
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
29. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

15. neděle v liturgickém mezidobí  - 15. července 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené duchovního správce nebudou ve farním 

kostele v Dolní Čermné ve všedních dnech od pondělí 16. 7. do pátku 20. 7. 2007 pravidelné mše 
svaté. V případě pohřbů nebo zaopatřování nemocných se obracejte na P. Jána Kubise, duchovního 
správce v Dolní Dobrouči (tel.: 465 543 420), který bude po dobu dovolené otce Pavla ve farnosti 
zastupovat.    
21. července - Sobota  -  sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve                                                         
   19.00 Verměřovice  -  za Annu Mlynářovou, manžela a oboje rodiče 
22. července  - 16. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -    7.30 h. -  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a rodinu Němečkovu 
Hůra   -   10.00 h. -  za Václava Vondru, Ladislava Bednáře a Petra Duška,  
          stavitele kapličky 
Mariánská Hora -  16.00 h. -  za Emila Šilara, manželku a sestru Ludmilu  
 

Lektorská služba: 
22. 7.  - 16. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - paní Mikulová č. 162  

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Pecháčkovi  MH 
 

Rozvrh úklidu farního kostela: srpen - říjen 2007 
datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota      11. 8.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota      18. 8. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
sobota      25. 8. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota       1. 9. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota       8. 9. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota     15. 9. 6. Dvořáková Vlaďka Matyášová  Anděla Šemberová  Marie 
sobota     22. 9. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota     29. 9. 8. Vránová  Alžběta Adamcová Slávka Vránová  Helena 
sobota     6. 10.   9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
sobota   13. 10.     10. Formánková Hana Jansová Jitka Vágnerová Hana 
sobota   20. 10. 11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila Blažková  Vlasta 
sobota   27. 10. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 

Poznámka: Pochopitelně, že je možné si službu při úklidu vyměnit s jinou skupinou, ale je třeba  
o tom informovat pana kostelníka Mareše, od kterého si vedoucí skupinky půjčí klíče od kostela a bude 
zodpovědný za jejich vrácení. Za vaši pomoc všem upřímně děkuji. 
                                      Otec Pavel 



Informace o změně telefonního čísla:   
pan Josef Mareš (kostelník), Dolní Čermná č. 271 
- po zrušení pevné telefonní linky je možné se dovolat na mobil: 731 604 157 
 

Není moudré odpočinek odkládat  (z knihy "Jak to vidí Marie Svatošová " ) 
Je odpočinek právem, anebo povinností 
člověka?  
Bylo by velice zajímavé nechat studenty tento 
námět zpracovat třeba při maturitních písemkách 
z češtiny. A ještě zajímavější by pak bylo po 
večerech si ta jejich slohová cvičení pročítat. 
Nepochybuji o tom, že by ti mladí lidé dokázali 
snést obrovskou hromadu argumentů jak ve 
prospěch práva, tak ve prospěch povinnosti 
odpočívat. Psát o tom teoreticky je totiž něco 
docela jiného, než se s tím vypořádávat v 
každodenním životě. V něm už to tak jednoduché 
není.  
 
Neoblíbené spaní ve školce  
Problémy začínají často už v peřince - proč jinak 
by vynalézaví dospělí vymýšleli ukolébavky nebo 
vyráběli kolébky a podobné další pomůcky. 
Nevím, kdo a kde jako první použil výraz "po o". 
S údivem jsem ale zjistila, že ho běžně používají 
předškoláci ve všech koutech republiky, když 
vyjednávají s babičkou, aby je vyzvedla ze školky 
před povinným spaním. Prostě po obědě, ve snaze 
vyhnout se nedobrovolnému odpočinku. Dodnes 
si pamatuji, jaká to byla úleva, když tehdy naše 
paní učitelka netrvala na spánku, ale stačilo jí, že 
máme přivřené oči a nebudíme ostatní děti.  
 
Není moudré odpočinek odkládat na dobu, 
kdy na něj budeme mít čas  
O pár let později by si člověk rád po obědě 
schrupnul, ale už to nešlo. Přišly povinnosti, 
nejdřív školní, pak pracovní a když konečně přišel 
i důchod, potvrdily se předpovědi starších, že v 
důchodu je času ještě méně. Z toho plyne, že není 
moudré odpočinek odkládat na dobu, kdy na něj 
budeme mít čas, protože ten budeme mít až v 
hrobě. A do něj bychom se paradoxně mohli 
dostat předčasně právě proto, že jsme potřebu 
odpočinku dlouhodobě podceňovali.  
Naštěstí je svět uspořádán tak, že se střídá den a 
noc, světlo a tma, a už to samo o sobě člověka 
nutí, aby se podřídil nějakému řádu. I když to - 
tak jako v té školce - zkouší v rámci možností 
ošulit. Vymyslel žárovku, aby si prodloužil den a 

zkrátil noc. Někdy se to hodí, ale když je toho 
moc a je to často, tak už to škodí. Nejenom 
člověku, který se nevyspí, ale i těm kolem, 
protože nevyspalý a unavený člověk je mrzutý a 
protivný a druzí tím trpí.  
Vím, o čem mluvím, protože se mi to stalo. Řádila 
chřipka a mou ordinací prošlo ke stovce lidí za 
den. Po téhle šichtě následovala noční 
pohotovostní služba s mnoha výjezdy a ráno opět 
rovnou do práce, kde čekala další stovka 
nemocných. Mezi nimi pacient, který řekl nahlas, 
co si myslel: "Paní doktorko, vy se na mě zlobíte? 
Proč? Co jsem vám udělal?" Naštěstí to vyslovil 
nahlas a tak se nedorozumění dalo snadno 
vysvětlit. Bez problémů pochopil a uznal, že při 
takové únavě už nemám sílu přinutit se  
k úsměvu, který ode mne právem očekával. Ale 
kolik lidí si asi za ten den pomyslelo totéž, nic 
neřekli a tak odcházeli s nepříjemným pocitem, že 
mezi námi není něco v pořádku.  
 
Odpočinek je životní nutností  
Krátké každodenní (aspoň ty noční) odpočinky 
jsou životní nutností. Tomu se v určité míře musí 
podřídit každý, ať chce nebo nechce. Na 
dobrovolnosti jednotlivce však je, zda bude nebo 
nebude "sedmého dne odpočívat", jak doporučuje 
Bible. Vlastně zde nejde o pouhé doporučení, ono 
tu jde o přikázání. Jeho účelem není jenom 
obnovit tělesné síly, ale také "světit neděli". To je 
něco víc, než pouhá regenerace sil. Člověk, má-li 
být hoden toho jména, by se měl taky občas 
zastavit, uvědomit si odkud kam putuje (nebo se 
žene), měl by projevit vděčnost (je za co děkovat) 
a měl by si ujasnit, co a jak dál. Jednou za čas je 
žádoucí udělat i větší inventuru, zastavit se trochu 
déle, korigovat chyby, vyprosit si vedení i sílu  
pro další etapu a teprve pak, odpočatý a svěží 
vykročit na další úsek své jedinečné životní cesty. 
K tomu se výborně hodí prázdniny nebo 
dovolená. Dopřejme si je všichni, vy i já. 
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