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Jako čeština má tři časy: minulý,
budoucí a přítomný, tak i advent má jakési
své tři rozměry: minulý, budoucí
i přítomný.
Minulý, to jsou celé dějiny spásy
Starého zákona, budoucí je očekávání
spravedlivého soudu našeho Pána Ježíše
Krista na konci věků a přítomný je
zakoušení působení živého Ježíše v našem
společenství.
On přišel. My o tom v Písmu čteme
a vyprávíme si. On přijde. Na to
spoléháme. A že přichází mezi nás, v to
věříme. Tento trojí pohled nám něco
daruje a i umožňuje. Především abychom
„žili právě nyní.“ Pokáním očistili svoji
minulost
a nadějí
ovlivnili
svoji
budoucnost. Nejen svoji, ale všech přátel
a lidí kolem nás. Musíme však začít
u sebe.
Tři dimenze adventu můžeme vložit do
své osobní modlitby. Ranní modlitba je
pohledem do nového dne, do jakési blízké
či bezprostřední budoucnosti. Polední
modlitba může být díkem za právě

TROJÍ ROZMĚR ADVENTU
probíhající přítomný okamžik. Večerní
modlitba je sebereflexí do nedaleké
minulosti a současně poskytuje prostor pro
uskutečnění dobrého zpytování svědomí.
Když tak mluvíme o trojím pohledu do
adventu
a trojím
„podívání
se“
v duchovním životě, zkusme ještě žít
praxi. Spočívá ve třech slovech: Odpusť –
za minulost. Prosím – za budoucnost.
Díky – za přítomnost.
V nastávající adventní době se ponořme,
bratři a sestry, v rozjímání a modlitbě

zcela do Boží prozřetelnosti, důvěřujme
Bohu Otci, jeho nekonečné lásce. Tak mne
napadá: vím já vůbec, co všechno
potřebuji? Z hlediska spásy vlastně ani

nevím, zda více potřebuji tělesné zdraví či
mám přijmout s důvěrou vleklou nemoc,
která
mne
dovede
k dobrému
přehodnocení hodnot v mém životě. Zda
mám lpět na svém hmotném zajištění nebo
unést nejistotu svého pracovního místa
v zaměstnání. Je opravdu vždy rozhodující
v mém životě vytoužený úspěch nebo mne
může také daný nezdar dobře poučit? Byl
jsem opravdu šťastný, když jsem se smál
nebo mne mé slzy také omyly a očistily na
duši? Je pro mne jakákoliv společnost
druhých cestou k Bohu nebo dokážu ustát
a naplnit požehnanou vírou svoji samotu?
– Abych pravdu řekl, nevím, jak to
pokaždé má být. Pán ale ví! Je vševědoucí
a miluje mne. Jedině On ví, co mi
prospěje.
Proto, Bože Otče, můj Stvořiteli, na
začátku adventu Tobě odevzdávám svůj
život a pevně věřím, že jedině v Tvém
náručí jsem v bezpečí a v něm také
naleznu své pravé štěstí.
otec Pavel

CO NÁS ČINÍ KRÁSNÝMI A PŘITAŽLIVÝMI?
Zanedlouho se opět rozběhnou jednotlivá kola soutěže o nejhezčí miss naší republiky. Diváci se opět budou dohadovat, která
dívka je opravdu ta nejhezčí, jestli ta černovláska s dlouhými vlasy nebo ta blond nakrátko ostříhaná. Nic přitom není tak relativního
a diskutabilního jako pojem ženská krása. Pod ním si každý může představovat něco jiného. Je typické, že zpravidla každý
zamilovaný muž vám zatvrzele bude tvrdit, že právě jeho slečna či přítelkyně je ta nejhezčí žena pod sluncem. Co na tom, že nemá
klasické míry tělesných proporcí (90 – 60 – 90 cm) jako nějaká modelka? Jsou vůbec soutěže ženské krásy k něčemu dobré? Ale ano,
šoubyznys určitě tyto nesmyslné soutěže potřebuje, stejně tak firmy, které prodávají ženské oděvy či prádlo a potom desítky
špičkových podniků nejrůznějšího zboží, které potřebují topmodelky pro reklamu svých výrobků.
Dá se ale podle něčeho měřit opravdová lidská krása? Je dobře vycházet z pravdy o člověku. Ten není pouze z těla, z masa
a kostí, ale má také svoje „psýché“ i svoje „charisma“. Jsou jakési obecné normy na stavbu a krásu lidského těla: střední výška
postavy, oblé tvary těla, něžná tvář. Jenže může opravdu defilovat krása lidské hmoty, když v ní schází duševní zralost a jedinečnost
ducha? Pouhá krása lidského těla může tak zajímat buď povrchního člověka nebo návštěvníka nočního podniku. Jsou lidé, kteří, jak se
říká, na první pohled mnoho krásy od matky přírody nepobrali. Přesto mohou být vnitřně nádherní a charismatičtí.
Vzpomínám na jednu právní advokátku. Byla to žena středního věku, která zjevně trpěla nadváhou, a pokud by ji člověk měl
hodnotit jen podle vizáže, asi by se nedočkala líbivého ohodnocení. Když ale začala obhajovat svého klienta u soudního jednání, byl
to doslova nádherný koncert profesionálního přístupu k věci, maximální znalosti problematiky sporu klienta, vážení slov při obhajobě
či zapojení přirozeného osobního šarmu. Ta žena s velkou převahou předčila povrchní argumenty státní zástupkyně, která shodou
okolností byla po stránce „image“ sice přitažlivější, ale scházela jí vnitřní síla a větší angažovanost v dané záležitosti. Obhajoba
dokázala přesvědčit příslušný soudní senát o nevině svého klienta již během prvního stání a to naprosto jasně. V té situaci jsem si
dobře uvědomil sílu ducha i charisma osobnosti dotyčné advokátky.
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Podobně mne oslovilo, když jsem byl před několika léty na pouti v portugalské Fatimě a byl jsem svědkem, jak někteří věřící
lezli po kolenou v prostoru okolo oltáře, kde se zjevila Panna Maria. Hluboko mne zasáhla atmosféra, kterou vytvořili věřící
z různých míst světa. Tolik soustředěnosti, neskrývané zbožnosti a důvěry jsem snad předtím ve svém životě na pouti nikdy neprožil.
Nezapomenutelný byl pro mne okamžik, kdy se na trasu okolo oltáře po kolenou vydala asi čtyřicetiletá, zjevně tělesně nemocná
žena. Doprovázela ji asi patnáctiletá dívka, zřejmě její dcera. Svoji maminku držela za ruku a očima ji povzbuzovala. Při pohledu na
ně jsem si uvědomil, jak jsou obě vnitřně nádherné; maminka i dcera. Jedna skrze přijaté utrpení, druhá díky své lásce k mamince.
Každý člověk má v sobě přirozenou touhu líbit se druhým a proč ne? Vsadit však jen na svůj fyzický zjev je nebezpečné.
Když ho totiž dotyčný má, může půvab svého těla snadno přecenit a potom být ve skutečnosti vnitřně prázdným, ne-li trapným
člověkem. V případě zjevného nedostatku tělesné krásy a zdatnosti může člověk naopak snadno malomyslnět a stát se
zakomplexovaným a neprůbojným. Správné východisko se ocitá v duši každého z nás. Obdaroval-li mne Bůh fyzickými silami
a půvabem, o to více budu pěstovat moudrost svého ducha a pokoru svého jednání. Mám-li zjevné tělesné potíže, nejsem zrovna na
první pohled přitažlivým člověkem, budu pěstovat v sobě zdravé vnitřní sebevědomí a skryté osobnostní charisma. A to, co zdobí
každého člověka a co nic nestojí a oslovuje či dokonce okouzluje druhé, je vždycky bezelstný a upřímný úsměv.
otec Pavel

VÍKEND PRO CHLAPY JENÍKOV 2008

Již po třetí jsem se mohl zúčastnit „Víkendu pro chlapy“. Setkání probíhalo pod duchovním vedením P. Jaroslava Mikeše a P. Jana
Uhlíře a letošním tématem byla Eucharistie.
Setkání začalo v pátek promítnutím filmu „V pravé poledne“, který pojednával o tom, jak je někdy složité postavit se proti zlu
a neutíkat před ním.
V sobotu jsme mohli vyslechnout dvě promluvy na dané téma, kterých se ujal otec Uhlíř. Snažil se nám přiblížit, co je to Eucharistie
a co pro nás znamená. Mluvil i o tom, jak je někdy pro muže těžké přistoupit k Eucharistii a věřit, že v Ní je skutečně přítomný Pán
Ježíš, který nás zve na hostinu. Po promluvách jsme měli možnost ztišit se před
vystavenou Nejsvětější svátostí a rozjímat o tom, kým pro mě Pán je, a že se stále za
nás vydává.
Při sobotní mši svaté otec Uhlíř mluvil i o tom, jak je důležité modlit se za děti, i když
o tom nevědí, nebo o to nestojí. Po celodenní duchovní části jsme si dali dobrou večeři,
dobré pivo a diskutovali o životě.
V neděli ráno jsme měli možnost znovu se ztišit před vystavenou Eucharistií
a přemýšlet o tom, že v síle tohoto pokrmu máme jít dál. Po tom jsme slavili nedělní
mši svatou, při které jsme mohli vložit do obětní misky své radosti, ale i starosti
a prosby s důvěrou, že Pán je podle své vůle vyslyší.
Nedělním obědem setkání končilo, odjížděl jsem s dobrým pocitem, že jsem se mohl
opět o krůček přiblížit Bohu a mohl si odpočinout od každodenních starostí.
I když slovy se nedá vše vyjádřit, rád bych se tímto malým příspěvkem podělil o zážitky ze setkání i s Vámi.
Jan Moravec

PANOVNÍK, KTERÝ TVOŘIL ČESKÉ A EVROPSKÉ DĚJINY

Karla IV. považujeme právem za
nejslavnějšího českého panovníka. Zemřel
v paláci Pražského hradu 28. listopadu
1378 „o třetí hodině po západu slunce“.
Tedy před 630 lety. Epitaf, který citoval
ve své pohřební řeči arcibiskup Jan Očko
z Vlašimi, nejlépe charakterizuje tuto
pozoruhodnou osobnost našich dějin.
„Hle, já, Karel IV., kdys postrach celého
světa, císař, jenž porážku neznal, leč smrtí
pouze byl zdolán, v tomto zde hrobě jsem
skryt, o Bóže, kéž ke hvězdám vstoupí
duch můj, za to teď prosím, kéž všichni
modlí se za mne, ti, jež jsem opustil
v smrti i v životě obdařil svou přízní.“
Příčina jeho smrti díky výzkumům
v sedmdesátých letech přestala být
záhadou. Pádem z koně nebo ze schodů
utrpěl zlomeninu krčku levé stehenní
kosti.
Následkem
několikatýdenního
ležení byl zánět plic, který také ukončil
jeho život.

Pohřeb panovníků, zejména tak slavných

už za svého života, jako byl Karel IV.
patřil
k nejdůležitějším
dvorním
ceremoniálům.
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Po jeho smrti bylo tělo bezprostředně
nabalzámováno a následujících 11 dní byl
vystaven ve velkém audienčním sále
pražského paláce. Před katafalkem
a kolem něho ve světle mnoha voskovic
ležely na poduškách české a císařské
korunovační klenoty, rozestavěny tu byly
rovněž drahocenné relikviáře s ostatky
svatých. Poměrně dlouhá doba vystavení
těla měla umožnit nejen účast na pohřbu
vzdáleným hostům, ale také dostatečný
čas na zhotovení smutečních oděvů,
výrobu
mnoha
svící
a k dovezení
lombardské koruny z Itálie. Ve všech
pražských farních i klášterních kostelech
byly po celou tu dobu zpívány hodinky
a žalmy.
Teprve
dvanáctý
den,
v sobotu
11. prosince, začaly pětidenní smuteční
obřady. Uložen do rakve měl císař podle
svého korunovačního řádu naposledy
projet v obou směrech „královskou cestu“.
Čelo smutečního průvodu, který se vydal

POUTNÍK
na cestu západní branou k Malé straně,
tvořilo 478 černě oděných měšťanů
s rozsvícenými svícemi a přesně tolik
dvorních služebníků. Pak následovali žáci
pražských farních škol, kanovníci
pražských
kapitul
s veškerým
duchovenstvem, dále studenti, bakaláři,
mistři a doktoři pražského vysokého
učení. Další část průvodu tvořili heroldi,
kteří nesli praporce se znaky všech zemí,
kterým Karel IV. - jako český král vládl –
Budyšínska, Zhořelecka, Dolní Lužice,
Javorska-Svidnicka,
Vratislavska
a Lucemburska. Praporečníky doprovázela
stráž lehkooděnců na koních se znaky
a klenoty uvedených zemí. Pak následoval
praporec českého království a praporec
s černým říšským orlem. Za každým
z těchto praporečníků jeli 3 obrnění jezdci.
Další část průvodu zahajoval rytíř, který
nesl v levé ruce Karlovu přilbu se zlatou
korunou, v pravé držel tasený meč
obrácený hrotem k zemi. Za ním jel další
rytíř s praporcem Svaté říše římské, dále
rytíř s černým orlem ve stříbrném poli,
znaky říše uzavíral rytíř se žlutou
válečnou jezdeckou korouhví s černým
říšským orlem, skloněnou hrotem dolů.
Za ním nesli přední šlechtici máry
s otevřenou rakví na zlatém suknu.
Císařovo tělo bylo oblečené do
purpurového pláště, na hlavě měl
císařskou korunu. Vpravo od jeho hlavy
ležela koruna lombardská s říšským
žezlem, z levé strany pak koruna česká
s říšským
jablkem
a taseným
ceremoniálním mečem. Dvanáct rytířů
neslo nad márami nebesa ze zlatem
protkávaného brokátu.
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Další řazení průvodu už ze zachovaných
údajů není tak jasné. Je zřejmé, že za rakví
šel následník trůnu Václav IV., kterého
doprovázelo 114 smutečně oděných mužů
se svícemi. Teprve za ním jelo 20 černě
potažených kočárů s nejblíže příbuznými
ženami a jejich dvorními dámami (s
císařovnou Alžbětou, českou královnou
a chotí Václava IV. Janou Bavorskou
a chotí markraběte Jošta Anežkou
Opolskou). Pak následovalo ještě 26 vozů
s manželkami předních říšských a českých
šlechticů. Závěr průvodu tvořilo na
500 dvořanů, úředníků a šlechticů ze
všech zemí Koruny české.

Od kamenného mostu se střídaly
v nesení már pražští konšelé a měšťané.
K průvodu se připojily postupně pražští
řemeslníci a zástupci cechů. První noc
byla rakev vystavena na Vyšehradě,
cestou zpět v noci 12. prosince
v minoritském klášteře sv. Jakuba na
Starém Městě a další noc v johanitském
kostele Panny Marie Pod Řetězem na
Malé straně. V úterý 14. prosince donesli
šlechtici v průvodu rakev k poslednímu
přenocování do chrámu sv. Víta.

PASTORAČNÍ

RADY FARNOSTI

PROSINEC 2008
Velkolepý ceremoniál následujícího dne
celebroval pražský arcibiskup kardinál Jan
Očko, přisluhovalo mu sedm biskupů
z celé říše. Nad rakví byla pronesena řada
smutečních řečí. První pronesl scholastik
pražské kapituly mistr Vojtěch Raňkův
z Ježova, z něhož do dnešních dnů přežil
název Karla IV. jako „otce vlasti“ – tímto
titulem byli dříve uctíváni pouze
starořímští císařové. Podle životopisců
měl zajímavější řeč Jan Očko z Vlašimi.
Především ocenil vlastnosti zemřelého,
jeho státnické dílo a nazval jej „druhým
Konstantinem“.
Teprve ve čtvrtek 18. prosince bylo
uloženo císařovo tělo do hrobky uprostřed
Svatovítského chrámu, kterou si nechal
sám postavit. Její určitě nádherná
venkovní
výzdoba
se
bohužel
nezachovala, dokonce ani její popis.
Poslední odpočinek českých králů se tak
vrátil ze Zbraslavského kláštera zpět do
chrámu sv. Víta.
Obřad sám byl velkolepý a vypovídal
o postavení, které Karel IV. během svého
života a vlády získal. Století, ve kterém
panoval, bylo dobou velkých válek,
morových ran, hospodářských, politických
a duchovních změn. Přesto svojí politikou
významně poznamenal evropské dějiny,
ale především se zasloužil o hospodářský,
duchovní, kulturní i umělecký rozvoj
Českého království. Na jeho odkaz
můžeme být právem hrdí.
(Podle knihy Františka Kafky – Karel IV.
– Historie života velkého vladaře) B.H.

DOLNÍ ČERMNÁ

Z

9. 10. 2008

Zúčastněni: otec Pavel, L. Kubicová, A. Motlová, M. Motlová, J. Vondrová, M. Vašíčková, Z. Macháček, H. Voksová,
M. Klekarová, J. Němeček, J. Málková, M. Marešová, A. Pecháček
Omluveni: K. Bednář, V. Čada, J. Moravec, F. Severin
Program:
1. Hodnocení - poutní slavnost na Mariánské hoře, oslava 100 let paní A. Duškové, setkání skautů na Mariánské hoře, požehnání
kostela v Petrovicích
2. Farní internetové stránky – vzájemně se povzbuzujme k tomu, abychom se nebáli dodávat fotografie z akcí, které se v naší
farnosti konají
3. Kniha života - každý den si ve farním kostele budeme připomínat všechny zemřelé z naší farnosti příslušného kalendářního dne
za posledních 50 let. Členové PR odsouhlasili tento návrh otce Pavla
4. Beseda s P. Janem Šlégrem (věnována k Roku sv. Pavla) - bude se konat 9. 11. 2008 od 18 hodin v Orlovně v Dolní Čermné.
Téma besedy „Po cestách sv. apoštola Pavla“
5. Adventní duchovní obnova – sobota 13. 12. 2008, kterou povede P. Jan.Balík z Prahy.
Tři promluvy na téma: „Rodino, staň se tím, čím jsi!“
6. Rorátní mše sv. pro děti - se koná 6. 12. 2008 od 6.45 hod. ve farním kostele v Dolní Čermné
Dětská besídka /Mikuláš/ - se koná 7. 12. 2008 od 14 hodin v Orlovně v Dolní Čermné
7. Příprava Pastoračního plánu naší farnosti na rok 2009 - tip farního zájezdu: do Slavkovic u N. Města na Moravě – kostel
Božího milosrdenství, hrad Pernštejn, Zelená Hora – kostel sv. Jana Nepomuckého.
V říjnu 2009 se bude konat v naší farnosti biřmování.
Pastorační plán pro rok 2009 bude schválen za zasedání PR dne 11. 12. 2008.
8. Diskuse - návrh na umístění lavičky do zpovědnice ve farním kostele a ozvučení předsíně farního kostela u hlavního vchodu
Jana Málková
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Ahoj děti!
Na adventním věnci dnes září první rozsvícená svíčka. To znamená, že prožíváme první adventní neděli a vstupujeme do
nádherného období adventu. Času přípravy na Vánoce – na narození Ježíška.
Každá maminka, která čeká děťátko, věnuje mnoho času přípravě všeho potřebného, těší se na okamžik,
až se miminko narodí a ona ho poprvé přivine do své náruče. Jak asi toto všechno prožívala Panna
Maria? I ona jistě chystala vše, co bylo v jejích možnostech, na své děťátko se těšila a opatrovala ho.
I když určitě mnoha věcem nerozuměla – vždyť se měla stát matkou Božího Syna – svěřovala vše
s důvěrou Pánu a pokorně plnila Jeho vůli. Nejen při každodenních povinnostech, ale třeba i v těžké
chvíli, kdy se měli s Josefem vydat na náročnou cestu do Betléma.
My se v adventu také připravujeme na narození děťátka. Nechystáme sice výbavičku a kočárek, ale
máme připravovat svá srdce, aby v nich bylo čisto a mohli jsme tam pozvat narozeného Ježíška, který tam vnese lásku a pokoj.
Abychom si to adventní očekávání nějak znázornili, na obrázku máte namalován zvonek se stuhou. Proč právě zvonek? Jeho
zvuk nás upozorňuje, že se něco děje, něco začíná, že někdo přišel, třeba o Vánocích Ježíšek…Ale než ještě tento kouzelný
zvuk zaslechneme, musíme zvládnout tu důležitou přípravu. Věřím, že se budete snažit pomáhat doma rodičům s úklidem,
pečením cukroví a vším, co připraví vaše domovy na Vánoce. Abychom nezapomněli na ta srdíčka, bude nám to připomínat
stuha, která vede ke zvonku. Jsou na ní čtyři svíčky – čtyři adventní neděle. Dále jsou tam smajlíci, srdíčka a hvězdičky.
Vaším úkolem bude jednotlivé symboly vybarvovat. Začnete právě dnes první svíčkou, která symbolizuje vaši účast na nedělní
mši svaté. Smajlíci budou symbolizovat úsměv, který se pokusíte někomu věnovat tak, aby mu to udělalo radost. Srdíčko
znázorňuje nějaký dobrý skutek – skutek lásky – třeba pomoc kamarádovi, rodičům nebo starším lidem. A konečně hvězdička
znamená modlitbu za budoucí maminky, které očekávají narození děťátka. Stačí i krátká modlitba třeba vlastními slovy. Tak se
bude vaše stuha postupně zaplňovat barvami až k poslednímu adventnímu dni, kterým je Štědrý den a který je znázorněn
zvonkem. Po jeho vybarvení už bude vše připraveno, vaše adventní snažení zaznamenané na stuze ji dodá velkou sílu, aby
radostně zatahala za zvonek a ten se rozezní krásnou písní Vánoc.

(Otazníček)

Pro starší:
Do adventní doby neodmyslitelně patří svátek svatého Mikuláše. V malém testu si dnes
můžete ověřit, co o tomto světci vlastně víte.
1. Svátek sv. Mikuláše slavíme:
a) 5. prosince a je spojen s mikulášskou nadílkou
b) 6. prosince a mikulášská nadílka se odehrává v předvečer svátku
c) 4. prosince a mikulášská nadílka se odehrává večer po svátku
2. Život svatého Mikuláše spadá do tohoto období:
a) od konce 3. století do poloviny 4. století
b) od konce 6. století do poloviny 7. století
c) od konce 11. století do poloviny 12. století
3. Zastával sv. Mikuláš v církvi nějaký úřad?
a) ne, byl to pouze křesťanský světec
b) ano, byl knězem
c) ano, byl biskupem v Myře
4. Se jménem sv. Mikuláše je spojena řada legend, které vypovídají o jeho štědrosti,
laskavosti, ochotě pomoci a smyslu pro spravedlnost. Nejčastěji bývá zobrazován s těmito atributy:
a) mitra, berla a holubice
b) mitra, berla a klíč
c) mitra, berla a tři zlaté koule na knize
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5. Sv. Mikuláš je patronem ministrantů, dětí, panen, soudců, rybářů, řezníků a spousty dalších profesí. Kromě toho je
také hlavním patronem:
a) Anglie
b) Francie
c) Ruska
6. Během pronásledování křesťanů byl Mikuláš zajat a zemřel mučednickou smrtí. Uctívají ho všechny křesťanské
církve a po celém světě jsou rozesety tisíce kostelů jemu zasvěcených. I v České republice tomu není jinak. Poslední
otázka bude tak trochu tipovací, protože se ptá, kolik kostelů a katedrál sv. Mikuláše najdeme na území naší republiky:
a) 35 kostelů a 1 katedrálu
b) 46 kostelů a 1 katedrálu
c) 53 kostelů a 2 katedrály
(podle internetu) (EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka z obrázkové křížovky: LITURGICKÝ ROK
Tajenka z obvodu kruhu: DĚKUJME BOHU ZA PROŽITÝ ROK!

KŘESŤANSKÁ RODINA V KOSTELE
Axiom madame Rettigové:
Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.
Murphyho zákon o dětech v kostele:
V kostele děti vykřikují a jinak hlučí vždy do nastalého ticha, nikoli do hřmění varhan.
Dodatek psychoanalytika Mgr. Pitválka:
Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučení svůj destruktivní pud potlačovat.
Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele:
V nejposvátnější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků:
a)
rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem;
b)
srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo dudlík;
c)
dunivé kopání dětských nožek do lavice;
d)
skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X.Y., způsobené vaším čiperným dítkem;
e)
pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev;
f)
„trouby jerišské“ aneb hloubkové čištění ucpaných dutin něčí ratolesti;
nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nový mikrofon skvěle zabírá i z několika
g)
metrů
h)
zvolání benjamínka vzorové křesťanské rodiny během významné pomlky při kázání: „Proč ten pán tolik křičí?!“,
případně do ticha po sv. přijímání: „Mamiíí, kdy už bude konec?“
Bileámův pesimistický dodatek:
Následky si ponesou rodiče sami! Jen málokterý duchovní správce je duchovně tak na výši, že bude ochoten a schopen
rozpoznat v hlásku neviňátka ne-li rovnou hlas Boží, tak alespoň vůli lidu.
Murphyho zákon promluv pro děti:
Je-li ve farním personálu na výběr z více osob (pan farář, kaplan, jáhen apod.), bude mít promluvu pro děti ta z nich, která
má pro službu dětem nejmenší přirozené předpoklady.
Zdůvodnění pastoralisty doc. Herodesa:
Svou nechuť a neschopnost pracovat s dětmi tak může dotyčný obětovat za přítomnou drobotinu. Tím jim ostatně
prospěje víc, než kdyby jej práce s dětmi těšila a on se v ní seberealizoval. A děti si alespoň nebudou zvykat na luxus, že
k nim někdo mluví srozumitelnou řečí. Budou připravenější na život, hlavně na bohoslužby pro dospělé, kde se s nimi už
nikdo nebude mazlit!
Dilema rodin s malými dětmi:
Být, či nebýt s nimi na mši svaté?
Jestliže tam budou zlobit, budou se na vás všichni zlobit, že tam zlobily.
Jestliže je necháte doma, vyčte se vám, že je necháváte doma a nezvykáte je na mši svatou.
Závěr anonymního aktivního laika:
Křesťanská výchova se bez trochy kraválu prostě neobejde.
Z knihy Tomáše Marného z Bludovic – Murphyho zákony o církvi
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Opět „krabičková sbírka“ v našem kostele
Od 1. neděle adventní dne 30. listopadu 2008 budou opět umístěny na stolcích u vchodů do farního kostela sv. Jiří
krabičky pro tzv. „krabičkovou sbírku“ pro misie a leprostanice. Sbírají se stejné předměty jako předešlá léta:
a) věci, které zasílají charity přímo misiím:
- 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,
- kusy látek, z nichž by se daly ušít kapesníky, zástěrky, trenky ap.,
b) pro nepřímou pomoc, tj. sbírkové předměty, které charita a kláštery zpeněží a zašle
misiím:
- známky vystřižené z dopisů (ponechat min. 0,5 cm okraj) i odlepené, sbírkové
přebytky - naše i cizina,
- pohlednice míst - čisté i použité vč. nalepených známek (nepoškozené škrtáním),
pohlednice použité s nepoškozenou známkou mají větší hodnotu, než pohlednice
s odlepenou známkou,
- použité dopisní obálky s příležitostnými a účelovými razítky,
- použité telefonní karty,
- vizitky a klendáříky (kartičky),
- neplatné mince a papírové peníze všech dob i zemí (i z nedávné doby),
- náramkové a kapesní hodinky (jen funkční),
- růžence, sv. obrázky, přívěsky a bižuterie.
c) peníze na nákup léků, potravin, materiálů a nářadí pro dílny a na dopravné do zahraničí a pro leprostanice a nemocnice.
Podpořte, prosím, tuto sbírku a pomozte tak trpícím a chudým! Pán Bůh zaplať.
U nás sesbírané věci budou zaslány Charitě sv. Anežky v Otrokovicích a Charitě v Pardubicích.
O výsledku „krabičkové sbírky“ budete informováni opět v Poutníku.
Děkuji V. Jansa

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V prosinci 2008 oslaví:
83 let paní Filomena Šebrlová
81 let pan Miloslav Vávra
81 let pan Karel Bednář
81 let pan Karel Moravec
80 let paní Jiřina Vágnerová
79 let pan Jaroslav Nastoupil
79 let paní Vilemína Červenková
79 let pan František Fišar
76 let pan Miroslav Betlach

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Jakubovic
z Horní Čermné
z Dolní Čermné

75 let
74 let
74 let
71 let
70 let
65 let
65 let
60 let
50 let

paní Marie Dostálková
pan Václav Vacek
paní Františka Faltusová
paní Eva Havlová
paní Jindřiška Vacková
pan Jiří Kratochvíl
paní Věra Ryšavá
paní Ludmila Kulhavá
paní Marie Balcarová

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic

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

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
14. 11. 2008
s panem Josefem Vychytilem
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelého budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel

Poprvé „Misijní jarmark“ v naší farnosti.

Před 82 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě
organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se
pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším.
V naší farnosti jsme se rozhodli přispět k Misijní neděli i další akcí a to „Misijní jarmark“. Naše děti a maminky vyráběly
upomínkové předměty a po dopoledních bohoslužbách je na tomto jarmarku nabídly k prodeji. Jarmark se vydařil a určitě tuto
akci někdy zopakujeme. Lidé přispěli do kasičky částkou 3.800 Kč. Vám všem, kteří jste přispěli, upřímně děkujeme.
M.V.
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Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Čermné se zúčastní celostátní akce

ČESKÉ VÁNOCE S JEŽÍŠKEM.
Agentura Agency Je5, Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov a Rádio Frekvence 1, organizují
pokus o rekord, kdy bude v jeden okamžik vypuštěno do vzduchu co nejvíce nafouknutých balonků
s přáním Ježíškovi. Termín vypuštění balonků je stanoven na úterý 9. 12. 2008 v 15.40 hodin
V Dolní Čermné proběhne akce v tento den a hodinu v prostoru náměstí, pro všechny děti.
Přijďte včas, ať stihnete nafouknuté balonky do 15.40 hodin převzít.
Děti nebo rodiče malých dětí dostanou balonky a přáníčka zdarma v místě konání a v 15.40 hodin
společně vypustí. Přineste si tužku na podpis přáníček. Podrobnosti najdete na www.ceskyjezisek.cz.
Malé děti si navíc již teď napíší, nebo nakreslí sami, nebo za pomoci rodičů vlastní přáníčka, podepíší a vezmou s sebou na akci,
vhodí do připravené krabice. Po vypuštění balonků se bude losovat a děti vylosovaných přáníček obdrží drobné dárky.
Vezměte mimina nebo vnoučky a přijďte podpořit tuto akci, která bude končit zápisem do České knihy rekordů, kde budeme
zveřejněni.
Za výbor hasičů v Dolní Čermné – bratr Jiří Pavlišta, tel.: 737152272.

KULTURNÍ KALENDÁŘ

So 6. 12. - 14.00 hod.
Ne 7. 12. - 14.00 hod.
Ne 14. 12. - 19.00 hod.
So 27. 12. – 9.00 hod.

So 3. 1. 2009 – 13.30 hod

Přehlídka českého filmu
Po 1. 12. – Václav, St 3. 12. – Občan Havel, Po 8. 12. – Bobule,
St 10. 12.- Venkovský učitel, Pá 12. 12. – U mě dobrý
Přenosná pernamentka na všech 5 filmů 100,- Kč
Sál kina v Jablonném nad Orlicí Začátky představení v 19.30 hod.
Dětský mikulášský maškarní karneval
sál hotelu U Dubu v Jablonném nad Orlicí
Mikulášská besídka
Sál Orlovny v Dolní Čermné
SCHOVANKY – vánoční koncert
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Vánoční turnaj ve stolním tenise pro dospělé
9.00 hod. prezentace, startovné 20,- Kč
Přihlásit se je možné do 20.12. u p.Vacka čp.197 nebo u p.Severina čp. 342
Orlovna v Dolní Čermné
MO KDU-ČSL pořádá tradiční Tříkrálový výstup na Mariánskou Horu. Sraz účastníků
v netradičním čase 13.13 hod. u Malova mostu. Na startu bude provedena kontrola
vybavenosti a připravenosti účastníků na náročný výstup.

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Prosinec 2008
7. 12.

Ne

2. neděle adventní

7.30
10.30

Macháčkovi st 55
Klekarovi ml 292

8. 12.

Po

Panna Maria,
počatá bez poskvrny prvotního hříchu

18.00

p. Motlová 11

14. 12.

Ne

3. neděle adventní

21. 12.
24. 12.
25. 12.

Ne
St
Čt

4. neděle adventní
Štědrý den
Narození Páně, Boží hod vánoční

26. 12.

Pá

Sv.Štěpán

28. 12.
31. 12.

Ne
St

Svatá rodina
Silvestr

7.30
10.30
7.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
16.00

Venclovi 288
Adamcovi 18
Filipovi 67
p.Vránová 18
Jansovi ml 7
Dvořákovi 406
p. Krátký
Motlovi 11
p. Venclová 402

Leden 2009
1. 1.

Čt

Matka Boží, panna Maria

4. 1.

Ne

Zjevení Páně – Sv. Tři králové

11. 1.

Ne

Křest Páně

18. 1.

Ne

2. neděle v mezidobí

25. 1.

Ne

3. neděle v mezidobí
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7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
7.30
10.30
7.30

p. Vávrová 264
Severinovi 342
Režný 403
Hejlovi 232
Kunertovi 12
p. Matoušková 305
Macháčkovi 242
Vašíčkovi 349

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
1. neděle adventní
30. listopadu 2008
49. týden / 2008

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
1. prosince - pondělí
18.00
3. prosince - středa
18.00
4. prosince - čtvrtek
7.30
18.00
5. prosince - pátek
19.00
6. prosince - sobota
6.45
17.00

po 1. neděli adventní
Dolní Čermná – na dobrý úmysl a za duše v očistci
sv. Františka Xaverského, kněze
Petrovice – za Vojtu Mannla
po 1. neděli adventní
Dolní Čermná – za rodinu Plíškovu a Duškovu
Verměřovice – na úmysl dárce
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Dolní Čermná – za Petra Mikulu a oboje rodiče
první sobota v měsíci, sv. Mikuláše, biskupa
Dolní Čermná – za farníky
Verměřovice – na úmysl dárce

7. prosince - neděle – 2. adventní
Dolní Čermná
7.30 h. – za Jiřinu Kratochvílovou, manžele Betlachovy a babičku Rýznarovou
Petrovice
9.00 h – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu
Dolní Čermná
10.30 h. – na poděkování Pánu Bohu za dar života a za rodiče Faltusovy

PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI V TOMTO TÝDNU BUDETE MÍT:
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči,
v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h.,
v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h.

AKCE VE FARNOSTI:
Akce
zkouška zpěvu dětské scholy
biblická hodina
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou Eucharistií
rorátní mše svatá pro děti
adventní snídaně a program pro děti
schůzka ministrantů
Mikulášská besídka pro děti

den
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle

datum
1. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
5. 12.
6. 12.
6. 12.
6. 12.
7. 12.

hodina
16.45 h.
19.00 h.
dopoledne
dopoledne
po mši svaté
6.45 h.
7.45 h.
9.00 h.
14.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
orlovna Dolní Čermná

(Pa)
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