
 

 

VVYYDDÁÁVVAATT    PPLLOODDYY    DDUUCCHHAA    SSVVAATTÉÉHHOO  
Milý čtenáři, nepochybuji, že máš také rád typ člověka, který se dokáže v pravou chvíli usmát, nedělá nikomu zbytečné 

potíže, nevyčítá druhým jejich chyby, umí si všimnout potřeb bližního, má smysl pro humor. Mluvou dneška je to takový 
„pohodář“. A protože ten je vždycky v kurzu, nebude od věci se s ním blíže seznámit. 

Ale ovocem Ducha je vlídnost. 
Čas od času se na někoho usmát, být na druhé hodný, abych na ně udělal dobrý dojem, to se dnes často propaguje. Existují 

i školy asertivního chování, které vám poradí, jak se stát ve společnosti mírným, vlídným a otevřeným, ale přitom současně 
pevně a zásadově hájit své názory a zájmy. Asertivita je v tomto světě založena na přirozené schopnosti člověka prosadit se 
v daném prostředí za použití vlastností, které ostatní lidé vysoko hodnotí. Mezi ně určitě patří vlídnost, úsměv, pozitivní přístup 
k životu. Dnes je již téměř v každém autosalóně prodavač, který prošel školou asertivity a manažerského vystupování. Pro 
vnímavého zákazníka není problém vypozorovat, jak prodavač vlídně, ale účelově, nabízí své zboží. Jak často jednostranně 
zdůrazňuje výhody daného výrobku a jak se snaží zaujmout zákazníka i tím, že se na něj občas usměje, volí laskavá slova, 
ocení zákazníkovu vědomost o zboží, které se mu v prodejně nabízí. Tvrzení, že se přece jen tak nenechám oklamat 
podbízivým jednáním prodavače, se však ve skutečnosti moc nezakládá na pravdě, protože vlídný, příjemný prodavač dokáže 
prodat i evidentně horší zboží. I když je prodavačova vlídnost účelová a sleduje vlastní zisk, přesto je často úspěšná ve svém 
úsilí získat si přízeň dotyčného zákazníka. 

Mezi ctnosti, které se v současné době v naší společnosti jen těžko hledají, patří bezesporu vlídnost. Nejednou ve svědomí 
přiznáváme, jak jsme byli na druhého nevrlí, mrzutí, jak jsme zvýšili hlas či druhému za jeho chování otevřeně vyčinili. 
Kolikrát v životě jsme se již zlobili nebo mračili. Vlídnost v podobě křesťanské ctnosti se dost liší od pragmatického 
asertivního sebeovládání. Každá pravá ctnost je totiž zakotvena v Bohu a sleduje jen to, co se jemu líbí. Vyžaduje neustálé 
sebedarování, aniž by se dotyčný člověk přitom příliš znepokojoval nepříznivými událostmi. Může se jednat o běžné situace, 
jako je zvládání každodenních pracovních povinností nebo výchovy dětí, ale někdy se dostaví také závažnější situace v podobě 
úrazů nebo onemocnění. 

Rád vzpomínám na své návštěvy u sourozenců Vokolkových v Pardubicích. Nejstarší Vlastimil byl bývalý majitel tiskárny, 
Květa vstoupila do řádu františkánek otce Jana Ev.Urbana a byla mnoho let za totalitního režimu kvůli víře nespravedlivě 
vězněna a Vojmír, jako akademický malíř s křesťanským zaměřením, nesměl nikdy oficiálně pořádat výstavy svých děl. Bylo 
to v době, kdy jsem končil střední školu a Vlastimil Vokolek, který mne soukromě učil historii, ve svých sedmdesáti letech 
vážně onemocněl. Jeho sestra Květa se o něj starala. Obdivoval jsem atmosféru klidu a vlídnosti, která mezi sourozenci 
panovala. Květa svého bratra ke konci života musela i krmit. Vlastimil později nebyl schopen ani mluvit, ale přesto, kdykoli 
jsem přišel k němu na návštěvu, Vlastimil mne obdaroval úsměvem a Květa mne srdečně přivítala: „Pavle, buď mezi námi 
vítán, jsme opravdu rádi, že jsi zde.“ Nikdy jsem neslyšel od Květy nějaké stesky, ani Vlastimil nedal na sobě znát, že trpí. Ta 
jejich vlídnost mne hluboce oslovila … 
Vlídné chování nacházím velmi často při návštěvě svých starších spolubratří z řad kněží. Během rozhovoru s nimi, neslyším 
většinou nic negativního, žádné nářky nebo stesky na lidi nebo na představené. Kolik rozvahy, moudrosti a vnitřního pokoje tito 
bratři, mnozí již ve vysokém stáří, rozdávají. Za všechny snad mohu jmenovat otce Antonína Kubíčka, faráře v Čestíně. S jakou 
láskou a bratrským postojem dokáže přijmout spolubratra kněze. Otec Antonín působí již 66 let v jedné farnosti. Když před 
třemi léty slavil své devadesátiny, vyjmenoval při promluvě některé zásady kněžského života, mezi nimi byla v popředí radost 
z kněžské služby, radost z Pána Boha. Začínám rozumět, proč dříve kněží vydrželi i mnohé těžké životní situace. Měli totiž 
potřebné zázemí v dobrých sousedských kněžských vztazích a své služby v církvi si opravdu vážili. Toto svědectví je 
především výzvou pro nás mladší kněze, kteří jsme nejednou sólisté ve své pastoraci a kteří si ani neumíme najít čas na 
návštěvu svého spolubratra. Otec Pavel 

  EEVVRROOPPSSKKÁÁ    UUNNIIEE    NNÁÁMM    PPOOMMÁÁHHÁÁ  
Vstup do EU v mnohých z nás vyvolával nedůvěru, nejistotu, obavy... Ještě nyní se občas u spoluobčanů 
setkávám s názorem, že členství v EU nám nic dobrého nepřineslo. Jsem přesvědčena o malé informovanosti 
lidí, neboť sdělovací prostředky raději přinášejí atraktivní zprávy. Ráda bych Vás informovala o dvou 
projektech Oblastní charity Červený Kostelec, které finančně podporuje EU. 
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KKUURRZZ  DDOOMMÁÁCCÍÍHHOO  OOŠŠEETTŘŘOOVVÁÁNNÍÍ  AANNEEBB  CCHHCCEEMMEE  VVÁÁMM  PPOOMMOOCCII  ZZVVLLÁÁDDNNUUTT  PPÉÉČČII  OO  VVAAŠŠEE  BBLLÍÍZZKKÉÉ  

Účast na těchto kurzech nabízí Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České. Kurzy jsou 
součástí projektu „Respitní péče o těžce nemocné seniory a podpora domácího ošetřování prostřednictvím pečujících blízkých 
osob“, který podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků programu EU Phare 2002 – Podpora aktivního života 
seniorů. 
Náplní kurzu je: - Teoretická i praktická výuka jak pomoci nemocnému 
- Sociální poradenství 
- Prevence syndromu vyhoření pečujících 
- Řešení individuálních problémů účastníků školení 

V rámci projektu je již před dokončením v budově Háčka (charitního centra 
volného času v Červeném Kostelci) rekonstrukce dosud nevyužívaného podkroví. 
V těchto prostorách byla postavena společenská místnost a pokoje s vlastním 
příslušenstvím pro ubytování účastníků kurzů. Pokoje jsou zařízeny pěkným novým 
nábytkem, vybavenou kuchyňskou linkou, ledničkou, mikrovlnnou troubou, 
zabudovaným vařičem a varnou konvicí. Každý se tedy může rozhodnout, jestli dá přednost vlastnímu stravování, nebo bude využívat 
služeb kuchyně Hospicu Anežky České. Kuchyně nám nabízela celodenní stravování, jídlo bylo dováženo v tepelně izolovaných 
nádobách – menumobilech – jmenovitě pro každého účastníka kurzu. 

Hlavní školitelkou byla vrchní sestra Hospicu paní Kudelková, která nám podala vyčerpávající informace o ošetřování 
nemocného. Veškeré její znalosti jsou opravdu na vysoké profesionální úrovni získané celoživotní službou a láskou k nemocným. 
Pracovat s nemocným nás též učily rehabilitační sestry, také jejich výuka byla opravdu přínosem pro získání ucelených znalostí, jak 
pečovat o těžce nemocné. 
Velmi zajímavé a poučné byly též přednášky vrchních sester z ošetřovatelské a pečovatelské charitní služby. Paní Zdena Kafková 
nás kompletně seznámila se sociální oblastí a upozornila na možnost různé finanční podpory. V této oblasti nám často chybí 
informovanost a naši nemocní vůbec nevědí, kde a o jakou podporu žádat. 
Zajímavá a též důležitá byla část nazvaná Prevence syndromu vyhoření pečujícího. Touto oblastí nás provedl MUDr. Kunct z Hradce 
Králové. V rámci kurzu byla prohlídka Hospicu Anežky České a Domu ošetřovatelské a pečovatelské služby. 
 Cena kurzu je symbolická – 150,- Kč. Také cena za velice pěkné ubytování je se 75% slevou – 60,- Kč/noc. 

Celý kurz je veden na vysoké profesionální úrovni. Účast mě hodně obohatila jak po stránce teoretické, praktické tak 
duchovní a mohu ho každému doporučit. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 
Informační letáky si můžete vypůjčit v předsíňce farního kostela v Dolní Čermné. Kurzy domácího ošetřování budou pokračovat 
i v podzimním období. Přihlašovat se můžete již nyní na adresu Ing. Jana Řezníčková – tel. 721 581 373 nebo 491 465 148 E-mail: 
reznickova@hospic.cz, http://www.hospic.cz 
Modelový projekt rezidentní péče pro seniory a jejich dospělé děti se zdravotním postižením formou chráněného bydlení je 
financován programem Evropské unie Phare 2002 – podpora aktivního života seniorů. 

HHLLEEDDÁÁMMEE  ZZÁÁJJEEMMCCEE  OO  TTRRVVAALLÉÉ  NNEEBBOO  PPŘŘEECCHHOODDNNÉÉ  BBYYDDLLEENNÍÍ  VV  CCHHRRÁÁNNĚĚNNÝÝCCHH  BBYYTTEECCHH  

Oblastní charita Červený Kostelec vyhlašuje výzvu pro zájemce o bydlení v Chráněných bytech v Žirči u Dvora Králové nad 
Labem 

Informace 
Typ ubytování: Jedná se o dva bezbariérové byty 1+1 a 2+1 s ošetřovatelskou asistencí v rozsahu čtyř hodin denně pro jeden byt. po 
dohodě je možné dostupnou asistenci rozložit do období od 7.00 do 19.00 h. Vážným zájemcům nabízíme možnost si bydlení 
nezávazně na dva měsíce vyzkoušet. 

Podmínky pro přijetí: - Senior nebo dva senioři ve věku okolo 60 let a výše, starající se 
o nemocného s diagnózou roztroušená skleróza (RS) nebo s jiným závažným tělesným 
onemocněním 
- Soběstačnost seniorů. 
- Svéprávnost všech zúčastněných. 
- Ochota seniorů poskytovat péči postiženému členu domácnosti. 
Popis:  Jedná se o nově zrekonstruované byty v klidném prostředí obce Žireč. Dům je 
v areálu Domova svatého Josefa (DSJ). U domu je užitková zahrada s prostorným 
skleníkem a v sousedství je rozlehlý park. V obci funguje Klub důchodců a Český svaz 
chovatelů. je zde možnost využít rehabilitaci a kulturních a duchovních aktivit DSJ 
a odebírat obědy. Do DSJ dojíždí praktická lékařka za Dvora Králové. Ve zkušební době, 

která bude trvat 2 měsíce, bude nájem hradit Oblastní charita Červený Kostelec. Nájemníci si ve zkušební době hradí pouze provozní 
náklady přímo spojené s jejich pobytem. V celém objektu není povoleno kouření. 

Bližší informace: 
Vladislav Plašil tel: 499 628 539, plasil@zirec.hospic.cz, http://zirec.hospic.cz/. 
Pokud by Vás toto bydlení zaujalo, tak mi prosím zavolejte. 
V případě, že mě nezastihnete volejte na tel: 499 628 502, mobil: 777736054 – vedoucí DSJ Mgr. Lukáš Holub. 
Adresa Domova sv. Josefa je: Domov sv. Josefa 

Žireč č.p. 1 
544 04 Dvůr Králové n. L. 
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SSVVĚĚTTCCII    VV    PPRRAANNOOSSTTIIKKÁÁCCHH    --    ČČEERRVVEENN  
 6. O svatém Norbertu chladna jdou ke 
 čertu. 

8. Jaké počasí o Medardu, takové je o žních. 
       Když na Medard prší, voda břehy vrší. 
       Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije 
 mandel i kopa. 

11. O svatém Barnabáši bouřky často straší. 
      Plačtivý Barnabáš - úroda na vinicích. 

15. Pohoda od svatého Víta do svatého Jana 
 - pro obilí je vyhraná. 
      Svatý Vít mění čas. 
      Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu. 

19. Prší-li na svatého Gerváze a Portáze, po 

 čtyřicet dní se deštivé počasí ukáže. 

24. Od svatého Jana Křtitele běží slunce již 
 k zimě. 
       Prší-li na den svatého Jana Křtitele, 
 louskáme červivé ořechy nesměle. 
       Kuká-li žežulka o svatém Janě, bude 
 drahota. 

25. Svatý Ivan bývá plačtivý pán. 

27. Jaké počasí na Ladislava bývá, takové se 
 příštích sedm neděl skrývá. 

29. Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok 
 úrodný bude jistý.

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

 

 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V červnu 2005 oslaví: 
80 let paní Ludmila Nováková z Petrovic č.7 
79 let paní Antonie Sklenářová z Verměřovic 
75 let paní Zdeňka Motlová z Dolní Čermné 
75 let paní Jindřiška Bednářová z Dolní Čermné 
75 let pan Valentin Kunert z Dolní Čermné 
74 let paní Zdeňka Müllerová z Dolní Čermné 
74 let pan Oldřich Rybka z Verměřovic 
73 let paní Olga Vávrová z Dolní Čermné 

72 let paní Vlasta Nováková z Petrovic 
72 let pan Josef Mareš z Dolní Čermné 
71 let paní Marta Cejnarová z Dolní Čermné 
65 let paní Marie Vacková z Dolní Čermné 
60 let paní Růžena Maříková z Verměřovic 
50 let pan Robert Faltus z Dolní Čermné 
50 let pan Pavel Formánek z Dolní Čermné 
50 let paní Božena Maixnerová z Petrovic

Všem oslavencům jménem naší 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  8.5.2005 Marie Macanová z Petrovic 

v Dolní Čermné  14.5.2005 Vojt ěch Lešikar z Horní Čermné - Nepomuk 
v Dolní Čermné  14.5.2005 Matyáš Šilar  z Prahy 5 
v Dolní Čermné  28.5.2005 Renata Lešikarová z Horní Čermné 

Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti 
pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 

v Dolní Čermné  14.5.2005 paní Klára Šilarová z Prahy 5 

Paní Kláře k jejímu uvedení do křesťanského života srdečně blahopřeji a vyprošuji věrnost k daru křestního povolání. 

Otec Pavel

Červenec 2005 

7.30 Kunertovi 12 
4.7. Ne 

14. neděle 
v mezidobí 10.30 Severinovi 342 

7.30 p. Matoušková 305 
11.7. Ne 

15. neděle 
v mezidobí 10.30 Macháčkovi 242 

7.30 p.K. Štěpánek 221 
18.7. Ne 

16 neděle 
v mezidobí 10.30 Krátký Z. 73 

7.30 Vackovi 197 
25.7. Ne 

17. neděle 
v mezidobí 10.30 Faltusovi 356 

Červen 2005 

3.6. Pá 
Nejsvětější 
srdce Ježíšovo 19.00 Jansovi st. 7 

5.6. Ne 
10. neděle 
v mezidobí 7.30 Adamcovi 18 

7.30 p. Vávrová 264 
12.6. Ne 

11. neděle 
v mezidobí 9.00 Jansovi ml. 7 

7.30 p. Venclová 402 
19.6. Ne 

12. neděle 
v mezidobí 10.30 Motlovi 11 

7.30 Dvořákovi 406 
26.6. Ne 

13. neděle 
v mezidobí 10.00 Blažkovi 275 

29.6. St Sv. Petr a Pavel 19.00 p. Motlová 11 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ  KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  

Pá 3.6.- Ne 5.6.  Jablonský medvídek – XI. Ročník folkového festivalu 
Areál koupališt ě v Jablonném nad Orlicí 

Ne 5.6. Jablonné o čima návšt ěvníka – výstava fotografií 
Vernisáž v 18 hod. v kulturním a informa čním centru čp. 30 v Jablonném nad Orlicí 
Výstava potrvá do 19. 6 2005 

Ne 12.6. – 10.00 hod. Poutní slavnost v Jakubovicích 

So 18.6. – 13.00 hod. Zábavné soutěžní odpoledne, divadélko pro děti, večerní zábava – hraje Letrando 
Areál koupališt ě v Jablonném nad Orlicí 

Ne 19.6. – 15.00 hod. Pohádka pro děti 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Pá 24.6. – 19.00 hod. Galakoncert – účinkují pěvecké sbory Jabloňka a Podorlický dětský pěvecký sbor 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí  

Ne 26.6. – 18.00 hod. Výstava prací žák ů ZUŠ – vernisáž 
V kulturním a informa čním centru čp. 30 v Jablonném nad Orlicí 
Výstava potrvá do 18. 6 2005 

Út 28.6. – 17.00 hod. Hraje a zpívá celá rodina 
Vystoupení žáků ZŠ se svými rodiči nebo příbuznými 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  HHUUDDEEBBNNÍÍ  FFEESSTTIIVVAALL  
Letohradský mezinárodní hudební festival bude v červnu zakončen dvěma zajímavými koncerty. V pátek 3. června ve 

20 hodin vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě – Orlici přední španělský varhaník ze San Sebastianu – 
Esteban Elizondo a přednese výběr barokních skladeb především španělských skladatelů. Program poutavě doplní letohradský 
pěvecký sbor Familia Cantorum, který přednese Glagolskou mši moravského skladatele 20. století Emila Háby. 

16. ročník festivalu bude zakončen v kostele sv. Václava v Letohradě v neděli 19. června, kde v 15 hodin vystoupí klavíristka 
Helena Suchárová a německý klarinetista Christof Reiff s koncertem sestaveným ze skladeb francouzských skladatelů (např. 
C. Debussy, C. Sain-Saëns, M. Ravel, J. Francaix). 

Přijměte srdečné pozvání na tyto jedinečné koncerty! 

F. Vaníček 
 

 
 
 

Mezinárodní hudební festival - Letohrad 2005 
16. ročník 

 
červnové koncerty: 

 
pátek 3. 6. 2005 ve 20.00 hod. - kostel Nanebevzetí P. Marie, Letohrad - Orlice 

SBOROVÝ  A  VARHANNÍ  KONCERT 
Esteban Elizondo – varhany (Španělsko) 
Pěvecký sbor Familia Cantorum (ČR) 

Petr Hoffmann - sbormistr 
František Vaníček –varhanní doprovod 

Vstupné – 80,- Kč, slevy 50,- Kč 

 
neděle 19. 6. 2005 v 15.00 hod. – kostel sv. Václava, Letohrad 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
DUOLISSIMO 

Helena Suchárová – klavír (ČR) 
Christof Reiff - klarinet (SRN) 

Vstupné – 50,- Kč, slevy 30,- Kč 
 

Předprodej vstupenek: MIKCENTRUM, Václavské nám., Letohrad 

Bližší informace a programy koncertů: www.mhf.letohrad.cz 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
Ahoj děti!  

Bílé sváteční šaty, ozdobený košík 
s květinami nejrůznějších barev a voňavá 
mateřídouška na malý věneček do vlasů... 
Tohle všechno se asi 
okamžitě vybaví v mysli, 
především děvčatům, když se 
mluví o slavnosti Božího 
Těla . Velké těšení se na to, 
až půjdou za družičku, se 

opakuje rok co rok, jen děvčata se čas od času 
vyměňují. Slečny jsou vystřídány maličkými 
holčičkami, které už zvládají chůzi bez velké 
pomoci. Slavnost Božího Těla tak, jak jsme na 
ni zvyklí, by ale určitě nebyla tak pěkná, 
kdybychom neměli v naší farnosti Mariánskou 
Horu s její křížovou cestou krásně vsazenou 
do aleje lip v náruči lesa. Tento prostor se 
přímo nabízí pro slavnostní průvod 
s Nejsvětější Svátostí Oltářní. Průvod, v němž 
jdou děti, ty nejmenší se dokonce ještě vezou v 
kočárcích nebo nesou v náruči. Jde v něm mládež, mladí lidé, 
rodiče, ale i starší lidé, dědové a babičky - tedy několik 
generací. Dá se říci, že všichni tady představují společně 
místní církev, pestrou a putující. Je v tom veliká symbolika. 
V čele celého průvodu jde ale sám Ježíš Kristus. Putuje 

s námi všemi, i když je skryt v malém kousku chleba 
v monstranci, kterou nese kněz. K vyjádření velké úcty a 
k oslavě Božího Syna družičky zdobí cestu a vytvářejí krásný 

květinový koberec, po němž celý průvod 
prochází.  

Už jsme si řekli, že Pán Ježíš je skryt ve 
svátosti. Věříme v tento zázrak, který se 
opakuje při každé mši svaté, kdy při 
proměňování chleba a vína v Tělo a Krev 
Pána Ježíše se zpřítomňuje jeho oběť kříže na 
oltáři. V každém kousku chleba je pak 
přítomen celý Ježíš. Ke všem lidem s čistým 
srdcem přichází Pán Ježíš stále zvonu, ale 
vždy nově, ve svatém přijímání. Jsou to pro 
nás věci rozumem jen těžko pochopitelné. Je 
to veliké tajemství. Tak, jak to vlastně říkáme 
i při mši svaté na výzvu kněze: „Tajemství 
víry ...“ Je určitě dobré si připomenout, jak 
velký dar nám Bůh dal v podobě svého Syna. 
Ten za nás na kříži obětoval svůj život a 

otevřel  nám cestu k věčnému životu. Také ustanovil 
Nejsvětější svátost - Eucharistii, díky níž můžeme Pána Ježíše 
přijímat a být s ním spojeni už zde na zemi. Ale současně nás 
Pán Ježíš spojuje všechny dohromady a tvoříme pak opravdu 
jedno tělo... 

„Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, nikdo není sám. 
Všichni jsme jedno tělo, spojil nás Ježíš, on dal život nám...“ 

(Otazníček) 

Pro starší:  
Známe mnohá rčení a ustálená spojení, kdy stačí říct jejich první část nebo první větu a člověk bez zaváhání doplní zbytek. Zmiňuji 

se o tom proto, že vás chci tak trochu nasměrovat na dnešní úkol. V Písmu svatém - nevyčerpatelné studnici moudrosti a poznání, jsou 
také určité výroky , které jsme slyšeli mnohokrát a dovedeme je téměř zpaměti zopakovat. Představte si však následující situaci. 
Jednotlivé výroky jsou jako barevné tyčky. Pomyslné nůžky všechny tyčky rozdělí na dvě části a ty se pak různě poslepují 
dohromady. Výsledkem je směsice dvoubarevných tyček, tedy v našem případě výroků, které, jak hned zjistíte, nedávají smysl. Ten 
jim dáte vy v okamžiku, kdy správně přiřadíte všechny oddělené části zase k sobě. Ještě vám napovím, že místo zlomu označuje 
hvězdička (*). Čeká na vás  celkem osm „oříšků“ k rozlousknutí. Čtyři jsou ze Starého zákona a čtyři z Nového zákona, jak můžete 
poznat podle uvedených citací. Ty se ovšem také promíchaly a nejsou na svých místech. A to by mohl být úkol pro ty z vás, kteří bez 
problémů opraví věty. U citací použijte logickou úvahu a v některých případech Písmo svaté. 

1. Bůh mluví k Noemu: „Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, * protože nevíte, v který den váš Pán přijde.“ 
(1. Královská 3,9) 

2. Josef vysvětluje faraónovi: „Přichází sedm let veliké hojnosti v celé egyptské zemi. Po nich však nastane sedm let hladu * 
a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“     (Marek 
10,4) 

3. Šalomoun prosí Boha o moudrost: „Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, * neboť takovým patří království Boží.“ 
(Skutky apoštolů 1,7-8) 

4. Prorocké slovo: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, * aby mohl soudit tvůj lid 
a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem.“          (Genesis 6,13) 

Následují čtyři Ježíšovy výroky: 

5. „Bděte tedy, * ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“        (Lukáš 19,46) 

6. „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, * neboť země je plná lidského násilí.“     (Matouš 24,42) 

7. „Je psáno: „Můj dům bude domem modlitby, * jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“  
(Genesis 41,29-30) 

8. „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, * 
a všechna hojnost v egyptské zemi bude zapomenuta.“        (Micheáš 5,1) 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: 
Správné odpovědi z testu: 1. b, 2. a, 3. b, 4. a, 5. a
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Slavnost Božího Těla 
29. května 2005 
22. týden / 2005 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

30. května  -pondělí sv. Zdislavy 
18.00  Dolní Čermná – za Františka a Otýlii Andrlovi, dceru a syna 

31. května  -úterý Svátek Navštívení Panny Marie 
19.00 Dolní Čermná – za farníky 

1. června  -středa sv. Justina, mučedníka 
19.00 Dolní Čermná – za Boží požehnání pro všechny děti z naší farnosti 

2. června  -čtvrtek sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
6.45 Dolní Čermná – za Marii Marešovou 
19.00 Verměřovice – na dobrý úmysl 

3. června  -pátek Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
18.30 Dolní Čermná – smírná pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
19.00 Dolní Čermná – za všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

4. června  -sobota památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná – za všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie  
19.00 Verměřovice – za Jaroslava Duška, manželku a rodiče 

5. června - neděle – 10. v liturgickém mezidobí 
Ve farním kostele se při ranní mši svaté uskuteční 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti 

Dolní Čermná- 7.30 h.- za děti, které půjdou ke svému 1.svatému přijímání 
Petrovice- 10.00 h.- za rodinu Kubíčkovu 

Upozornění: 
Od pondělí 30 května t.r. se začne výmalbou obnovovat vnitřek poutního kostela na Mariánské Hoře. Výmalba kostela potrvá asi dva 
měsíce. Po tu dobu se nebudou na Mariánské Hoře konat pravidelné odpolední mše svaté v 16.00 h.  

V úterý 31.května od 15.00 h. se koná na Mariánské Hoře brigáda při stavbě lešení před výmalbou vnitřku poutního kostela. Prosíme 
muže z farnosti o pomoc při této nezbytné přípravě. 

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 16.00 h. – do 18.30 h., v ostatních dnech se zpovídá 30 minut 
před začátkem 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 30. 5. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 30. 5. 18.00 h. kostel Dolní Čermná  
náboženství pro středoškoláky pondělí 30. 5. 19.15 h. fara Dolní Čermná  
brigáda – stavba lešení úterý 31. 5. 15.00 h. kostel Mariánská Hora 
návštěva starších a nemocných čtvrtek 2. 6. dopoledne Dolní Čermná 
farníků před prvním pátkem v měsíci pátek 3. 6. dopoledne Dolní Čermná 
první zpověď dětí z farnosti pátek 3. 6. 14.00 – 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
nácvik liturgie 1.sv.přijímání pátek 3. 6. 15.00 – 16.00 h. kostel Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek  3. 6. 16.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 4. 6. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
první svaté přijímání dětí z farnosti neděle 5. 6. 7.30 h. kostel Dolní Čermná 
 


