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RŮŽENEC
Panuje přesvědčení, že růženec je primitivní modlitba, ve které mohou najít uspokojení
jen duše naivní, bez hlubší víry. Ve skutečnosti však vidíme, že se jej modlí všichni - děti
i dospělí, světci i učení teologové, začátečníci na cestě modlitby i velcí mystikové. Růženec je
tak tvárná modlitba, že se bez problémů přizpůsobí nejrůznějším osobám i situacím. Jinými
slovy - existuje mnoho způsobů, jak se modlit růženec. Rád bych popsal některé z nich, abych
naznačil, jak velké možnosti se skrývají v této prosté modlitbě.

Ústní modlitba
V prvé řadě je to modlitba ústní a jako takovou se ji můžeme modlit. Vyslovujeme slova
a snažíme se uvědomit si jejich smysl. Už sám text je velmi bohatý. Opakovaná modlitba se
skládá ze tří částí. Nejprve je to andělovo pozdravení: "Zdrávas Maria, milosti plná, Pán
s tebou." Následují slova, která podle Lukášova evangelia zvolala k Marii svatá Alžběta,
naplněna Duchem svatým: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého." My,
kteří již plod jejího života známe, dodáváme: "Ježíš". Nakonec přidáváme modlitbu, která
vyjadřuje naději církve v prostřednictví Panny Marie jako Matky Boží, a prosíme, aby se za nás přimlouvala nyní i v hodině
naší smrti. Tento podivuhodný text vždy odpovídá naší dispozici. Nepotřebujeme sami hledat slova k vyjádření vnitřního
modlitebního postoje, v němž se ostatně ne vždy nalézáme. Přijímáme slova modlitby od církve, která nás pomocí evangelia
učí, jak se modlit. Namísto vyvolávání subjektivních pocitů vstupujeme do objektivní modlitby, necháváme se nést velkou
modlitbou církve.

Rozjímavá modlitba
Růženec se můžeme modlit také meditativně, jako rozjímání nad velkým tajemstvím, které nám Bůh zjevil a které je
zaznamenáno v evangeliu. Papež Pius XII. nazval růženec syntézou celého evangelia. V patnácti tajemstvích růžence
rozjímáme patnáct různých aspektů Božího mysteria, "bláznovství kříže" podle slov svatého Pavla (1 Kor 1, 18), které spočívá
v tom, že se Bůh stal člověkem a dal za nás svůj život. "... Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Byl jako každý jiný člověk,
ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno." (Flp
2, 6-9)
Když se modlíme růženec, sledujeme toto ponížení a povýšení. Činíme to spolu s Marií, v jejím duchu a podle jejího
příkladu, proto je někdy růženec nazýván Kristovým evangeliem podle Marie. Když se noříme do pěti radostných a bolestných
tajemství, následujeme Boha sestupujícího hlouběji a hlouběji, až k nejhlubšímu ponížení, abychom potom ve slavných
tajemstvích měli účast na jeho povýšení, v němž táhne za sebou celý svět, v prvé řadě Marii. Jestliže platí, že učedník není nad
svého učitele (Lk 6, 40) a kde je Pán, tam bude i jeho sluha (Jan 12, 26), pak tento dvousměrný pohyb není pouze historickým
faktem týkajícím se jedině Božího Syna, ale je také dynamikou našeho života. Je naším životním programem. Pokud jsme
schopni přijmout naši totální bezmocnost, Bůh nás může povýšit a přeměnit lidskou slabost v Boží sílu. Modlíme-li se tedy
růženec, noříme se nejen do tajemství života Kristova, ale i života našeho.
Když se například modlíme první tajemství radostného růžence, představujeme si návštěvu archanděla Gabriela u Marie
v Jeruzalémě. Máme-li dobrou představivost, může tato scéna vyvstat před naším zrakem v konkrétních obrysech - vidíme
Marii ponořenou v modlitbě, když tu ji náhle neočekávaně navštíví anděl. Je ráno či večer, nebo snad půlnoc. Nasloucháme
dialogu nebe se zemí, který rozhodne o osudu světa. Pokud nám chybí taková míra představivosti, můžeme zůstat u obecných
úvah o Mariině otevřenosti a připravenosti pro Boha. Můžeme dovolit, aby se její "ano, staň se" stalo i naším osobním vnitřním
postojem. Cítíme se jemně nutkáni zanechat své vzpoury proti Bohu, a tak jako Maria se mu zcela dát k dispozici.
Možná se pozastavujeme nad tím, jaký smysl má odříkávání slov, aniž bychom vnímali jejich obsah. Ve skutečnosti to
není tak nesmyslné, jak by se mohlo zdát. Ve slově se skrývá obrovská proměňující moc. Když jsme obklopeni čistými,
pozitivními, láskyplnými slovy, ovlivňují nás a formují i tehdy, když nepřemýšlíme o jejich smyslu. Navíc slova, která s láskou
vyslovovaly miliony lidí během mnoha staletí, jsou naplněna zcela zvláštním způsobem. Je pochopitelné, že mnozí mohou být

POUTNÍK

ŘÍJEN 2009

šokováni, když např. v Lurdech slyší nedbalou a chaotickou modlitbu růžence z úst mnohých poutníků. Ale bylo by omylem
domnívat se, že taková modlitba postrádá smysl nebo že je to jakási magie. Slovo má moc konat. Slovo vyjadřuje a zpřítomňuje
vůli obrátit se k Bohu, otevřít se mu.
Opakování slov zaměstná tělo, aby se mysl i srdce mohly věnovat jednotlivým tajemstvím. Možná máme sklon příliš se
vázat na to, co říkáme nebo slyšíme při modlitbě. Ale uvědomme si, že po celá staletí křesťané v západní církvi naslouchali
liturgii v latinském jazyce a možná většina z nich mešním textům nerozuměla. V klášterech se
modlil breviář latinsky, přestože ne všichni bratři latinu ovládali. Asi to nebylo ideální, ale také
to nebylo absurdní. Dvě nejdůležitější slova v liturgii hodin jsou amen a aleluja, a tomu
rozuměli všichni. Nejpodstatnější není angažovanost rozumu, ale srdce - a srdce se často cítí
volněji a lépe se mu dýchá, když je rozum utlumen.

Modlitba kontemplativní
Růženec se můžeme modlit také kontemplativně. Možná cítíme určitou nechuť k jasným
představám a myšlenkám. Tehdy je třeba pouze v lásce spočívat u Ježíše a Marie, pouze chtít
milovat a nechat se milovat, cítit se bezpečně u Boha a Matky všech lidí. Současná
psychologie mnoho mluví o roli matky a zdůrazňuje, jaký význam má pro člověka, aby
v dětství pociťoval v dostatečné míře mateřskou lásku. Církev o tom věděla vždy. Růženec je
ta modlitba, kterou se odevzdáváme Marii jako matce, je to modlitba, ve které se otvíráme její něžné lásce. Když Ježíš z kříže
řekl své matce: "Hle, tvůj syn," svěřil jí v Janovi celé lidstvo. V té úžasné chvíli dostal každý z nás Marii za matku. Růženec
nám umožňuje, abychom to, co chápeme svým rozumem, usadili také ve svém srdci, aby se to stalo radostí a silou našeho
života.

Modlitba přímluvná
Čtvrtou možností, jak se modlit růženec, je přímluva za druhé. Stává se, že se někdo z našich blízkých ocitne v úzkých
a poprosí nás o modlitby; nebo myslíme na tragedie, které sužují svět: hlad, války, útlak. Cítíme potřebu něco v té záležitosti
udělat. Můžeme samozřejmě říci: "Prosím tě, Bože můj, pomoz těm lidem, ukaž jim svou lásku!" Ale máme pocit, že taková
modlitba je příliš krátká, že nás mnoho nestála, že ji velmi rychle pouštíme z hlavy. Modlitba růžence je příležitostí, jak
u takové prosby setrvat, jak ji prodloužit. Když se modlíme desátek nebo i více desátků na určitý úmysl, dáváme najevo, že
přímluvnou modlitbu bereme opravdu vážně a že jsme ochotni obětovat jí svůj čas a sílu. Slovy zdrávasů a otčenášů neustále
odevzdáváme do Božích rukou lidi, za které se modlíme. Svěřujeme je Božímu milosrdenství. Můžeme udělat pro své bratry
a sestry něco lepšího, než je vložit do náruče Lásky?
Modlitba poníženosti
Existuje ještě jeden způsob, jak se modlit růženec - jako modlitbu pokory a ubohosti. Jak často se cítíme ztrápení, docela
rozloženi, obklopují nás temnoty! Jsme příliš nesoustředěni, než abychom byli schopni vnitřní modlitby, příliš unaveni na to,
abychom se modlili z knihy. Tehdy nastala chvíle sáhnout po šňůrce s korálky, probírat je mezi prsty a opakovat "zdrávas,
Maria". Naše mysl bude kroužit kolem, hlavou se nám budou honit nejrůznější obrazy a vzpomínky, ale my budeme dělat, na
co stačíme. Dáme Bohu část svého času a dovolíme tělu, ochotnému sluhovi, aby Bohu a Marii říkalo milá slova; slova,
o kterých nejsme schopni přemýšlet, ale víme, že Bůh jim rozumí. Na takovou modlitbu pochopitelně nemůžeme být pyšní, ale
to je právě její přednost. Někteří lidé mají tak velké nároky na svou modlitbu, že s ní nikdy nezačnou. Bůh ale takové nároky
nemá. Není třeba vyčkávat s modlitbou do chvíle, až budu ve formě, nemusím být nejprve dokonalý, abych mohl stanout před
Bohem. Mohu k němu přijít takový, jaký jsem, hned teď. Když se cítíme neschopni modlitby, růženec nám dává šanci,
abychom se přesto modlili.
V soudný den, až se nás Bůh zeptá: "Proč ses za života trochu více nemodlil(a)?" nebudeme mít žádnou výmluvu. Mnozí
odpoví: "Nebyl jsem dost soustředěn a uvolněn." Představuji si, jak Pán Bůh odpoví: "Ach tak, ale ty neznáš růženec?"

Rodinná modlitba
Kdysi bylo v katolických rodinách zvykem modlit se večer růženec. Sám s velkou vděčností vzpomínám na tyto chvíle.
Bezpochyby vytvářely velmi silná rodinná pouta a vzbuzovaly kněžská a řeholní povolání. V encyklice Marialis cultus (1974)
papež Pavel VI. vyzývá k obnovení tohoto dávného zvyku. Papež si byl vědom, že dnes je mnohem obtížnější shromáždit večer
celou rodinu. Televizní program se může zdát atraktivnější než modlitba růžence. Je to jistě obtížné, říká papež, ale křesťanství
nás neučí před překážkami utíkat, ale překonávat je. Proto také rodiny, které touží naplno žít svým křesťanským povoláním, by
měly udělat všechno pro to, aby se postavily silám, které překážejí společné rodinné modlitbě. Ale i když není možné modlit se
růženec v rodinném společenství, neznamená to, že se ho nemáme modlit vůbec. I jako soukromá modlitba má svou cenu.
Wilfrid Stinissen, z časopisu W drodze, 10/97, přeložila Eva Fuchsová
Poznámka redakce Poutníka: 16. října 2002 změnil papež Jan Pavel II. výrazným způsobem tvář pobožnosti
mariánského růžence. Doplnil jeho tradiční podobu o dalších pět tajemství, o SVĚTELNÁ TAJEMSTVÍ. Jsou to tajemství
z Kristova života, z období Jeho veřejného působení, které dosud nebylo v růžencových meditacích zastoupeno. Tajemství
růžence světla Růženec světla: 1. který byl v Jordánu pokřtěn, 2. který se prvním zázrakem v Káně projevil, 3. který Království
Boží ohlašoval a k obrácení vyzýval, 4. který se na hoře ve slávě proměnil, 5. který Eucharistii ustanovil (Zdroj: www.verite.cz)
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„HODNOTA NAŠEHO ČLOVĚČÍHO ŽIVOTA JE ZÁVISLÁ NA HODNOTÁCH, KTERÉ
JSOU V NÁS“. (J. ČAPEK).
Každý z nás určitě navštívil Kutnou Horu a její nejdůležitější památku chrám sv. Barbory. Jezdí se na ni dívat
turisté z celého světa. Právem byla zapsána do seznamu památek UNESCO. Patří mezi klenoty české gotické
architektury. Stavbu chrámu realizovali naši nejvýznamnější stavitelé – Petr
Parléř (katedrála sv. Víta), Matěj Rejsek (Prašná brána), Benedikt Reit
(Vladislavský sál), Josef Mocker (oprava Karlštejna) a řada dalších. V roce
1996 se konečně po sto letech, které uplynuly od konečné dostavby chrámu
sv.Barbory (začal se stavět
v roce 1388), přistoupilo se
k celkové opravě chrámu
a k jeho záchraně. Náklady
hradí Ministerstvo kultury
a arciděkanství v Kutné Hoře,
občas také něco „přihodí“
poslanci
při
„porcování
medvěda“. Stav památky je
stále doslova v zoufalém
stavu. Peníze nejsou ani na
zajištění těch nejnutnějších
zabezpečovacích prací. Je
narušena statika opěrných
sloupů podpírajících celou
stavbu, některé je možné
rozkývat rukou. Ještě letos se
musí vyměnit obrovské rozpraskané a rozestouplé kameny stavby. Práce
restaurátorů je náročná a piplavá. Musejí používat na čištění některých
částí kartáčky na zuby a injekční stříkačky, aby vyspravili velké množství
drobných prasklin. Na dokončení opravy vnějšího pláště chybí letos 15 až
20 miliónů. Pokud se nenajdou, může se stát, že se nebudeme mít už s čím před světem chlubit.
Vždy jsem si myslela, že kulturní dědictví takových hodnot by mělo být prioritou nejen pro státní a církevní
instituce, ale zejména pro nás všechny, pro celý národ. Proto mě tak překvapily a znechutily názory některých lidí
v diskusi na toto téma na internetu. Některé uvádím:
„Tak ať to strhnou a postaví panelák.
Byty jsou víc potřeba!“
„Každý majitel nemovitosti se o ni
musí starat, tak proč se o chrám nestará
církev římsko-katolická?“
„Katolická církev je nejbohatší
instituce na světě, tak nechápu, co tu brečí.“
„A co kdyby třeba taky dala celá
slavná římskokatolická církev a hlavně
VATIKÁN něco ze svého?“ (Tento
příspěvek dokonce dlouho vítězil díky
mnoha souhlasným hlasům).
A to jsem vybrala ještě ty slušnější.
Není to anonymní diskuse, přispívatelé jsou
registrováni a vystupují pod svým pravým
jménem. Ale naštěstí byly tam také
příspěvky opačného zaměření, dokonce
návrhy na sbírky.
B. H.
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BLAHOSLAVENSTVÍ (4. ČÁST)

Blahoslavení, kteří lační po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni
Spravedlnost, právo a svoboda jsou subjektivní pojmy – hlásali komunisté svou falešnou marx-leninskou filosofií. Podle
této poučky je spravedlnost abstraktním pojmem a tudíž nemůže absolutní pravda a spravedlnost existovat. Spravedlnost nelze
uplatňovat na zákonech té, či oné třídní společnosti nebo státu. Proto je spravedlnost jako pojem i obsah prázdnou frází tam,
kde je stavěna na ideologii nad lidskost a bytí, nad Boha. Proto bylo tolik nespravedlnosti, zloby a třídní nenávisti
v komunistické totalitě, vedoucí až k popření jakýchkoli základních práv člověka, který vybočoval z řady.
Podstata spravedlnosti spočívá v dodržování všeobecně platných norem lidskosti, etiky, morálky a základního kodexu
křesťanů – Božího desatera. Na rozdíl od ateistů uznávají křesťané absolutní spravedlnost věčného a všemohoucího Boha.
V Bohu jsou zakotveny, a z Něho vycházejí, všechny normy hodnot, včetně spravedlnosti. Z Něho by mělo lidstvo čerpat sílu
pro uplatňování hodnotících měřítek při přestoupení Božích zákonů.
Když se o někom řekne, že je spravedlivý člověk, je v tomto výroku obsaženo více kladných prvků jeho charakteru, jeho
chování a celkový projev jeho osobnosti. Pojem spravedlnosti Pán Ježíš vysvětlil apoštolům paralelou, krátce nazvanou „peníz
daně“. „Dávejte co je císařovo císaři a co je Božího Bohu!“ Krátká, ale jasná definice spravedlnosti. Budou-li lidé naplňovat
tuto definovanou spravedlnost a dávat co komu patří, a to jak ve vztahu k Bohu, tak i k lidem, ke společnosti a k církvi, budou
odměnění Boží spravedlností. Odměnu spravedlnosti lidé obdrží, jestliže budou aktivně zapojeni do všeho, co pokládá jejich
neotupené svědomí za správné, spravedlivé a pravdivé. Spravedlnost musí mít v sobě zakotvenou též zásadovost a statečnost,
ale i objektivitu, aby při lidsky ovlivňovaném úsudku byla zachována v co největší míře objektivita. Pro křesťana musí být
v pojmu spravedlnosti zahrnut i pojem bohabojný, ne ve smyslu bát se Boha, ale jednat v normách a respektu Božího zákona
s vědomím, že Bůh mě vždy vidí. Budeme-li bohabojní a toužit po spravedlnosti, spravedlnost uplatňovat, prosazovat a hájit,
vystupujeme o jeden důležitý stupeň ke svatosti a přislíbenému blahoslavenství, který stoupá k našemu Pánu.
Mnozí se domnívají, že ten, kdo má peníze, postavení a moc, má i právo na spravedlnost. Křesťané se však domnívají,
že:
- spravedlnost nerovná se moci a prosazování vlastních práv, ale v uplatnění lásky ve vztahu k bližním,
- spravedlnost jde ruku v ruce s pravdou Boží,
- spravedlivým je ten, kdo v sobě pěstuje všechny klady svého charakteru a spojuje je se zákony Božími,
- spravedlivý je ten, kdo buduje Boží království již zde na zemi a vytváří mír a pokoj.
Dobrý Bože, víme, že absolutní spravedlnost jsi jen Ty. Člověk se k ní může jen více či méně přibližovat, neboť je vázán
subjektivními pocity své pravdy, svého postoje, svého oslabeného svědomí a společnosti, ve které žije. Učiň, všemohoucí Bože,
ať spravedlnost poznáváme, hájíme ji a vytváříme vždy předpoklady pro svět pokojný a v pravdě spravedlivý. I když někdy
trpíme samy nespravedlností a zdá se nám přítomnost tmavá jako noc, dej nám poznat, že Ty jsi Světlo uprostřed nás a jsi stále
s námi. V modlitbě vztahujeme k Tobě své ruce a prosíme o Tvou přítomnost ve všech našich potřebách, nesnázích a jednáních.
Se svým Synem v pravdě Ducha svatého nám dávej smysl pro pozemskou existenci, která bude mít, jak věříme, pokračování
u Tebe na věčnosti.
Pane, ať naše srdce lační po Tvé spravedlnosti, pramenící s Tvého svatého Srdce! Amen.
js.

AHOJ DĚTI!
Věřím, že jste minule pěkně vybarvily obrázek a objevily na něm děti na pouťové houpačce. A určitě jste
také houpání a další pouťové atrakce vyzkoušely během pouti na Mariánské Hoře, kdy se slavily narozeniny
Panny Marie. Také v měsíci říjnu jí budeme věnovat pozornost. Říjen je totiž měsíc Panně Marii zasvěcený
a pojí se s modlitbou růžence. Už jsme si tuto modlitbu představovali mnohokrát – různými způsoby. I když se
vám malým zdá možná složitá, je složena podobně jako náhrdelník z mnoha korálků, které už znáte i vy.
Otazníček za vámi přichází s obrázkem – spojovačkou. Postupně spojujte čísla od 1 až po 98. Objevíte
tak dvě věci, které se ve svém názvu částečně překrývají. Tolik malá nápověda. A ještě upozornění u čísla 94 – je zároveň
i číslem 9. Až propojíte všechna čísla, udělejte ještě kolem čísel 9, 14, 22, 53, 63, 95 a 97 větší kroužky. Kolem naznačených
čárek a čísel, která leží mezi nimi – tedy 10, 11, 12, 13; 23, 24, 25 26; 43, 44, 45, 46; 64, 65, 66, 67, 68; 89, 90, 91, 92,
93 a 96 malé kroužky. Pak celý obrázek vybarvěte.
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(Otazníček)

PRO STARŠÍ:
Doufám, že ani pro vás nebyl úkol nijak obtížný a hravě jste rozluštili slova ukrytá ve větách. První z nich bylo slovo
VÍRA, druhé LASKAVOST, další POKORA, čtvrté DŮVĚRA a poslední MÍRNOST.Tato slova nám poslouží k malému
zamyšlení nad modlitbou růžence, konkrétně nad růžencem radostným. Už minule jsme si řekli, že jsou to vlastnosti Panny
Marie a dnes si několika myšlenkami ukážeme na jednotlivých tajemstvích, jak se v životě Panny Marie tyto důležité ctnosti
projevovaly.
Hned v prvním tajemství radostného růžence se ocitneme při zvěstování Panně Marii. Takhle náročný a nepochopitelný
úkol – stát se Matkou Božího syna – nemohla Panna Maria přijmout bez obrovské víry. V tom je nám Matka Boží velkým
vzorem.
Sama v požehnaném stavu se Maria vydává na cestu navštívit svou příbuznou Alžbětu, která také čeká děťátko. Dochází
k nádhernému setkání. Od Panny Marie je toto gesto určitě projev velké laskavosti, kdy nehledí na své pohodlí, ale putuje
k Alžbětě. Jak jsme na tom občas my se zájmem o druhé?
Třetí tajemství nás přivádí do Betléma. Přes všechny otazníky, nesnáze a strádání, přes všechna odmítnutí a nejistotu
nakonec vzejde nový život – narodí se Boží syn. Z malého děťátka vyzařuje láska, pokoj a stejně i z jeho Matky do všech stran
proudí mír a pokoj. Ta mírnost se rozlévá na všechny příchozí… Jak se cítí bližní v naší přítomnosti, dokážeme také šířit
kolem sebe pokoj a mír?
Při čtvrtém tajemství rozjímáme nad událostmi obětování malého Ježíška v chrámě. Známe situaci, kdy se svatá rodina
setkává se starcem Simeonem a víme i, jak těžké muselo pro Marii být vyslechnout celou starcovu řeč. Bez velké pokory by to
jistě nešlo. Kolik pokory nám občas schází v komunikaci s ostatními lidmi…
Ztráta syna a opětovné shledání s ním muselo být pro matku velmi náročné. Toto tajemství je poslední v radostném
růženci. Bez veliké důvěry v Boha by se velmi snadno dalo propadnout zoufalství. Nespoléháme my také často více na sebe
než na Boží pomoc?
(EJ)
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MILÍ FARNÍCI,

v pátek 11. září 2009 nám Obchodní řetězec Enapo Kroměříž bezplatně
zapůjčil skákací hrad pro děti.
Domníváme se, že se akce opravdu vydařila, počasí nám přálo, dětí si přišlo
pohrát opravdu hodně a každé dítě si ještě odneslo domů malý dárek.
Děkujeme Vám všem, kdo jste tuto akci podpořili a přispěli do sbírky na
úhradu nákladů spojených s léčbou ročního Dominika Adamce z Verměřovic.
Rádi bychom poděkovali panu Ing. V. Vyhnálkovi, který celou akci
podpořil a děvčatům Kateřině Macháčkové, Aničce Markové, Aničce
Motlové a Magdě Motlové, bez kterých by akce nemohla proběhnout.

Za obchodní řetězec ENAPO Vlaďka Dvořáková

Listopad 2009

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Říjen 2009
27. neděle
v mezidobí
28. neděle
11. 10. Ne
v mezidobí
29. neděle
18. 10. Ne
v mezidobí
30. neděle
25. 10. Ne
v mezidobí
4. 10. Ne

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Slavnost
Všech svatých
32. neděle
8. 11. Ne
v mezidobí
33. neděle
15. 11. Ne
v mezidobí
Slavnost Ježíše Krista
22. 11. Ne
Krále
1. 11.

p.Matoušková 305
Faltus R. ml. 356
Kunertovi 12
Kunertovi 458
Bednářovi 302
Jurenkovi 160
Havlíčkovi 341
Málkovi 77 HČ

Ne

29. 11. Ne 1. neděle adventní
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7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Bláhovi 457
Málkovi
Prokopovi, Eliášovi 329
Müllerovi 177
Filáčkovi 232
Hejlovi 232

7.30

Menclovi 193

7.30 Nastoupilovi 303
10.30 Kyšperkovi 128
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V říjnu 2009 oslaví:

91 let
pan Adolf Peichl
z Dolní Čermné
85 let
paní Anna Vašková
z Dolní Čermné
84 let
paní Eliška Pomikálková
z Verměřovic
80 let
paní Věra Šverclová
z Dolní Čermné
80 let
paní Anežka Uhrová
z Dolní Čermné
78 let
paní Věra Kašparová
z Dolní Čermné
77 let
paní Marie Filipová
z Dolní Čermné
76 let
paní Marie Zpěváková
z Dolní Čermné
75 let
paní Margita Dušková
z Dolní Čermné
75 let
paní Alžběta Mačátová
z Dolní Čermné
75 let
paní Alena Matoušková
z Dolní Čermné
75 let
paní Marie Sršňová
z Verměřovic
72 let
pan Josef Faltejsek
z Dolní Ćermné
72 let
paní Eliška Formánková
z Petrovic
70 let
pan Jiří Nastoupil
z Dolní Čermné
65 let
paní Macháčková Růžena
z Dolní Čermné
65 let
paní MUDr. Klejmová Ivana
z Dolní Čermné
60 let
paní Wisserová Jarmila
z Horní Čermné
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

Církevní manželství uzavřeli:
v Dolní Čermné
5. 9. 2009
Helena Severinová z Dolní Čermné a Vít Kyšperka z Hrochova Týnce
na Mariánské Hoře
5. 9. 2009
Kristýna Marešová z Horní Čermné a David Brábník z Nepomuk
Novomanželům Kyšperkovým a Brábníkovým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného
života.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Petrovicích
20. 8. 2009
s paní Ludmilou Novákovou
z Petrovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Pá 16. 10. – 19.00 hod. Manžel pro Opalu - komedie
Hrají – N. Konvalinková, K. Fialová, L. Lipský
Předprodej vstupenek od 14. 9. v Kulturním a informačním centru tel: 465 641 371
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Ne 18. 10 – 18.00 hod.. Japonsko – přednáška Ladislava Svobody o cestě do Japonska
Fara v Jablonném nad Orlicí

BIŘMOVÁNÍ V DOLNÍ ČERMNÉ

V neděli 18. října 2009 bude v naší farnosti otec biskup Dominik Duka udílet
svátost biřmování. Příprava pro naše biřmovance probíhá již od března 2009 a naše
poslední setkání se uskuteční v pátek 9. října. Společně s celou farností chceme za naše
biřmovance prosit, a to devítidenní novénou. Ve čtvrtek 8. října novénu zahájíme
v 19.00 hodin v kostele v Dolní Čermné a budeme pokračovat každý den až do pátku
16. října t.r. Novéna bude spočívat v krátkém čtení z Písma sv., chvíle proseb, krátké
meditace, zpěvu a požehnání. Nebude se jednat o nic dlouhého.
Příležitost ke svátosti smíření budou mít biřmovanci a jejich kmotři v pátek 16.
října 2009.
Mše svatá v kostele v Dolní Čermné v neděli 18. října bude pouze v 10.00 hodin.
Tato neděle je zároveň nedělí, kdy se modlíme a pamatujeme na ty, kteří žijí a pracují
v misiích. Děti z naší farnosti budou při mši svaté v 10.00 hodin přinášet symbolické
obětní dary a přednášet prosby za misie.
otec Josef
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
26. neděle v mezidobí
27. září 2009
40. týden / 2009

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
28. září

-

29. září

30. září
1. října

2. října
3. října -

pondělí

Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa, - doporučený svátek
úterý
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
19.00 Dolní Čermná
– za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu a Lenochovu
středa
sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
19.00 Dolní Čermná – za Marii Markovou, její sestru a děti
čtvrtek
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
7.30
Dolní Čermná – za Marii Faltejskovou, rodiče z obojí strany
a sourozence
19.00 Verměřovice – za farníky
pátek
Památka svatých andělů strážných,
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná – za Františka Motla, rodiče a sourozence
sobota
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
19.00 Petrovice - za Antonína a Matyldu Junkovy
a ostatní zemřelé z té rodiny

4. října - neděle – 27. neděle v mezidobí
7.30 h. Dolní Čermná 9.00 h. Verměřovice 16.00 h. Mariánská Hora -

za Elišku Cejnarovu, rodiče a sourozence
za Josefa Mlynáře, syny Josefa a zemřelé z rodiny Stejskalovy
za živou a zemřelou rodinu Benešovu

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 z D. Dobrouče) a od 17.00 h. - do 18.55 h.(zpovídá
P. Josef Roušar), 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 17.00 h. – do 18.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
Dětské klubíčko
zkouška dětské scholy
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou Eucharistií
Turistický pochod okolo Čermné

den
středa
středa
čtvrtek
pátek
pátek
sobota

datum
30. 9.
30. 9.
1. 10.
2. 10.
2. 10.
3. 10.

hodina
8.30 - 11.30 h.
16.45 h.
dopoledne
dopoledne
po mši svaté
9.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná u kostela

Turistický pochod okolo Čermné
Ani letos nevynecháme a využijeme první říjnovou sobotu ke společnému putování okolo Čermné. Proto zveme
všechny zájemce, kteří budou ochotní přijít v sobotu 3. října 2009 ke kostelu v Dolní Čermné již v 9.00 hodin dopoledne.
Vydáme se od kostela směrem do sadu a dále lesem na Mariánskou Horu. Z Mariánské Hory cestou na Dolní Čermnou
a u Kříže (rozcestníku) uhneme do prava a projdeme na dolním konci Horní Čermnou směrem na Kalhota. Podél farního
lesa doputujeme nad Verměřovice a dále do Hůry a nad Petrovicemi až k lípě a do Dolní Čermné.
Cílem naší cesty je obejít Čermnou po naplánované trase, která je dlouhá asi 20 km. Podle zdatnosti turistů trasu
zkrátíme nebo účastníci mohou projít jen některou část zvolené trasy.
POUTNÍK, ŘÍJEN 2009
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