
 

CCEESSTTAA    KK    SSOOBBĚĚ 

 

Začíná advent. Je to doba přípravy na vánoční svátky. Doba 
ztišení, čas, kdy se snažíme hlouběji zamyslet nad svým životem. 
Najít tam místa, kde neustále klopýtáme a chybujeme. Měli 
bychom se pokusit o to, alespoň něco začít napravovat. Často se 
nám však zdá, že se nemůžeme dostat k jádru problému, tak 
zvaně „zajet na hlubinu“. Třeba nám k tomu v letošním adventu 
pomohou krásná a moudrá slova z malého zamyšlení Dany 
Němcové: 

„Mějme odvahu přijímat se takoví, jací jsme. 
Nebuďme překvapeni chybami druhých 

a příliš se jimi nezabývejme. 
Raději se snažme vidět a nacházet 

v druhých to dobré... 

Nedokážu přijmout druhé, pokud neumím přijmout 
sám sebe. Přijmout sebe takové, jací jsme, však 
rozhodně neznamená, že se přestaneme snažit 

zbavovat svých 
nedostatků. 

K sebepřijetí je potřeba 
spíš odvahy 
k upřímnému poznání 
pravdy o sobě. Pokud 
se litujeme, když se nám 

nedaří 
naplnit 

své 
ambice, pokud se nedokážeme pousmát 
nad tím, jak velké sousto jsme si ukousli 
nebo pokud se rozčilujeme na naše okolí 
a vnější podmínky, že nám překážejí 
k dosažení vlastní dokonalosti, pak jsme 
od ní na hony vzdáleni. 

Přijmout s klidem v srdci svá vlastní 
omezení znamená smířit se se sebou i s celým světem. 
Často se raději situujeme do různých rolí, abychom si 
tuto pravdu o sobě nemuseli přiznat. Nasazujeme si 
jinou masku v zaměstnání, jinou doma, mezi přáteli, 
v kostele aj. Mnohdy takto klameme i sami sebe. Bojíme 

se setkat se svým pravým „já“, 
s nejhlubšími touhami, ale také se 
svými strachy, zmatky a slabostmi. 
Bojíme se ztratit o sobě iluzi. 

Zdráháme se vrhnout světlo na ty nejtemnější kouty 
naší duše, protože bychom zjistili, že se tam skrývají 
tytéž chyby a náklonnosti, které nám tolik vadí 
u druhých. Unikáme tedy do nejrůznějších činností 
a svou hodnotu odvozujeme od výkonu, od toho, co 
dokážeme. Proto nás dovede tak rozladit, když se naše 
vnější plány nenaplňují. 

Moje podstata ale nespočívá v mém výkonu nebo 
vědění, nýbrž - jak píše Anselm Grűn - ve slově, které 
Bůh pronáší jen v mém nitru. „Setkat se sám se sebou 

proto znamená získat ponětí o tomto 
ojedinělém Božím slově. Bůh už 
promluvil prostřednictvím mé existence, 
řekl ve mně své slovo.“ A já tento Boží 
záměr se mnou musím objevit v hlubině 
svého já, kde před ním odkryji všechno, 
co ve mně dříme - i to, co dosud skrývám 
sám před sebou. Bůh je velkorysý, 
nezáleží mu na našich slabostech, ale na 
tom, jak odpovíme na jeho slovo. Ve 

světle této pravdy o sobě 
uvidíme i pravou 
vzájemnost a dobro 
v našich bližních.“ 
(úryvek z knihy Matka 
Tereza s Danou 
Němcovou) 

(EJ) 

RROOČČNNÍÍKK    VVIIIIII  
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770000    LLEETT    OOBBCCEE    ČČEERRMMNNÁÁ    --    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  
PPŘŘÍÍJJMMYY  ČČEERRMMEENNSSKKÉÉ  FFAARRNNOOSSTTII  VV  RROOCCEE  11667700  ((OOPPIISS  ZZ  FFAARRSSKKÉÉ  KKRROONNIIKKYY))  

K faře čermenské patří Jakubovice a Petrovice. Verměřovice, ty pak patří k sousednímu panství kyšpereckému. Ročně se 
odvádí: žita staré velké míry 17 korců a 3 věrtele, činí tedy pražské rovné míry... (nečitelné), 22 strychů a 3 věrtele, ovsa 
22 strychů a 3 věrtele, lněného semena v postě podle dobré vůle každého lnu, jinak se obyčejně váže 14 a půl kloubů. 

Z ochoty a dobré vůle dává Čermná a Jakubovice 6 zlatých (dále jen zl.) a 42 krejcarů (dále jen kr.). Nyní však pan farář 
z povinnosti z každé krávy po 3 kr., což ročně dělá 77 zl. a 40 kr. Omastku přibližně 10 pint, slepic 43 kusů. Farních polí je zde 
přibližně asi na 60 strychů, sena a otavy se může sklidit asi 5 vozů. Dříví ve zdejším farském lese nadělat a panu faráři přivést 
tato obec 8 sáhů. Vajec k Zelenému čtvrtku a taktéž koledu o vánocích dává každý soused dle libosti. O posvícení dává každý 
sedlák l koláč. Taktéž dává obec o pouti, posvícení a o všech velkých svátcích celkem 2 zl. a 20 kr. 

Připsáno: o vánocích koledu každý sedlák 3 kr., chalupník 1 a půl kr., Verměřovičtí 45 kr., též letníky 1 zl. a 85 kr. z dojné 
krávy. Jakubovice 34 kr. koledy. 

Filiálka Dolní Dobrouč s Lanšperkem: 
Dává žita a ovsa rovnou pražskou míru 10 strychů a 2 věrtele (staré míry 8 korců a 3 věrtele). Lnu jak se v obci váže 

7 kloubů, másla 20 mírek činí 10 pint. Slepice obyčejné 37 kusů, dříví udělat a přivést z lesa 3 sáhy. Farských polí tu je 
10 strychů, sena se může sklidit přibližně 1 vůz. K Novému roku koledu, pak k Zelenému čtvrtku o velikonocích dává každý 
dle možnosti, o pouti a posvícení místo vajec každá obec 2 zl. a 20 kr. Rovněž pokaždé od konání 
bohoslužeb 1 zl. a 10 kr. Koledy každý sedlák 3 kr., chalupník 1 a půl kr. a koláč. 

Kaple Ostrov: 
Dává farské peníze místo desátku 5 kop, tedy 5 zl. a 50 kr., žita velké staré míry z polovic - 

3 strychy a 3 věrtele, lněného semene v postě rovné míry dle možnosti každého. Lnu jak se v obci 
váže 24 kloubů, másla 28 mírek činí 14 pint. O posvícení dává každý sedlák 1 koláč. Dříví se dělá 
v kostelním lese a odvádí 7 sáhů. K Zelenému čtvrtku vajec dává každý dle libosti. Také 
velikonočního beránka dle libosti,... 30 (nečitelné). 

K posvícení se dává ze 3 kostelů 7 zl. a 10 kr. Též obec tehdy k jídlu také 3 zl., když tam on (farář) 
totiž o nedělích a svátcích služby Boží koná, místo jídla pokaždé 30 kr. Potažní práci dělá obec na 
dobroučských farských polích ročně 12 potahů z jara, 12 potahů na podzim, celkem činí 24. Koledy na penězích 1 zl. a 8 kr. 

Kaple Horní Dobrouč: 
Dává žita velkou rovnou pražskou míru s tím, co k Novému roku dávají 6 korců a 2 věrtele - 8 strychů. Ovsa vrchovatou míru 

- 6 strychů a 2 věrtele,... (nečitelné). Také obilí v postě podle každého dobré vůle a možnosti. Lnu jak se v obci váže 12 kloubů. 
Dříví, které se ve farském lese dělá a obec má dělat, 6 sáhů. Máslo 12 mírek činí 6 pint. Kuřat dává obec na podzim 24 kusů. 
K Zelenému čtvrtku vajec podle možnosti každého. O posvícení každý sedlák dává 1 koláč. Rovněž k posvícení obec dává 3 zl. 
a kdykoliv tam bohoslužby koná, pokaždé 45 kr. O velkých svátcích 1 zl. a 45 kr. Polní výměry náleží k faře asi 20 strychů. 
Z těch polí obec z dobré vůle a pro slušné jednání tehdejšího faráře, pana pátera Filiuse, až dosud obdělávala na léto a zimu 
3 strychy. Chtěla-li by se z toho udělat povinnost, pak obec budoucně to dál dělat bude. 

Že tomu tak jest, jak to zde stojí a nejinak, a že poddaní nedávají ani víc ani míň, to potvrzují 4 obce, svých pečetí 
přitisknutím. Dáno u knížecího úřadu, panství v Lanškrouně, dne 8. května 1670. 

Na znamení 4 pečetí je kruh a uvnitř L.S. - místo pečetě - a pod tím jména obcí: Čermná, Dolní Dobrouč, Ostrov, Horní 
Dobrouč. 

Z pozůstalosti O. Cejnara 

SSVVĚĚTTCCII    VV    PPRRAANNOOSSTTIIKKÁÁCCHH  
PPRROOSSIINNEECC  

 1. O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně. 
3. O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu. 
4. Svatá Barbora bývá naškrobená. 
 O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá 

celý advent. 
6. O svatém Mikuláši často snížek práší. 
7. Na svatou Lucii jasný den, urodí se 

konopí a len. 
16. O svaté Albíně schovej se do síně. 
Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny. 
21. Na svatého Tomáše zima se rozpráše. 

23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje. 

24. Na Adama Evu čekejte oblevu. 
Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí. 
Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky. 
25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny. 
Vánoce - vánice. 
Tmavé vánoce - světlé stodoly. 
26. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. 
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. 
28. O Mláďátkách den se omlazuje. 
31. O Silvestra papeži, snížek si již poleží. 
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není 

na vína naděje. 
(js) 
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DDUUCCHHOOVVNNÍÍ    ––    RROODDÁÁCCII    ZZ    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::    PP..  AANNTTOONNÍÍNN    KKUUBBÍÍČČEEKK 

 

Dnes v této rubrice uveřejňujeme článek pana Jaroslava Jansy z Dolní Dobrouče, 
který napsal na prosbu O.Pavla právě o návštěvě v Čestíně. 

Dne 28.října jsme s mojí manželkou Marií, s její maminkou Růženou a s P.Pavlem navštívili na faře v Čestíně 
P.Antonína Kubíčka. Pan děkan Kubíček se dožil dne 3.května letošního roku – 92 let. Do Čestína nastoupil 
v roce 1939 jako administrátor zdejší farnosti. Po celý další čas zde působil jako farář a duchovní správce 
farnosti Čestín a Petrovice II. Obě farnosti, ležící v půvabném sázavském kraji, se staly panu faráři doslova 

druhým domovem. Přišel sem z Dolní Čermné, po absolvování královéhradeckého semináře a po 2leté službě ve funkci kaplana 
v nedalekých Žlebech. Duchovní služba v době 2.světové války byla nelehká, ale stejně tak obtížná byla v následujícím čase 
komunistické totality. V poválečné době zde žilo v čestínské farnosti kolem 2.000 obyvatel, v sousední petrovické farnosti 
polovic. Nyní mají obě farnosti desetinu obyvatel. 

Krátce před dovršením 92.roku byl pan děkan Kubíček postižen náhlou mozkovou příhodou, načež byl hospitalizován. Po 
několika týdnech se stav pana děkana s pomocí Boží upravil natolik, že se mohl pohybovat alespoň na vozíku. Během léta již 
mohl zkoušet chůzi s pomocí holí. 

Při naší návštěvě jsme se rádi ujistili, že zdravotní stav se zlepšuje a duševní svěžest pana děkana je obdivuhodná. 
S přehledem vyjmenoval 6 okolních osad patřících do farnosti čestínské a 5 osad farnosti petrovické a některé jejich osadníky. 
Rád zavzpomínal na čas svých studií, kdy přijížděl domů ke svým rodičům a sourozencům do Čermné, s úsměvem vzpomenul 
na to, jak lehce přeplaval v těch časech čermenský rybník a na líbeznou krajinu v jeho okolí. Rozpomenul se s nostalgií na 
zbožné čermenské sousedy i na kamarády ze studií. Mezi nimi byl i opat Tajovský a Čeněk Ptáček, později dlouholetý 
čermenský farář, u něhož se děkan Kubíček častokrát zastavil. 

Ves Čestín byla založena paní Čestou z Petrovic ve 13.století. V roce 
1579 nechal pan Adam Slavata z Chlumu povýšit ves Čestín na městečko. 
V historické době zde byl založen i zámek, centrum panské správy zdejšího 
kraje. Starý kostel byl v roce 1859 zbourán a postaven nový nádherný chrám 
v románském slohu, zasvěcený sv.Petru a Pavlu. Kostel je dominantou 
okolního Posázaví. 

Postupem času se celá oblast vylidňovala. Mnozí odešli i s rodinami do 
okolních průmyslových středisek nedalekých měst i do blízké Prahy. A zase naopak, z těchto míst přicházelo mnoho rekreantů 
zpět do půvabného kraje kolem Čestína a záhy se celý region stal rekreační oblastí. Čestínská obec má nyní kolem 200 stálých 
obyvatel. V osadách čestínské farnosti žije jen několik desítek stálých obyvatel, někde převažují sezónní obyvatelé rekreačních 
chalup. 
Čestínský kostel navštěvuje při nedělní bohoslužbě kolem 40 věřících. Mezi nimi také hrabě Šternberk s rodinou a baron 

Hrubý s příbuznými. Hudební doprovod na varhany zajišťuje Doc. Dr. Leopold Herman, z Vysokého 
technického učení v Praze, s manželkou Marií. Duchovní správu čestínské farnosti nyní vykonává d.p. 
Jaroslav Konečný, vikář ve Vlašimi, farář ve Zruči. Pan děkan Kubíček vypomáhá v Čestíně při sv. 
zpovědích, a koná pobožnosti ve všedních dnech. Nedělní mši svatou doplňuje svým kázáním. 

Na závěr návštěvy nás pan děkan vyzýval, abychom s důvěrou hleděli do budoucnosti, protože nynější 
čas plný nejistot a obav je jen pouhou epizodou v Božím plánu. 

JJSSEEMM    KKAATTOOLLÍÍKK,,    AALLEE……  
� Jsem katolík, ale …jsem přesvědčen, že za určitých podmínek a okolností má být v církvi povolen rozvod. 
� Jsem katolík, ale …jsem rozhodnut podpořit zákon o registrovaném partnerství. 
� Jsem katolík, ale …dle mého názoru existují takové okolnosti, při kterých by měl být povolen potrat. 
� Jsem katolík, ale … starým a nemocným lidem by měla být povolena euthanasie. 
� Jsem katolík, ale … pokoutně prodávám alkohol, protože si přece potřebuji něco přivydělat. 
� Jsem katolík, ale … mám ve své provozovně pověšený kalendář s neslušnými obrázky, půjčuji videokazety s tématikou 

násilí a pornografie a večer se dívám na televizní programy, které mírně řečeno, nejsou vhodné pro křesťanské oči. 
� Jsem katolík, ale …před manželstvím žiji se svou snoubenkou tak, jako bychom již byli manželé. 
� Jsem katolík, ale …nekriticky se nechám ovlivnit tiskem, rozhlasem a televizí, zatímco nedělní kázání ke mně 
nepromlouvá a křesťanský tisk a knihy nečtu. Nechci poslouchat rady a názory jiných, protože sám dobře vím, co je správné. 
� Jsem katolík, ale … klidně sem tam někde něco šlohnu nebo někoho fyzicky napadnu. Také toleruji podobné chování 
u členů své rodiny, u přátel a známých. 
� Jsem katolík, ale… klidně ničím cizí majetek. Na upozornění nedbám, protože přece máme tu demokracii. 
� Jsem katolík, ale … klidně v neděli a v zasvěcený svátek pracuji, nebo na svém majetku nechám někoho dalšího pracovat. 
Omlouvám si to tím, že přes týden nemám čas. 
� Jsem katolík, ale … každý sám si račte doplnit co dělám i když dobře vím, jaké stanovisko k danému zlu zastává učitelský 
úřad církve. 

Podle textu na jedné kostelní vývěsce zpracoval Lukáš Nastoupil 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Po 6.12.  Mikulášská nadílka po večerní mši svaté v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 

So 11.12. Duchovní obnova - Povede P.Miloš Kolovratník, vikář a farář z České Třebové, jednotlivé 
přednášky v 8.30 hod, 10.00 hod, 11.00 hod. Orlovna v Dolní Čermné 

So 11.12. – 15.00 hod. Vernisáž Výstavy Betlémů - Účinkují děti z MŠ, výstava potrvá do 19.12. 
Otevřeno: všední dny - 14.30 - 17.00 hod. neděle - 8.30 - 11.30 hod., 14.30 - 16.30 hod.  
Svatební síň v Dolní Čermné 

Ne 12.12. – 15.00 hod. Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru z Lanškrouna. 
Kostel sv.Jiří v Dolní Čermné 

Ne 12.12. – 19.30 hod. Vánoční swingový koncert. Dům kultury v Letohradě 

So 18.12. – 18.00 hod. Vánoční koncert "Přišli jsme k vám na koledu". Účinkuje soubor Jitřenka a Jaro z Ústí nad 
Orlicí. Sál Orlovny v Dolní Čermné 

Ne 19.12. – 16.00 hod. Adventní koncert - ZUŠ Jablonné nad Orlicí a Komorní pěvecký sbor ZUŠ Lanškroun 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Ne 19.12. - 17.00 hod. Koledování pod vánočním stromem - Účinkují děti a mládež z Dolní Čermné. Finanční 
sbírka bude odeslána nadaci LL na podporu vybudování české nemocnice pro malomocné 
v Indii. Náměstí v Dolní Čermné 

Pá 24.12. - 24.00 hod. Česká mše vánoční - J.J.Ryba " Hej mistře" v podání dolnočermenského chrámového sboru 
Půlnoční mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Čermné 

So 25.12. - 16.30 hod. Vánoční setkání na náměstí Vystoupí: Chrámový sbor, Podorlický dětský pěvecký sbor 
a Jabloňka, živý betlém. Sbírka na SOS dětskou vesničku. Náměstí v Jablonném nad Orlicí 

MMOODDLLIITTBBAA    MMÁÁ    BBÝÝTT    RROOZZHHOOVVOORR    SS    BBOOHHEEMM  
Když slyšíme u starších lidí ve společné modlitbě různé přeřeky a slova, svědčící o nepochopení pravého smyslu této modlitby, pak 

nás to mrzí. Z úst dětí však přeřeky zní roztomile, protože děti se teprve učí modlit. Jejich přeřekům se smějeme, ovšem mělo by nás 
to upozornit, že dítě nepochopilo pravý smysl té modlitby a že je nutno mu to včas vysvětlit. Ano, včas, protože když pak tento 
nesmysl dítěti vejde „pod kůži“, i kdyby chtěl sebevíc, už se ho nezbaví. Jeto jako tik, o kterém postižený ví, ale nemůže si pomoci, 
dělá ho dál. Svědčí také o tom, jak nedostatečná je modlitba naučená, odříkávaná bez hlubšího prožitku. Sám jsem v dětství někdy 
končíval modlitbu „Zdrávas Královno“ modlitbou „Zdrávas Maria“, protože obě modlitby mají uprostřed několik shodných slov: 
…požehnaný plod života …. Svědčí to o bezmyšlenkovitosti mé modlitby v té době. 
Často, nejvíce v kostele, když slyším dlouhou, naučenou modlitbu, říkám si, že by bylo určitě lepší, vykřiknout krátce: „Maria 

pomoz!“, nebo „Ježíši odpusť!“, „Svatý Josefe, starej se!“, „Antoníčku, díky!“, nebo cestou kolem kostela „Ahoj Ježíši!“, atd. 
Několik takových příkladů: 
Někdy z jedné známé prosby v modlitbě „Zdrávas Královno“: „…obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života 

svého, nám po tomto putování ukaž, … děláme prosby dvě: 1) … „obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše“ … a 2) „požehnaný plod 
života svého nám po tomto putování ukaž, …“. 

V některých případech děti vytvoří z modlitby úplnou satiru: … Odpusť nám naše viny jako „šimy“ … (šimy je název tance 
podobného charlestonu). Nebo … požehnaný „plot“ života …, … chléb náš veselejší …, … k tobě voláme „vyhnání“ synové Evy, 
atd. 

Tatínku, proč říkáš „Bože dobrý“, copak tys ho někdy chutnal? 
Kromě poslední věty všechny ostatní svědčí o nepochopení modlitby a nebo o tom, že byla odříkána bez přemýšlení, bez rozmluvy 

s Bohem. Modlitba takto odříkaná nemá valný smysl, řekl bych dokonce, že je to ztracený čas. 
Ještě musím říci, že modlitba Páně, tj. Otčenáš, všechny ostatní naučené modlitby vysoko převyšuje. Co slovo, to perla a člověk by 

měl tuto modlitbu říkat velmi pomalu, protože náš mozek nestačí domyslet vše, co v této modlitbě říkáme. Budeme-li tuto modlitbu 
opravdu promýšlet, pak např. nikdy nezvoláme jen ono „Bože odpusť“, aniž bychom si v duchu řekli „a odpustil jsem i já?“. Jestliže 
jsem já nedokázal někomu odpustit, pak ovšem nemohu odpuštění na Bohu chtít, vždyť ve svých bližních se setkáváme se samým 
Bohem a jak bychom mohli na Bohu odpuštění chtít, když jsme mu sami neodpustili! 

(JM) 

Dementi 
V článku, ve kterém jsem popisoval reliéf na dvířkách svatostánku na hlavním oltáři v Čermné, jsem měl říci, že umělec znázornil 
Proměnění Páně. Za tuto svou chybu se všem čtenářům omlouvám. (JM) 

OOPPĚĚTT    ZZAAHHÁÁJJEENNAA    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÁÁ    SSBBÍÍRRKKAA““    VV    NNAAŠŠEEMM    KKOOSSTTEELLEE  
Od první neděle adventní, tj. od 28. listopadu 2004, bude v našem kostele opět zahájena „Krabičková sbírka“. Do 
krabiček můžete vkládat zde vyjmenované věci, které poslouží prostřednictvím Charity misiím. Pokud se vyberou nějaké 
peníze, budou odeslány nadaci LL - Likvidace lepry na vybudování první české nemocnice pro léčení lepry a TBC v Indii, 
jak je uvedeno v předchozím článku. 
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Pomoc misiím zahrnuje: 
a) přímou pomoc: 
- optické brýle, skla, pouzdra na brýle, hokejky, obroučky, 
- sluneční brýle, 
- hygienické a zdravotnické potřeby, drogistické zboží, 
- psací, školní a kancelářské potřeby, 
- šicí potřeby, knoflíky, nitě a klubka, 
- kousky látek, z nichž by se daly ušít kapesníky, zástěrky, trenky ap., 
b) nepřímou pomoc, tj. sbírkové předměty, které charita zpeněží: 
- pohlednice čisté i použité vč. nalepených známek (nepoškozené škrtáním), 
- použité telefonní karty, 
- kalendáříky (kartičky), 
- známky vystřižené z dopisů (ponechat 1 cm okraj), sbírkové přebytky - naše i cizina, 
- použité dopisní obálky s příležitostnými a účelovými razítky a doporučené, 
- mince a papírové peníze všech dob i zemí (i české z nedávné doby), 
- staré náramkové a kapesní hodinky, stolní a závěsné hodiny (funkční), 
- růžence, sv. obrázky, přívěsky a bižuterie. 
c) peníze na vybudování české misijní nemocnice na léčení lepry a TBC na její vybavení přístroji a na nákup léků. 
Věci i peníze je možné předat přímo Vl. Jansovi, který na vyžádání vám předá i složenku pro LL. Na požádání Vám 
zajistí i potvrzení finančního daru pro odpočet daně ze závislé činnosti. Za pochopení a také za podporu misiím všem 
děkuji „Pán Bůh zaplať!“ 

Vl. Jansa 

MMAALLÝÝ    RRÁÁJJ    PPRROO    MMAALLOOMMOOCCNNÉÉ    VV    IINNDDIIII  
Mezinárodní humanitární a charitativní organizaci Likvidace lepry - LL, není nutné našim čtenářům 

a farníkům představovat, neboť tuto nadaci také naše farnost podporuje. Z výtěžků sbírky 
„Koledování u vánočního stromu“ na našem náměstí, i v průběhu roku, posíláme darované peníze 
této nadaci LL d o Prahy. O těchto sbírkách jste vždy informováni. 

Možná málo kdo však ví, že česká sekce nadace LL staví v Indii nemocnici pro malomocné 
a nemocné TBC. Výstavba indické nemocnice Pěstouna Josefa započala letos v březnu a má být 
kompletně dokončena do jara roku 2006. Staví se v jedné z nejchudších a nejvíce leprou postižené 
oblasti v Indii - Jamshedpur ve státě Jharkhand ve vesnici Bhilaji Pahari (Medvědí hora). Lidé zde 
jsou absolutně chudí, bez veškeré lékařské pomoci a péče, bez léků, na které nemají peníze a bez 
jakékoli zdravotnické osvěty. Lidé mnohdy hledají pomoc v bylinách a stává se často, že namísto 
uzdravení umírají. V důsledku toho je zde vysoká úmrtnost. 

Pozemek, který na výstavbu nemocnice darovalo biskupství, leží v zalesněné, mírně hornaté 
oblasti. Nemocniční komplex leží při silnici, která vede z hlavního města Ranchi státu Jharkhand ve 
vnitrozemí směrem do Kalkaty, k moři v Bengálském zálivu. Na pozemku je studna, takže základní 
zdroj nezávadné vody je zajištěn. Jednotlivé nemocniční budovy budou zasazeny do zeleně a budou 
je spojovat pevné cesty. Nemocnice bude mít dispenzář s ambulancí (4 lůžka), vlastní nemocnici 
s počáteční kapacitou 20 lůžek, garáže pro pojízdnou kliniku, konvent s kaplí a ubytovnou, terasu 

pro slavnosti, čističku a vodárnu a svou elektrárnu. V chladných dnech budou teplo dodávat solární panely. 
Nemocnice byla připravována 7 let. Celkové náklady na výstavbu nemocnice, bez vybavení a zdravotnických přístrojů, 

představují 6,5 mil. Kč (stavby v Indii jsou 10 x levnější než v ČR). Takže darovaných 100,- Kč se promění na této stavbě v Indii 
v 1 000,- Kč. 

Ředitele nemocnice, pokladníka, architekta a ostatní odborný personál jmenovalo biskupství spolu v koordinaci s LL, 
jednatelkou, českou sestrou Veronikou, přímo na místě. Majitelem nemocničního komplexu a právně odpovědným se stane 
příslušné místní biskupství. Odborný personál budou v nemocnici tvořit zdravotní řádové sestry, včetně českých,, které zde 
budou mít svůj konvent. Ostatní personál budou zaškolení Indové. Léčba započne mobilní klinikou, která bude zajíždět do 
okruhu min. padesáti kilometrů a bude vyhledávat nemocné a v terénu ošetřovat pacienty. Lepra se v počátečním stadiu léčí 
ambulantně. Na provozu se bude podílet česká sekce LL. Chudí a bědní budou léčeni zcela zdarma. 

Všichni, kteří mají soucit s bědnými, nemocnými a trpícími se jistě budou radovat z tohoto díla malého pozemského ráje, které 
bude pomáhat bez rozdílu vyznání od bolesti a beznaděje nejchudším bratřím v Indii z lásky k Pánu Ježíši. 

Pokud budou naši čtenáři chtít přispět na léky pro malomocné a na výstavbu nemocnice v Indii, sděluji - POZOR!!! - nové 
bankovní spojení: LL -Likvidace lepry, Londýnská 44, Praha 2, 120 00, číslo účtu je 189914227/0300, variabilní 
symbol 111. Je také možné si ode mne vyžádat předtištěnou složenku LL. 

Od roku 1992 (počátek existence české sekce LL) do roku 2003 pomáhá česká nadace LL malomocným v nejvíce postižených 
zemích malomocenstvím v těchto světadílech a zemích: Afrika - Senegal, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží Slonoviny, Ghana, 
Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Kongo, Angola, Zambie, Zimbabwe, Rwanda, Uganda, Etiopie, Eritrea, Tanzanie, Kenja, 
Madagaskar, Asie - Afganistan, Pákistán, Indie, Nepál, Barma, Thajsko, Filipíny, Jižní Amerika - Kolumbie, Bolívie, Paraguay 
a Brazílie. Pomoc nadace LL pro rok 2004 obsahuje projekty pomoci za 14 miliónů Kč, včetně výstavby nemocnice. 

z „Misionáře“ č. 1/04 zpracoval V. Jansa 



PPOOUUTTNNÍÍKK  PPRROOSSIINNEECC    22000044 
 

- 6 - 

PPRROO    DDĚĚTTII  
Ahoj děti! 

Je neděle a vy 
jistě víte, že je 
tak trochu 

výjimečná. 
Výjimečná proto, 
že zahajuje 

období 
předvánoční 

přípravy - advent. Ve vašich očích 
se dnes odráží světlo, které kolem 
sebe rozlévá plamínek první svíčky 
na adventním věnci. S každým 
dalším týdnem přibude jedna svíčka 
a až zazáří všechny čtyři, bude to 
pro nás znamení, že Vánoce jsou již 
velmi blízko. 

My si letos celou adventní dobu 
představíme jako cestu, jako 
putování, které není vždycky úplně 
snadné. Možná si ještě vzpomenete 
na loňské povídání o malém 
oslíkovi, který doprovázel Pannu 
Marii na cestě do Betléma, kde se 
narodil Ježíšek. Cesta byla mnohdy 
velice náročná a strastiplná, ale 
přesto Panna Maria šla  
a připravovala se na příchod 
děťátka. 

My se máme také připravovat na 
narození Ježíška, abychom prožili 
skutečnou radost. A to se nám 
podaří, pokud dobře připravíme svá 
srdce. Nabízí se nám celá řada 
možností, kdy můžeme dobrým 
skutkem pomoci svým bližním. 
Mohou to být třeba naši mladší 
kamarádi, sourozenci, rodiče nebo 
staří lidé. Budete je na svém 
putování potkávat, tak se snažte je 
nepřehlédnout. Všimnout si toho, že 
někdo potřebuje pomoct přejít 
silnici, jiný zase přidržet dveře, 
někdo podat hůlku, odnést tašku, 
někomu udělá radost váš pěkný pozdrav nebo úsměv, rodičům třeba nabídnutá pomoc v domácnosti, s přípravou jídla, 
s nádobím. Myslím, že přijdete na spoustu dalších možností, kde lze pomoci. Každý tento skutek lásky si zaznamenejte do 
adventní cesty. Ta má podobu schodů, které stoupají stále výš a na samém vrcholu se pak otevře výhled na Betlém. Podle toho, 
komu pomůžete si zakreslete určitý symbol k odpovídajícímu schodu. Malé děti mají sluníčko, staří lidé květinu a rodiče 
srdíčko. Doufám, že se vám podaří doputovat až na konec a že za vámi zůstane krásně vyzdobená cesta. 

(Otazníček) 
Pro starší: 

ROZHOVOR 
Každý z nás si jistě rád přečte zajímavý rozhovor s významnou osobností. Ať už se jedná o herce, zpěváky či jiné umělce, 

politiky nebo další známé tváře z kulturního světa. Určitě by bylo nesmírně zajímavé udělat rozhovor s někým naprosto 
jedinečným. Rozhovor s Bohem. Jak by asi vypadal? Možná třeba právě tak, jako ten následující. V tomto okamžiku není 
důležité, kdo tento rozhovor připravil, ale to, jaké přináší myšlenky. A těch je tam určitě pro každého celá řada. Věřím, že snad 
každého z vás alespoň některá osloví a pokusíte se o ní v nadcházejícím adventu trochu více přemýšlet a promítat ji do svého 
života. 
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„Pojď dál,“ řekl Bůh. „Tak ty bys se mnou chtěl udělat interview?“ 
„Jestli máš čas,“ řekl jsem. 

Bůh se usmál a odpověděl: „Můj čas je věčnost, a proto je ho dost 
na všechno. A na co se mě vlastně chceš zeptat?“ 

„Co tě na lidech nejvíc překvapuje?“ 
Bůh odpověděl: „To, že je nudí být dětmi, a tak pospíchají, aby dospěli, 

a když jsou dospělí, zase touží být dětmi. 
Překvapuje mě, že ztrácejí zdraví, aby vydělali peníze, a pak 

utrácejí peníze za to, aby si dali do pořádku své zdraví. 
Překvapuje mě, že se natolik strachují o budoucnost, že zapomínají 

na přítomnost, a tak vlastně nežijí ani pro přítomnost, ani pro budoucnost. 
Překvapuje mě, že žijí, jakoby nikdy neměli umřít, a že umírají, 

jako kdyby nikdy nežili.“ 
Bůh mě vzal za ruce a chvíli jsme mlčeli. Pak jsem se zeptal: 

„Co bys chtěl jako rodič naučit své děti?“ 
Bůh se usmál a odpověděl: „Chci, aby poznali, že nemohou nikoho 

donutit, aby je miloval. Mohou jen dovolit, aby je druzí milovali. 
Chci, aby poznali, že nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. 

Chci, aby poznali, že není dobré porovnávat se s druhými. Každý 
 bude souzen sám za sebe, ne proto, že je lepší nebo horší než jiní. 
Chci, aby poznali, že bohatý není ten, kdo má nejvíc, ale ten, kdo 

potřebuje nejméně. 
Chci, aby poznali, že trvá jen pár vteřin způsobit lidem, které 

milujeme, hluboká zranění, ale trvá mnoho let, než se taková zranění uzdraví. 
Chci, aby se naučili odpouštět, odpouštět skutkem. 

Chci, aby věděli, že jsou lidé, kteří je velmi milují, ale kteří 
nevědí, jak své city vyjádřit. 

Chci, aby věděli, že za peníze si mohou koupit všechno kromě štěstí. 
Chci, aby poznali, že opravdový přítel je ten, kdo o nich všechno ví, 

a přesto je má rád. 
Chci, aby poznali, že vždycky nestačí, aby jim odpustili druzí, 

ale že oni sami musejí odpouštět.“ 
Chvíli jsem seděl a těšil se z Boží přítomnosti. 

Pak jsem Bohu poděkoval, že si na mne udělal čas. Poděkoval jsem mu 
za všechno, co pro mne a mou rodinu dělá. 

A Bůh odpověděl: „Kdykoli. Jsem tu čtyřiadvacet hodin denně. Jen 
se zeptej a já ti odpovím.“ 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Správný stín měl číslo 7. 
Dokončení tajenky z osmisměrky:...v níž, tvář tvá se netváří? 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA
V prosinci 2004 oslaví: 
79 let pan Jan Faltejsek z Dolní Čermné 
79 let paní Filomena Šebrlová z Dolní Čermné 
78 let pan Josef Vychytil z Dolní Čermné 
77 let pan Miloslav Vávra z Dolní Čermné 
77 let pan Bedřich Dostálek z Dolní Čermné 
75 let pan Jaroslav Nastoupil z Dolní Čermné 
75 let paní Vilemína Červenková z Jakubovic 
71 let paní Marie Dostálková z Dolní Čermné 
70 let pan Václav Vacek z Dolní Čermné 
75 let pan František Fišar z Horní Čermné 
60 let paní Božena Málková z Horní Čermné 
65 let  pan Ing.Ivan Hrubant z Petrovic 
90 let paní Jitka Výprachtická z Verměřovic 
77 let pan Karel Moravec z Verměřovic 
76 let paní Jiřina Vágnerová z Verměřovic 
70 let paní Františka Faltusová z Verměřovic 

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

a pevné zdraví do dalších let 

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve: 
v Dolní Čermné 7.11.2004 Petra Macháčková 

z Horní Čermné 
v Dolní Čermné  14.11.2004 Vojtěch Hrdina z Bystřece 
v Dolní Čermné  14.11.2004 Aneta Jurečková ze Strážné 
Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny 

potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
ve Verměřovicích 25.10.2004 
 s panem Břetislavem Krejsou z Verměřovic 
v Dolní Čermné 6.11.2004 
 s panem Rudolfem Formánkem z Dolní Čermné 

Pozůstalým ještě jednou vyslovuji 
křesťanskou účast na jejich zármutku. 

Otec Pavel 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

1. neděle adventní 
28. listopadu 2004 

49. týden / 2004 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

29. listopadu - pondělí  po 1.neděli adventní 
18.00  Dolní Čermná – za Marii Betlachovou, manžela, rodiče a sourozence 

30. listopadu - úterý  Svátek sv.Ondřeje, apoštola 
1. prosince - středa  po 1.neděli adventní, sv.Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 

18.00 Petrovice – za rodiče Duškovy, syna a dceru 
2. prosince - čtvrtek  po 1.neděli adventní 

6.45 Dolní Čermná – za zemřelé z rodiny Jansovy a Výprachtických 
18.00 Verměřovice – za Marii Moravcovou a syna Karla 

3. prosince - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova, sv. Františka Xav. 
18.30 Dolní Čermná – smírná pobožnost k Srdci Ježíšovu před vystavenou Eucharistií 
19.00 Dolní Čermná – za Petra Mikulu a oboje rodiče 

4. prosince - sobota  první sobota v měsíci, sv.Barbory, panny, sv.Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6.45 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu v nemoci 
17.00 Verměřovice – za Annu Mlynářovou, manžela a oboje rodiče 

5. prosince - neděle – 2. adventní 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za Marii Marešovou a manžela 
Petrovice - 9.00 h – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za farníky 

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 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 17.55 h. a podle potřeby také po mši svaté. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 29. 11. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti pondělí 29. 11. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 2. 12. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 3. 12. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 3. 12. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 4. 12. 9.00 h. fara Dolní Čermná (Pa) 

SSLLUUŽŽBBAA  LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

Prosinec 2004 

7.30 p. K. Štěpánek 221 5.12. Ne 2. neděle 
adventní 10.30 Vágnerovi 102 

7.30 Vackovi 197 12.12. Ne 3. neděle 
adventní 10.30 Vašíčkovi 349 

7.30 Kunertovi 300 19.12. Ne 4. neděle 
adventní 10.30 Faltusovi 356 

24.12. Pá Štědrý den 7.30 Havlíčkovi 341 

25.12. So Narození Páně, 
Boží hod vánoční 10.30 Vyhnálkovi 351 

7.30 Müllerovi 177 26.12. Ne Svatá rodina, 
Sv. Štěpán 10.30 Formánkovi 203 

7.30 Bláhovi 457 31.12. Pá Silvestr 
16.00 Bednářovi 302 

Leden 2005 

7.30 p.Šimková 99 1.1. So Matka Boží, Panna Maria 
Nový rok 10.30 Applovi 100 

7.30 Filáčkovi 332 2.1. Ne 2. neděle po narození 
Páně 10.30 Pecháčkovi 330 

6.1. Čt Tři Králové 18.00 Nastoupilovi 303 
7.30 Langrovi 173 9.1. Ne Křest Páně 
10.30 Formánkovi 202 
7.30 Marešovi 172 16.1. Ne 2. neděle v mezidobí 
10.30 Zpěvákovi 195 
7.30 Menclovi 193 23.1. Ne 3. neděle v mezidobí 
10.30 Faltusovi 128 
7.30 p. Kunertová 177 30.1. Ne 4. neděle adventní 
10.30 Formánkovi 83 


