tentokrát o P.Karlu Pecháčkovi. 

P.Karel Pecháček byl nejmladší ze šesti sourozenců a jediný syn Vincence Pecháčka 
a jeho manželky Marie, roz. Macháčkové. Narodil se 13.dubna 1917 v Čermné, 
v č.p.41 na“Roháči”, kde také prožil své dětství. Obecnou školu navštěvoval v Čermné 
v letech 1923 - 1928. 

Dále pak pokračoval ve studiích v Hradci Králové na Rašínově státním gymnáziu. 
V letech 1936 - 1941 studoval v Biskupském kněžském diecézním semináři v Hradci 
Králové. Mezi jeho spolužáky patřil dlouholetý letohradský administrátor P.Petr Ducháček. 
V prvním ročníku semináře se setkal s pozdějším čermenským farářem P.Čeňkem Ptáčkem, 
s rodákem P.Antonínem Kubíčkem, s premonstráty P.Rafaelem Vosmíkem a Vítem 
Tajovským, pozdějším opatem kláštera v Želivě. 

Kněžské svěcení přijal z rukou tehdejšího královéhradeckého biskupa Msgre. Dr.Mořice 
Píchy v neděli 29.června 1941 na slavnost sv. apoštolů Petra a Pavla, a to společně s dalšími 
dvaadvaceti bohoslovci. Jeho prvním kněžským působištěm byly Hořice v Podkrkonoší, 
dále Míčov v Železných horách, v tehdejším čáslavském vikariátu, kde v čase jeho 
působení, jak on říkal, ještě neměli elektřinu. 

Od roku 1945 do konce života působil na Českomoravské vysočině. Nejprve v Úsobí 
u Havlíčkova Brodu, odkud byl v roce 1959 přeložen do Krásné Hory a Lipnice nad 
Sázavou. Tyto dvě farnosti dohromady čítaly na čtyři desítky obcí, pro snadnější představu 
je to okruh o průměru 15 km, který musel obsáhnout. Byla mezi nimi i osada Vorlovy, 
kolébka českého skautingu.Všechny farnosti, do kterých byl dosazen, byly již tehdy 
v dezolátním stavu, a bylo proto nutné přiložit ruku k dílu, čehož se Otec Karel nikdy nebál. Na práci byl zvyklý z domova, kde se 
osmičlenná rodina měla vždy co ohánět. Při opravě fary v Krásné Hoře pomáhali nejen farníci, ale i jeho příbuzní. Například okna pro 
faru vyráběl místní truhlář Ladislav Svoboda, jenž byl jeho příbuzným. 

Nikdo z nás si nedovede představit, co pro kněze znamenala 50. léta minulého století, kdy byl u moci komunismus, který nebyl 
nakloněn katolické víře. P.Pecháček, ač nebyl vězněn, si zažil své při různých výsleších, kterým byl ze strany vládnoucí moci 
podrobován. Nikdy na něj nic konkrétního neměli, a proto se o to více snažili, aby se podřekl a zavdal tak příčinu, za kterou by mohl 
být stíhán. Za jeho působení v Lipnici jej navštěvoval hudební skladatel Petr Eben, rovněž tak jeho syn Marek se svojí již tehdy 
nemocnou ženou. 

Zemřel po přestálém utrpení 15.srpna 1993, v den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, ve věku šestasedmdesáti let. Na své přání byl 
23.srpna 1993 pohřben na čermenském hřbitově. Na jeho poslední cestu jej přijeli vyprovodit mnozí kněží a hlavně farníci z Lipnice 
a Krásné Hory, jimž jako duchovní správce po čtyřiatřicet let věrně sloužil. 

Na Otce Karla rád vzpomíná můj skautský bratr Petr Hájek Balú. Jeho pozdravení,“pěkně vás vítám”, si přivlastnil jako dědictví. 
Zvláštní vzpomínky mám osobně na jeho zpovědnici. Voněla vždycky zubní pastou, neboť si pečlivě čistil zuby, než tam usedl. Byl 
zpovědníkem trpělivým a moudrým a to i beznohý, když zpovídal na faře v kuchyni a seděl s kajícníkem na starém gauči spolu 
s oblíbenou kočkou. Po uděleném rozhřešení nikdy neopomenul dodat:“Teď jdi a hodinu nehřeš.” 

V lipnické samotě ho vyhledávali mnozí, kteří žádali křest, sňatek či zpověď mimo slídivé zraky režimu. Ten jej ostatně vyhnal už 
v 50.letech z oblíbeného Úsobí a lidé odtud za ním jezdili až do jeho smrti. Stejně věrní mu byli farníci ze Skály a Krásné Hory, jeho 
dalšího působiště, a řeholní sestřičky z Věže, kterým sloužil do r.1968. 

Laskavost, vlídnost i úsměv, pohostinnost a skromnost zdobily jeho kněžskou 
službu. Když přišel o nohu, sloužil mši sv. i na vozíčku, ale naučil se chodit, 
a s dvěma, potom už i s jednou holí, statečně zdolával schody ke kostelu 
i v kostele. Když už nemohl držet u obřadu knihu, napsal si třeba modlitby 
k pohřbu na papírky, zalepil do igelitu, nastrkal do rukávů, a odtud je pak u hrobu 
bravurně vytahoval a používal. Sloužil do posledních sil a až v posledním roce 
života byl nucen vzdát se služby u oltáře. 

Po svém, jak se říká, oslavil pana faráře bratr Petr Hájek. P.Karel má totiž svou 
sochu. Jeho podobu dal včelaři s kněžským kolárkem ve svém betlémě.“Stará se 
tam o včeličky”, jako se o ně staral, když je choval na farské zahradě na Krásné 
Hoře, a kterých se musel zříci při odchodu na studenou a drsnou Lipnici. 

A co lipničtí farníci? Ti na svého duchovního otce vzpomínají dodnes. Jeho 
dnešního nástupce jistě z nebe provází pomoc tohoto svatého kněze. 

Krásné vzpomínky na svého strýčka má jeho synovec Karel Jansa, kterému také 
touto cestou upřímně děkuji za poskytnuté informace. 

Velké díky patří mému kamarádu, skautu Petru Hájkovi, který se o mnohé ze vzpomínek, zde uveřejněných, rád s vámi čtenáři 
podělil. 

Lukáš Nastoupil 
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OOPPRRAAVVAA    SS    OOMMLLUUVVOOUU  
V březnovém Poutníku se vloudil do článku „Přehled duchovních správců ve farnosti sv. Jiří“ tiskařský šotek a způsobil zde 
malý zmatek. Po administrátorovi P. Adolfu Krausovi ve farnosti v letech 1936 - 1938 působil v letech 1938 - 
1940 administrátor Jan Černý a teprve po něm v roce 1940 nastoupil do duchovní správy v Dolní Čermné P. Čeněk Ptáček, 
který zde působil až do své smrti v roce 1995. P. Č. Ptáček byl jmenován farářem v roce 1944, nikoliv v roce 1942. Za tuto 
chybu se omlouvám všem čtenářům. 

(js) 

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Ne 2.5. – 14.00 hod. Setkání s písní. Sál ve Verměřovicích 

Ne 2.5. – 17.00 hod.  Vernisáž výstavy – Alena Hořejší – Obrazy a kresby. 
Výstava je součástí oslav 700 let první písemnosti o obci Čermná. Potrvá do 12. června. 
Kulturní a informační centrum č.p. 30 v Jablonném nad Orlicí 

Út 4.5. – 19.30 hod. Afrika – divadlo Járy Cimrmana. Dům Kultury v Letohradě 

Čt 6.5. – 19.30 hod. Želary – ČR. Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Pá 7.5. – 19.30 hod. Koncert lanškrounského smíšeného pěveckého sboru a Pěveckého sboru z Chorvatska 
Sál lanškrounského zámku 

So 8.5. – 17.00 hod. Koncert lanškrounského smíšeného pěveckého sboru a Pěveckého sboru z Chorvatska 
Kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 

Ne 9.5. – 9.00 hod. Pouť v Petrovicích. Mše svatá v 9.00 hod. 

Ne 9.5. – 19.30 hod. Koncert – Melodie z filmů a muzikálů – Big Band Letohrad. Dům kultury v Letohradě 

Pá 14.5. – 19.30 hod. Divadelní představení – ŽENSKÝ BOJ – veselohra se zpěvy ve dvou dílech 
Režie: A. Hampl, nastudoval Divadelní spolek Dolní Čermná. Sál lanškrounského zámku 

Ne 16.5.  Kopečková Pouť – mše svatá v Kapli sv. Jana Nepomuckého na Kopečku v 9.00h. a v 10.15 h. 

So 22.5. – 8.30 hod. Pochod – Letohradským okolím – sever. Zámecký park v Letohradě 

22.5. – 30.5. Kaskády výtvarného umění 
22.5. – 14.00 hod. - zahájení – vernisáže na jednotlivých výstavních místech (městská 
knihovna, zámecké arkády, oranžérie a grotta v zámeckém parku, Galérie pod Kaplí) 
22.5. – 17.00 hod. – koncert Jodlersextett (Hausen am Albis) 
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Letohradě 
24.5. – 19.00 hod – koncert Modré plachty, Křupky 
25.5. – 19.00 hod. – koncert Wejwrat 
26.5. – 19.00 hod. – koncert Žů-Žo- Band 
27.5. – 19.00 hod. – koncert Letrando 
28.5. – 19.00 hod. – koncert Bray Band 
Všechny koncerty se uskuteční na Kopečku – pod kaplí v Letohradě 

22.5. – 23.5. 700 let obce Horní Čermná 

So 22.5. – 29.30 hod. 
Ne 23.5. – 17.00 hod. 

Divadelní představení – ŽENSKÝ BOJ – veselohra se zpěvy ve dvou dílech 
Režie: A.Hampl, nastudoval Divadelní spolek Dolní Čermná. Sál v Petrovicích 

28.5.- 30.5.  X. ročník folk a country festivalu JABLONSKÝ MEDVÍDEK 
Účinkují: Fleret, Pouta, Věra Martinová kapela, Tomáš kočko a spol., Pavlína Jíšová a přátelé 
a další. Areál u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

So 29.5.  Vyhlídkové vrcholy – 29. ročník turistického pochodu na trasách 9,19,33 km a cyklotrasách 30, 
48 a 60 km. Prezentace na stadionu od 7.00 – 9.00 hod. Jablonné nad Orlicí 

PPOOLLSSKKÉÉ    DDNNYY    VV    LLAANNŠŠKKRROOUUNNĚĚ  
18.5. – 19.00 hod. POCTA CHOPINOVI – koncert žáků uměleckých škol. Sál lanškrounského zámku 

19.5. – 17.30 hod. Přehlídka polských filmů. Městské kino 

21.5. – 8.00 hod. Start cyklistické jízdy „Cyklo glacensis“. Náměstí J.M.Marků v Lanškrouně 

21.5. – 17.00 hod. Nic se dvakrát nepřihodí – vernisáž výstavy výtvarného a literárního díla nositelky Nobelovy 
ceny, básnířky Wislawy Szymborské. Hala radnice v Lanškrouně 

21.5. – 19.00 hod. Koncert - vystoupí poprocková skupina Na Górze, folkrocková skupina KOŇABOJ 
Sál lanškrounského zámku 
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MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ    HHUUDDEEBBNNÍÍ    FFEESSTTIIVVAALL    --    LLEETTOOHHRRAADD    22000044    --    1155..  RROOČČNNÍÍKK  
Předprodej vstupenek: MIKCENTRUM, Václavské nám. Letohrad  

 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

 

 

Ne 23. 5. - 15.00 hod. ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT 
Pavel Šporcl (ČR)- housle, Petr Jiříkovský (ČR) - klavír 
vstupné: 200,- Kč, slevy 120,- Kč 
kostel sv. Václava, Letohrad 

Ne 30. 5. - 15.00 hod. VARHANNÍ KONCERT - Claudio Astronio (Itálie) 
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč 
kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice 

Pá 4. 6. - 20.00 hod. VARHANNÍ KONCERT - Torben Krebs (Dánsko) 
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč 
kostel sv. Bartoloměje, Jablonné n. Orl. 

So 5. 6. - 20.00 hod. SBOROVÝ KONCERT - J. Pavlica - Missa brevis 
sólisté a orchestr z Prahy, sbory: Vox Angelorum Svitavy, Familia Cantorum 
Letohrad 
vstupné: 80,- Kč, slevy 50,- Kč 
kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad -Orlice 

Pá 11. 6. – 20.00 hod. VARHANNÍ KONCERT - Matthias Jacob (SRN) 
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč 
evang. kostel, Horní Čermná 

Pá 9. 7. – 21.00 hod. Závěrečný koncert - Barokní nokturno 
Isabelle Désert (Francie) - varhany 
vstupné: 50,- Kč, slevy 30,- Kč 
kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad -Orlice 

Květen 2004 

7.30 p. Kunertová 177
2.5. Ne 4. neděle velikonoční 10.30 Formánkovi 203 

7.30 Müllerovi 177 
9.5. Ne 5. neděle velikonoční 10.30 Vágnerovi 102 

7.30 Bláhovi 457 
16.5. Ne 6. neděle velikonoční 10.30 Applovi 100 
20.5. Čt Nanebevstoupení Páně 19.00 Formánkovi 202 

7.30 Nastoupilovi 303 
23.5. Ne 7. neděle velikonoční 10.30 Menclovi 193 

7.30 Pecháčkovi 330 
28.5. Ne 

Seslání Ducha svatého, 
Boží hod svatodušní 10.30 Formánkovi 83 

Červen 2004 

7.30 p.Šimková 99 6.6. Ne Nejsvětější Trojice 
16.00 Faltusovi 128 

10.6. Čt Těla a Krev Páně 19.00 p.Mikulová 162 
7.30 Zpěvákovi 195 13.6. Ne 11. neděle v mezidobí 
16.00 Langrovi 173 
7.30 Marešovi 172 20.6. Ne 12.neděle v mezidobí 
16.00 Šebrlovi 80 
7.30 p. Pecháčková 310 27.6. Ne 13. neděle v mezidobí 
16.00 Kunertovi 125 

29.6. Út Sv. Petr a Pavel 19.00 Kubíčkovi 140 

Světci v pranostikách - květen 

 1. Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas. 
 Prší-li na prvního května, bývá málo žita i sena. 
 3. Na svatého Jakuba a Filipa déšť , bude dobrá úroda. 
 4. Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů. 
11. Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.  
12. - 14. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.  
14. Na svatého Matěje, když se slunko usměje, to se včelka poměje. 
25. Na Urbana pěkný, teplý den, bude suchý červenec i srpen. 
Déšť o letnicích - slunce na Boží Tělo. 
Na svatého Ducha nesvlékej kožicha. 

(vybral js) 
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KKRRIISSTTUUSS    NNAADDĚĚJJEE    EEVVRROOPPYY  
Nedávno jsme dostali tiskem modlitbu na podporu 

Středoevropských katolických dnů 2003-2004. Je to litanie, 
jejíž část se týká patronů někdy málo známých. Tedy na 
vysvětlenou: 

Svatý Benedikte a svatá Edito Steinová, orodujte za 
nás 

Sv. Benedikt (nar. v Nursii, zemřel 
v Monte Cassinu) byl r.1964 nazván 
patronem Evropy, stejně jako r. 
1980 sv. Cyril a Metoděj. Mnišskému 
řádu, který založil, dal heslo „modli se 
a pracuj“.Tato řehole zásadně přispěla 
ke kultuře středověku. Prostřednictvím 
sv. Vojtěcha přišlo dvanáct 
benediktinů do Prahy. Po Vojtěchově 
smrti v Prusku byli dva z nich 
převedeni do Polska, kde byli spolu 
s polskými žáky zabiti lupiči. I oni jsou 
prohlášeni za mučedníky a jeden 
z nich se opět jmenoval Benedikt. 
Jejich ostatky byly přeneseny do Čech 
spolu s ostatky sv. Vojtěcha. 

Edita Steinová, doktorka filosofie, 
byla polská židovka. Po přečtení 
životopisu sv. Terezie z Avily se v 31ti 
letech rozhodla pro katolickou víru. 
Vstoupila do kláštera a po ní i její 
sestra Růžena. Edita napsala několik 
vědeckých knih a také dílo ke 400. 
výročí sv. Jana od Kříže. Odmítla se 
schovávat před nacisty. Obě sestry pak byly odvlečeny do 
Osvětimi, kde po dvou dnech zemřely v plynové komoře. 

Svatá Brigito Švédská a sv Kateřino Sienská, orodujte 
za nás 

Sv. Brigita se vdala ve 13ti letech. Měli s mužem o 5 let 
starším 4 syny a 4 dcery. Pro svou zbožnost 
a dobročinnost byla ctěna svým okolím, dokonce se stala 
vychovatelkou na královském dvoře, kde měla velký vliv. 
Po manželově smrti mívala vidění Krista, který ji nazýval 
nevěstou a prostřednicí. Všechna vidění sepsala v knize. 
Král ji daroval statek, na němž založila řád brigitek 
s částečně augustiniánskou spiritualitou. Spolu s dcerou, 

sv. Kateřinou Švédskou, r. 
1378, získala potvrzení řádu 
papežem. V Německu sídlí řád 
v bývalém benediktinském 
klášteře v Altomunsteru. 

Sv. Kateřina Sienská byla 
v r.1970 těsně po Terezii 
z Avily, prohlášena učitelkou 
církve. Žila v době, kdy byli 
papežové částečně závislí na 
francouzském králi. Ona – 
rádkyně knížat a církevních 
osobností dokázala přimět 
papeže k návratu do Říma. 
Zemřela ve 33 letech.Ukázalo 
se, že měla stigmata (rány 

ukřižovaného Krista), která až do smrti tajila. Bylo řečeno, 
že ona i její život jsou zázrakem dějin i pro toho, kdo 
v zázraky nevěří. 

Svatý Gorazde, oroduj za nás 
Umírající arcibiskup Metoděj navrhl Gorazda za svého 

nástupce. Ten však byl spolu s ostatními žáky 
Metodějovými z Velké Moravy vyhnán. Snad později 
působil na Vislansku v Polsku. Ve východní církvi je ctěn 
spolu s Cyrilem a Metodem mezi sedmi největšími svatými. 

Svatý Klimente, oroduj za nás 
Sv. Kliment uvěřil po kázání sv. 

Barnabáše. Sv. Petr jej později určil 
za svého nástupce. Kliment se však 
zdráhal a nastoupil teprve jako 3. 
papež po Petrovi. Ještě za života sv. 
Jana řešil nesprávné sesazení 
církevních správců v Korintě. Z listu je 
vidět, že si své role je vědom. Říká 
se, že byl při pronásledování vyhnán 
z Říma a pracoval v lomech na 
Krymu. Z chování jehněte se dovtípil 
a vyhrabal pramen vody, který 
zachránil spoludělníky od smrti žízní. 
Jeho ostatky nalezl později sv. Cyril 
s Metodějem a přenesl je přes 
Moravu do Říma, kde jsou pochovány 
v chrámu, zbudovaném na jeho 
rodném domě. 

Svatý Radime, oroduj za nás 
Je to bratr sv. Vojtěcha. Všude 

chodil s ním. Český badatel O. Králík 
v něm poznává autora nejstarší 

legendy o sv. Vojtěchovi. Dva roky po smrti sv. Vojtěcha 
byl v Římě vysvěcen na biskupa a r. 1000 se stal 
arcibiskupem v Hnězdně, tehdy hlavním městě Polska 
(Přemyslovci a Vršovci tak dostávají za vyvraždění 
Vojtěchova rodu veliký políček od Poláků, kteří navíc 
obsazují Prahu. Polsko se stává královstvím a Čechy jen 
jejich provincií). Radimovy ostatky kníže Břetislav přenesl 
spolu s Vojtěchovými, Benediktovými a ostatních bratří do 
Čech, kde jsou dosud. 

Svatá Hedviko, oroduj za nás 
Sv. Hedvika Slezská žila po 7 dětech s mužem ve 

zdrženlivosti. Po jeho smrti se usadila v Třebnickém 
klášteře, který dříve založila. Pocházela z Bavorska a byla 
vévodkyní slezskou. Je patronkou Slezska, Polska 
a Německa. 

Svatý Norberte, oroduj za nás 
Úder blesku z Norberta učinil kajícníka. Stal se putovním 

kazatelem. V Prémontré u Remeše se s přáteli věnoval 
řeholi sv. Augustina. Sebeposvěcováním chtěli dosáhnout 
posvěcování okolí. Pověst o nich jim pomáhala získávat 
další bratry. Norbert byl jmenován magdeburským 
arcibiskupem. Do jásajícího města přišel bos. Diecézi 
pozvedl k rozkvětu. Jeho ostatky přinesli premonstráti do 
Prahy na Strahov r. 1627. Jeho heslo zní: není nic lepšího, 
než odevzdat se Bohu. 

Blahoslavený Hroznato, oroduj za nás 
Tento šlechtic po smrti ženy i dítěte založil 

premonstrátský klášter v Teplé, do něhož sám později 
vstoupil jako laik. Cestou do Hroznětína – svého rodiště – 
byl zajat loupežnými rytíři a uvězněn u Aše, kde zemřel 
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hlady. R. 1897 byla oficiálně potvrzena jeho smrt jako 
mučednická. 

Svatý Jene Neumanne, oroduj za nás 
Byl z Prachatic, studoval bohosloví v Č. Budějovicích 

a v Praze. Ovládal 8 jazyků. U nás bylo tehdy velké 
množství kněží (jaký rozdíl proti dnešku), proto odešel do 
Ameriky na misie. Nejdřív byl u německých přistěhovalců, 
stal se redemptoristou, později představeným celé 
Ameriky. V Baltimore založil kongregaci školských sester. 
Později jako biskup založil přes 80 kostelů, 100 škol a na 
radu papeže založil kongregaci františkánek. Zemřel 
vyčerpáním, na ulici. R. 1977 byl prohlášen jako 
1. Američan za svatého. 

Blahoslavená Marie Restituto, oroduj za nás 
Jako katolická řeholnice, pocházející od Brna, 

nesouhlasila s nacizmem a ve vídeňské nemocnici, kde 
pracovala, odmítla sundat kříže. Po udání a následné 
domovní prohlídce, při které byly nalezeny písemnosti 
označené jako protistátní (asi náboženské samizdaty), byla 
uvězněna a jako odstrašující případ ve Vídni sťata. 

Blahoslavený Dominiku Trčko, oroduj za nás 
Byl českým redemptoristou, na něhož se český 

komunistický aparát zaměřil. Zemřel ve vězení 
v Leopoldově, když si o vánočních svátcích 1959 dovolil 
zazpívat koledu. Blahoslaven byl spolu se slovenským 
biskupem Gojdičem 4. 11. 2001. 

Blahoslavená Marie Antoníno Kratochvílová, oroduj za 
nás 

Narodila se ve Vítkovicích. Vstoupila do řádu chudých 
školských sester, kde se stala představenou. Byla 
uvězněna gestapem a 2. 10. 1942, pět dní po propuštění, 
ve Stanislavově v Polsku zemřela. Po smrti bylo vidět na 
jejím těle, jak nepředstavitelně krutým mučením musila 
projít. Tato mučednice víry byla blahoslavena 13. 6. 1999, 
při návštěvě sv. Otce v Polsku. 

Za zprostředkování životopisů tří blahoslavenců děkuji 
své sestře, radiu „Proglas“ a ing. Jandlové z brněnského 
biskupství. 

JM 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  RRUUBBRRIIKKAA  

V květnu 2004 oslaví: 
84 let  paní Marie Kůrková  z Dolní Čermné 
81 let  paní Josefa Nováková  z Dolní Čermné 
81 let  pan Emil Appl   z Dolní Čermné 
76 let  paní Bohuslava Havlíčková z Dolní Čermné 
75 let  pan Stanislav Filip  z Dolní Čermné 
72 let  pan Karel Štěpánek  z Dolní Čermné 
65 let  pan Jan Kunert   z Dolní Čermné 
55 let  pan Josef Vašíček  z Dolní Čermné 
60 let  paní Marie Filipová  z Petrovic 
55 let  paní Marie Marková  z Petrovic 
86 let  pan Jan Sklenář  z Verměřovic 
84 let  pan Ladislav Stejskal  z Verměřovic 
82 let  paní Marie Hoffmanová z Verměřovic 
81 let  paní Ludmila Švecová  z Verměřovic 
77 let  paní Růžena Horáková  z Verměřovic 
74 let  paní Žofie Moravcová  z Verměřovic 
65 let  pan Josef Výprachtický  z Verměřovic 

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

Církevní manželství uzavřeli: 

v Dolní Čermné 24.4.2004 Lenka Šilarová z Horní Čermné a Jaroslav Soják z Nového Malína 

Novomanželům Sojákovým rád blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

Otec Pavel 

PPRROO    DDĚĚTTII  
AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Obrázek nám dnes připomíná rozkvetlé louky, které jsou všude kolem nás jen těžko přehlédnutelné. Je 
květen, a tak se příroda snaží opravdově naplnit název tohoto měsíce a o překot kvete. Je to vždy znovu 
a znovu krásné a přímo nás to vybízí poděkovat za to Pánu Bohu. 

A nejen jemu. Zvláště v květnu se máme více obracet také k Panně Marii, které je tento měsíc 
zasvěcen. Věnovat jí čas při modlitbě nebo třeba účastí na májové pobožnosti, ale také se svěřit do její 
mateřské náruče, když nás něco trápí, stejně tak, jako to děláme se svojí pozemskou maminkou. Ještě se 
ale vrátíme k obrázku s kytičkami. Jsou tady jako připomínka toho, abyste i vy pamatovaly na maminku 
s kytičkou, až bude slavit s ostatními maminkami svátek matek. Určitě každá květinka potěší i naši 
nebeskou maminku - Pannu Marii. Obrázek si vymalujte a pak se pokuste prohlédnout ho celý trochu 
pozorněji. Objevíte, že se tady vyskytují různé druhy květů. Kohoutek, zvonky a spousta malých 
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kopretinek. Není to vůbec náhoda. 
Někdo z vás starších si možná troufne 
sám, vy mladší poproste o pomoc rodiče 
a zkuste spojovat kvítky v pořadí: 
kohoutek - zvonek - tři kopretinky 
a dalších deset kopretin až 
k následujícímu zvonku. Pokud takhle 
budete pokračovat po celém obrázku, 
zjistíte, že všechny květy jsou vzájemně 
spojeny (s výjimkou několika 
drobounkých kytiček) do jednoho 
kopretinkového růžence. Víte, co v něm 
přestavují jednotlivé druhy květin? 
Určitě si s tím poradíte. Hlavně je třeba 
si také uvědomit, že zvláště tuto 
modlitbu si od nás Panna Maria přeje 
slyšet. 

(Otazníček) 

Pro starší: 

Rozhodnutí 
Každý den, už od samého probuzení, 

před nás klade povinnost rozhodovat se. 
Většinou jsou to běžná každodenní 
rozhodnutí. Jako třeba, co si obléci, co 
posnídat, zda je třeba si vzít deštník, 
komu zavolat a tak by se dalo 
pokračovat. Okamžiků, kdy se 
rozhodujeme, bychom za celý den našli 
neuvěřitelné množství. 

Stane se ale, ne již tak často, že před 
námi stojí rozhodnutí závažnější. Třeba 

při výběru studia, zaměstnání, při volbě dlouhé cesty nebo operace. Tady je 
situace vážná. Octneme se rázem na rozcestí a jsme jako bezradný poutník, který 
neví kam se dát. Moc dobře si totiž uvědomujeme, že na výsledku našeho 
rozhodnutí výrazně závisí naše další budoucnost. V pohádkách se často právě 
v této chvíli objeví nějaká dobrá víla, která poradí a ukáže správnou cestu. My 
nežijeme v pohádkách, takže na vílu spoléhat nemůžeme. Ale přece jen se i nám 
nabízí pomoc. Je jen na nás, jak ji využíváme. Tyto důležité okamžiky můžeme 
svěřit Panně Marii a prosit také Ducha svatého o sílu udělat krok správným 
směrem. Důležité je vždy nezůstat stát na místě. Být na cestě, někam směrovat, 
k určitému cíli. I když se překážky zdají nezdolatelné, pokračovat. 

Určitě náš největší vzor správného postoje k rozhodování je Panna Maria. Při 
zvěstování stála před obrovským otazníkem, ale svěřila se do rukou Božích, 
rozhodla se plnit Boží vůli. Na žádném lidském rozhodnutí nikdy nezáviselo 
tolik lidských životů, jako na tomto Mariině „Ano“. Bylo to nejzávažnější 
rozhodnutí pro nás všechny. Ať je nám tedy Panna Maria vždy vzorem ve 
chvílích těžkého rozhodování! 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z osmisměrky zněla: 

Bez naprosté POSLUŠNOSTI BOŽÍHO SYNA 
a OBĚTOVÁNÍ se na kříži by nebylo vzkříšení ani 
vykoupení. 

K  zamyšlení: 

Děti dobře vědí, že vzájemná láska rodičů 
je jedinou pevnou skálou, 

na které mohou stavět svůj vlastní život. 
B. Ferrero 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

4. neděle velikonoční 
2. května 2004 

19. týden / 2004 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

3. května - pondělí  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 
18.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

4. května - úterý  po 4. neděli velikonoční 
19.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

5. května - středa  po 4. neděli velikonoční 
19.00  Dolní Čermná – za Františka Andrle, manželku a dvě dcery 

6. května - čtvrtek  sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 
6.45 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu v nemoci 
19.00 Verměřovice – na úmysl dárce 

7. května - pátek  po 4. neděli velikonoční 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

8. května - sobota  po 4. neděli velikonoční, Panny Marie, Prostřednice všech milostí 
7.30 Dolní Čermná – za farníky 
19.00 Verměřovice – za Ferdinanda Lehkého, manželku, dceru a zetě 

9. května - neděle – 5. neděle velikonoční – Den matek 
 Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu poutního kostela na Mariánské Hoře. 

Dolní Čermná - 7.30 h. – za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
 V Petrovicích v kostele sv.Františka Xaverského dnes slavíme poutní slavnost. 

Petrovice - 9.00 h. – za Matyldu Bednářovou a manžela 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za Jana Hampla, manželku a rodiče 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., v ostatních 
dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 3. 5. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti pondělí 3. 5. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 6. 5. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 7. 5. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek 7. 5. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
příprava dětí na první svaté přijímání pátek 7. 5. 13.30 h. fara Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 8. 5. 9.00 h. fara Dolní Čermná 

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 mši svaté ve všedních dnech se budou konat májové pobožnosti. 

Dále upozorňujeme, že mše svaté na Mariánské Hoře budou vzhledem k probíhající opravě interiéru poutního kostela 
slouženy až od neděle 6.června 2004 a to vždy pravidelně odpoledne v 16.00 h. 
Během května budou nedělní mše svaté slouženy jako v zimním období. 


