ROČNÍK XV
ÚNOR 2011

DUCHOVNĚ

PLODNÝ ČAS ŽIVOTA
Člověk se může v pozdním věku těšit dobrému zdraví, ale jako křesťan by neměl mít strach
z podílu na Kristově utrpení, s nímž se - pokud to Bůh chce - setká v nemoci, říká Benedikt XVI.
Co je stáří? Existuje mnoho definicí a asi ani jedna neobsahuje úplně jednoduchou
odpověď. Z vlastní pracovní i rodinné zkušenosti vím, že se stáří dá prožívat velmi rozdílným
způsobem. Jako traumatizující období vedoucí k zoufalé vzpouře a odmítání či k pasivní
rezignaci, poddání se tělesnému a duševnímu slábnutí, nebo pokojně a důstojně, jako období nové
možnosti růstu i nasazení pro něco smysluplného.
„Toto období může patřit k duchovně nejplodnějším letům našeho života. Poskytuje nám
příležitost, abychom v upřímné modlitbě mysleli na všechny, které jsme během života milovali,
a odevzdali Boží milosti a laskavosti vše, čím jsme byli a co jsme dělali. Přinese nám to velkou
duchovní útěchu a možnost znovuobjevit jeho lásku a dobrotu ve všech dnech našeho života,“ řekl v promluvě v domově
seniorů papež při své nedávné návštěvě Velké Británie.
Tělesný a duševní stav se může u jednotlivých starých lidí velmi lišit. Proto je třeba vždy brát na stav člověka ohled. Spíše
by se dalo říct, že není důležitý počet let, ale „ne-moc“ či „bez-moc“. Síly člověka však slábnou, ať chceme nebo nechceme,
a každý by s tím měl počítat. Proto ten, kdo je rozumný, by měl brát v úvahu i docela praktické věci, které mu mohou
přibývající léta usnadnit. Je dobré se zastavit a rozhlédnout po svém bytě, po jeho blízkém okolí. Představit si, co budeme dělat,
až nebudeme mít sílu na záhonky na zahradě, až se nám bude špatně vstávat z křesla či nebudeme moci vylézt z vany… Není
vůbec od věci začít si své bydlení přizpůsobovat v době, kdy ještě tolik nechybí síly. Nemusí to být velké a nákladné úpravy,
třeba jen změna obsahu úložních prostor, umístění různých madel, výměna některých kusů nábytku a zvýšení postele, včetně
toho, co usnadní zvládnutí osobní hygieny. Je samozřejmě možné, že náš budoucí čas bude vypadat zcela jinak a my nebudeme
všechna tato opatření potřebovat, ale prozíravý člověk je připraven na to, co může předvídat.
Horší situace nastane, když nás zaskočí náhlé zhoršení zdravotního stavu některého z našich blízkých, a my musíme řešit
situaci poměrně rychle. Může se stát, že na to budeme mít jen pár dnů. Co dělat? Určitě bude prospěšné svolat rodinnou radu,
na kterou bychom neměli zapomenout pozvat i odrostlé vnuky a malá vnoučata. A pečlivě zvážit, jaké máme možnosti. Jedna
z nich je umístit nemocného nebo postiženého do nějakého zařízení, i když třeba jen dočasně. V našich podmínkách je to
náročné a dá dost úsilí nějaké vhodné umístění najít. Ale i v takovém případě je dobré udělat rozvrh, kdo a kdy bude
příbuzného navštěvovat.
Ideální je, pokud se rodinná rada rozhodne, že péče bude probíhat v domácím prostředí. V tomto případě je třeba počítat
i s tím, že ze začátku může být spousta věcí chaotických a může se zdát, že je toho příliš. Bylo by proto vhodné, aby péči
organizovala jedna osoba. Rozhodně by to však nemělo znamenat, že bude také všechno dělat. K tomuto tématu existují i různé
publikace, vydané například Zdravotnickým nakladatelstvím, s návody, jak si ulehčit práci. Pokud se člověk naučí péči zvládat,
nemusí to být až tak těžká práce. I v této situaci je dobré kontaktovat pečovatelskou péči a domácí zdravotní službu. A opět
udělat rozvrh, kdo se v který den bude starat, aby nedošlo k tomu, že během let (a opravdu péče může trvat i několik roků) se
všechna starost přenese jen na jednu osobu. Pokud by opravdu někdo z blízkých příbuzných nemohl být do rozvrhu zahrnut,
měl by mít povinnost finančně na náklady spojené s péčí přispívat. Ostatně tato povinnost je zakotvená i v Zákonu o rodině.
Někteří lidé se bojí posílat ke starým a nemocným lidem vnoučata. Ale mnohdy jsou to hlavně dospívající a mladí, kteří se
umí do stavu babičky či dědečka vcítit, a nejen že jim připraví jídlo, ale také si s nimi zazpívají či zahrají nějakou hru. A jsme
u toho hlavního. Opečovávaný člověk potřebuje nejen být v čistotě, mít jídlo, pití a teplo, ale hlavně potřebuje lásku. Musí mít
pocit, že může být ještě něčím užitečný - třeba tím, že se bude za určitou situaci modlit nebo ji spoluprožívat. Není nic
krásnějšího, než vidět ležící babičku, která má kolem sebe vnoučata a vypráví jim zážitky ze svých mladých let. Děti je
poslouchají jako krásné příběhy a štěbetají o tom, co prožily ve škole a svěřují babičce své starosti, které mnohdy neřeknou ani
rodičům. Nejdůležitější je, mají-li se všichni navzájem rádi.
(převzato z časopisu Nové Město)
Ludmila Šturmová st.
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„Nerozumní“ lidé jsou zpravidla nepříjemně na očích. Holandská novinářka Mariska Orbán de Haas čelí
výhružkám smrti za to, že jisté poslankyni své země poslala otevřený dopis, v němž ji vyzývá k přehodnocení
přístupu k umělým potratům. „Nerozumná“ žurnalistka uvedla, že se nikdy nesetkala s takovou vlnou zuřivosti,
dokud ve své práci nezačala otevřeně projevovat své náboženské (katolické) postoje. „Jakmile napíšete něco
o katolické víře, reakce je velmi silná. Slyšela jsem hovořit liberály o svobodě projevu, ale patrně se to
nevztahuje na katolíky“, uvedla. Snaha mít vše pod kontrolou a nastavit maximální dávku korekce se ale
mocným vymyká z rukou.
Kristus nezaručil svým učedníkům věčný klid a mír. V blahoslavenství řekl: „… budou vás pronásledovat,
tupit a vylhaně mluvit proti vám …“ To vše se děje, ovšem neznamená to, že křesťan nemá bránit svá občanská, tedy i křesťanská,
práva a obhajovat svou víru ve společnosti, která říká že zaručuje rovné právo a svobodu všem. Nebo že by snad státy Evropské unie
zajišťovaly svobodu pro svobodnější? (pozn.)
Když mají všichni vyhovět všem, jdou z toho vážné potíže. Dotkly se i britského výrobce hraček. Matka, která své dcerce
koupila sadu „Malá farma“, našla po sestavení hry prázdný chlívek. Ozývalo se sice z něho chrochtání, ale prasátko chybělo. Hádejte
proč? Výrobce prasátko odstranil, aby předešel konfliktům z muslimských či židovských komunit! (Prase je nečisté zvíře.) Stále se
však vyplatí usilovat o vládu selského rozumu: prasátko už je v chlívku, protože matka hračku reklamovala a výrobce musel jejím
argumentům ustoupit.
Kdo bude reklamovat toleranci a pokojné soužití u vyznavačů Mohameda a Alláha na muslimských územích, a to vůči
terorizovaným křesťanům, kteří zde žili dříve než muslimové. Kdo přibrzdí islámské fanatiky - migranty, kteří přišli do Evropy za
lepším živobytím. Islám zatím tiše „demokratům“ proniká do liberální společnosti, kdysi křesťanské?(pozn.)
Zdá se, že kvůli snaze o zachování české koruny nás EU označí za černé pasažéry a tlak na naše politiky bude obrovský. Není od
věci tvrzení, že stát bez vlastní měny už státem není. Ale pozor! Pochybnosti o EU jsou brány jako útok na pokojné soužití národů.
(To se již u nás také hlásalo!) Sdělil to sám „pan prezident EU“ Herman Van Rompuy: „Euroskepticismus je největší hrozbou pro
mír. Čas homogenních národních států je prč. Národní státy jsou mrtvé a víra, že země mohou obstát samy o sobě, je nejen
iluze, ale lež!“
Jsou nám slova prezidenta EU dostatečně jasná? Kdy povstanou noví čeští vlastenci, aby bránili víru, (zatím každá diktatura
vzešla z popření víry v Boha), český jazyk, český stát, českou státnost, českého prezidenta, české dějiny, …?“ „Stát, který odmítá své
dějiny, nemá ani svou budoucnost!“ – řekl kdosi moudrý. Přinutí nás zapomenout na českou řeč a mluvit německy, anglicky, česky,
francouzsky, rusky …? Národe, bude ti to dáno! Nebudeš si moci vybírat! (pozn.)
Mezinárodní organizace „Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe“ přinesla pětiletou
analytickou zprávu, která monitorovala respekt ke křesťanství v Evropě a míru diskriminace křesťanů. Ředitelka institutu dr. Gudrun
Kugler v ní říká: „… křesťanům se odmítá právo na svobodné vyjádření názorů a právo na svobodu svědomí. Náboženská svoboda je
obzvláště ohrožena ve své veřejné a institucionální dimenzi. Dostáváme mnoho hlášení o odstraňování křesťanských symbolů,
o zesměšňování křesťanů a zkreslování jejich názorů v médiích nebo o zobrazování křesťanů podle obvyklých předsudků; dále
o znevýhodňování křesťanů ve formě mobbingu či opomíjení křesťanů při povyšování na pracovištích.“
Komunistická totalita v nepřátelství vůči křesťanství se zdá být břídilem oproti byrokratům a lobbyistům v EU. Jak daleko ve
svém nepřátelství dojdou vůči křesťanům? Budou je opět předhazovat lvům, jako v době krutého Říma? Kdo zastaví otevřenou
nenávist vůči křesťanství? Snad islám?! Ten má strach z liberální Evropy a z USA.
(pozn. – js.)

ČESKÁ

NADACE LIKVIDACE LEPRY
Česká nadace Likvidace lepry existuje v ČR od roku 1992. Vznikla, aby pomáhala léčit nemocné malomocenstvím,
tuberkulózou a malárií a dalšími infekčními nemocemi v chudých státech světa. Předpokládá se, že česká nadace za tuto dobu
pomohla vyléčit kolem 1 miliónu těch nejchudších lidí, kteří nemají na léky peníze. Česká nadace LL vystavěla v Indii již dvě
Česko-indické nemocnice, obě pod patronací sv. Josefa. Jedna je v Bhilai Pahari a druhá v Phulpahari. Česká nadace plně hradí
provoz obou nemocnic. Při obou nemocnicích jsou postaveny i dětské domovy a školy pro sirotky po zemřelých obětech těchto
těžkých chorob, každá o kapacitě pro 200 dětí. Mimo to provozuje i dvě farmy s vlastními vrtanými studnami, čističkami
splaškových vod a větrnými elektrárnami, které plně zásobují nemocnice a školy vodou, elektřinou a potravinami. Vedoucí
a ošetřující personál nemocnic, farem a škol jsou již za české peníze z nadace LL vystudovaní Indové. K nemocnicím patří
i mobilní kliniky, které vyhledávají nemocné a léčí je v terénu v kruhu 150 km od nemocnic. Pro srovnání s našimi podmínka je
dobré uvést, že výdaje na 1 pacienta v nemocnici za rok 2009 byly v přepočtu 135,- Kč, což je minimum.
K možnostem realizovat všechny tyto projekty české Nadace LL přispívá i skutečnost, že výstavba a provoz v Indii je
desetkrát levnější než v ČR. Přitom všechny budovy a zařízení jsou moderní v evropském stylu. To vše by nebylo možné bez
dárců, tedy i bez dárců z naší obce Dolní Čermné. V roce 2009 nadace LL přijala od českých dárců z celé ČR 20,9 mil. Kč
a dotaci od Ministerstva zdravotnictví ve výši 1,5 mil. Kč. Z celkové částky 22,4 mil. Kč bylo na léky vydáno
9,6 mil. Kč a na provoz obou komplexů nemocnic, farem, domovů a škol 11,8 mil. Kč. Režii nadace činila necelý
1,- mil. Kč.
Od doby vzniku české Nadace Likvidace lepry, která je členem celosvětové organizace LL, je ve formě
koledování prováděna charitativní sbírka i v Dolní Čermné. Letos je to tedy již 20. charitativní sbírka pro LL. Od
počátku koledování v roce 1992 se u nás vybralo 95 062,- Kč, což je roční průměr peněžních darů 5 003,- Kč.
Z odeslané částky jsme pomohly vyléčit 463 nemocných v počátečním stadiu malomocenství, tuberkulózy
a malárie. Vám všem, kteří jakýmkoli způsobem pomáháte, patří upřímný dík. Děkujeme.
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Známe jistě mnohá rčení, pořekadla a přísloví. Většinou jsme je slyšeli od rodičů nebo babiček a dědů. Je
v nich vždy schován kousek nějaké zkušenosti, nějaké moudrosti. Dnes se nám hodí právě ta, která vyjadřují
postupné prodlužování dne a tedy přibývání světla během zimních měsíců. Víme, že nejkratší den je 21. prosinec
a od tohoto data už se pomalinku sluníčko vrací. Takže říkáme: „Na Nový rok – o slepičí krok, na Tři krále –
o krok dále, na Hromnice – o hodinu více.“ A právě k tomuto dni směřujeme. Když už je o celou hodinu více
světla, znamená to, že Hromnice budou za určitou delší dobu po Vánocích. Možná to někteří z vás vědí a správně
by řekly, že je to přesně 40 dnů. Hromnice slavíme 2. února a připomínáme si událost Uvedení Páně do chrámu. Panna Maria
s Josefem přinesli malého Ježíška do chrámu podle nařízení Zákona, aby byl zasvěcen Bohu. Setkávají se zde se starcem
Simeonem, který Ježíše označuje za Světlo pro všechny lidi. Tuto skutečnost nám mohou připomínat svíce „hromničky“, které
se v tento den světí.

Na obrázku jistě poznáváte svatou rodinu na cestě do Jeruzaléma. Jsou na začátku cesty. Pomozte jim vybrat tu správnou.
Je důležité vědět, kdy jít rovně a kde odbočit. Nenechte se zmást tím, že někde je cesta vyznačena silně, jinde pouze slabounce,
někde je úzká, jinde širší. Jako v životě – někde nám pomáhají značky, zábradlí, chodníky, jinde tajíme dech a zdá se, že se
neprotáhneme. Na všech cestách, ať už jsou jakékoliv, se můžeme nechat vést právě tím světlem – Ježíšem.
(Otazníček)
Pro starší:
V úryvku evangelia popisuje sv. Lukáš celou událost, kterou si na Hromnice připomínáme. Dnes je vaším úkolem hledat
v následujících souvětích skrytá jména všech živých bytostí, o kterých se autor v úryvku zmiňuje (Lk 2,22-40).
Paní učitelka chválí žáka, že napsal pěknou reportáž na téma lyžování, ale že jsou tam dvě zbytečné hrubé chyby, které
bohužel trochu zhorší celkové hodnocení práce.
(Pro lepší hledání slov je text rozdělen do 7 souvětí, dvě z hledaných slov jsou ve tvaru navazujícím na slovo PÁR).
1. V lyžařském areálu právě startuje první závodník Richard Crossime. O nejvyšším ocenění však tento muž ani vzhledem
k nedávnému zranění neuvažuje.
2. Hned za ním se připravuje další borec Ingmar Iatton, který na této trati loni zvítězil.
3. Letos bude těžké prvenství obhájit, protože na něj pomýšlí jiný výborný sportovec – Nawajo
Sefara, který se fantasticky na letošní sezónu připravil.
4. Diváci s napětím vyhlížejí, až se v dálce objeví jejich favorit. Čekání je dlouhé.
A konečně… Modrý superman na lyžích už letí! Poslední zatáčka, skok a pak už cílový
dojezd.
5. Ale právě tady závodník nezvládl rychlost svých lyží při doskoku. Padá ošklivým pádem na
zem a zastaví se až o zábrany. Všichni bez pohnutí a se staženými hrdli čekají, zda se
bezvládné tělo pohne.
6. Jeden z rozhodčích mává holou baterkou a vysílá světelnou signalizaci pro přistávající
vrtulník.
7. Záchranáři bleskurychle vyskakují a bježí šikmo svahem ke zraněnému závodníkovi.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Do obrázku patří 2., 4., 6. a 7. kousek. Řešení sudoku se symboly.
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Pastorační plán ve farnosti Dolní Čermná na rok 2011
Akce ve farnosti

Datum pořádání

Hodina konání

Místo konání

Ekumenická bohoslužba a setkání
Společné udílení svátosti nemocných

30. ledna - neděle
12. února - sobota
13. února - neděle
13. února - neděle
19. února - sobota

16.00 h.
17.00 h. při mši svaté
7.30 h. při mši svaté
9.00 h. při mši svaté
19.30 h.

fara Horní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
Orlovna Dolní Čermná

26. března - sobota
2. dubna - sobota
3. dubna -neděle

30. dubna - sobota
6. – 8. května
8. května - neděle
14. května - sobota
28.května - sobota

Praha
po mši svaté v 8.00 h. Orlovna Dolní Čermná
8.00 h. (mše sv.)
kostel Dolní Čermná,
9.00 h. (pohoštění)
Orlovna Dolní Čermná
Hradec Králové
19.00 h.
kostel Dolní Čermná,
po vigilii
Orlovna Dolní Čermná
Libice nad Cidlinou
pátek - neděle
Červený Kostelec
9.00 h.
kostel Petrovice
celý den
19.00 h.
Orlovna Dolní Čermná

5. června - neděle
12. června - neděle
19. června - neděle

8.00 h.
10.00 h.
15.00 h.

kostel Dolní Čermná
kostel Jakubovice
fara Dolní Čermná

9.00 h.

kostel Verměřovice

16.00 h.

Mariánská Hora

Orelsko-farní maškarní ples (pořádají MO
Jednota Orel a Ř.k.farnost Dolní Čermná)
Pochod pro život
Postní duchovní obnova ve farnosti
Dobročinná akce „Misijní koláč“
Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v Orlovně
Hlavní pouť ke sv.Vojtěchovi na Libici n.Cidl.
Diecézní setkání ministrantů
Poutní slavnost v Petrovicích
Farní výlet, pouť pro děti
Společné vystoupení pěveckých sborů
z farnosti
První sv. přijímání dětí ve farnosti
Poutní slavnost - sv. Antonín v Jakubovicích
Farní den - odpoledne

16. dubna - sobota
23.dubna - sobota

Poutní slavnost -sv. Jana Kř. ve Verměřovicích 26. června - neděle
Slavnost Božího Těla

26. června - neděle

Pouť mládeže z farnosti na Velehrad

3. - 6. července

Velehrad

Mše svatá před kapličkou v Hůře (20. výročí)
za doprovodu dechové hudby
Poutní zájezd farnosti
Poutní slavnost – Narození Panny Marie
na Mariánské Hoře
Posvícení v Petrovicích
Turistický pochod

17. července – neděle 10.00 h.

Hůra

3. září - sobota
11. září - neděle

celý den
7.30, 10.00 a 16.00 h.

Mariánská Hora

25. září - neděle
říjnová sobota

9.00 h.

kostel Petrovice

Posvícení v Jakubovicích
Posvícení v Dolní Čermné
Posvícení ve Verměřovicích
Den Písma svatého ve farnosti

23. října - neděle
10.00 h.
6. listopadu - neděle 7.30 h. a 10.00 h.
13. listopadu - neděle 9.00 h.
26. listopadu - sobota

kostel Jakubovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
Orlovna Dolní Čermná

Ekumenická bohoslužba

27. listopadu - neděle 16.00 h.

kostel, Orlovna D. Č.

Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře (I.)
Představení nové Pastorační rady farnosti
Pracovní setkání PRF
Adventní duchovní obnova
Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře (II.)
Posezení při sklence vína – na sv. Jana
Šachový turnaj

3. prosince - sobota

kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

6.45 h.
7.30 h.
8. prosince - čtvrtek 18.00 h.
19.00 h.
10. prosince - sobota po mši svaté v 8.00 h.
17. prosince - sobota 6.45 h.
7.30 h.
27. prosince - úterý
19.00 h.
29. prosince - čtvrtek 15.00 h.

Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!!
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Přehled pravidelných aktivit na faře v Dolní Čermné
čas

akce

kdo

16.45 - 17.30 h. (týdně)
19.00 h.
8.30 - 11.30 h. (sudý týden)
19.00 - 20.00 h. (týdně)
16.45 h. (týdně)

náboženství
biblická hodina
Dětské klubíčko
katecheze
zkouška scholy

mladší studenti

Anna Motlová
P. Josef Roušar
malé děti ve věku 0 – 4 let Ludmila Vondrová
středoškoláci
P. Josef Roušar
děti
A. Motlová, A. Pecháček

sobota

17.45 - 18.45 h. (1/14 dní)
20.00
9.00 - 10.30 h. (1/14 dní)

zkouška zpěvu
zkouška zpěvu
schůzka

mládež
chrámový sbor
ministranti

Magda Motlová
Pavel Vašíček, František Severin
P. Josef Roušar

neděle

8.30 - 10.30 h. (týdně)

setkání

muži

Karel Bednář

den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Vede

Pohled na statistiku naší farnosti za uplynulá léta:
Liturgické funkce
křest
svátost biřmování
svátost manželství
pohřeb do země
pohřební rozloučení
svátost nemocných
1. svaté přijímání dětí

rok 2003
14
1
4
7
2
80
11

rok 2004
14
0
8
7
7
51
20

rok 2005
21
3
6
10
9
65
8

rok 2006
12
28
6
13
2
55
8

rok 2007
22
3
5
9
4
84
8

rok 2008
22
1
3
7
9
89
16

rok 2009
19
23
8
11
5
76
5

Pohled na statistiku naší farnosti za rok 2010:
Liturgické funkce
křest
svátost biřmování
svátost manželství
první svaté přijímání dětí
svátost nemocných
mše sv. s rozloučením
pohřební rozloučení
uložení do hrobu

rok 2010
18
0
5
7
67
17
2
1

Statistika liturgických funkcí v jednotlivých kostelech farnosti za rok 2010:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Marián. Hora
Jakubovice

svátost
křtu
8
4
2
4
-

svátost
biřmování
-

svátost
manželství
1
1
3
-

svátost
nemocných
38
21
8
-

1. sv. přijímání
dětí
7
-

Statistika pohřebních rozloučení v jednotlivých kostelech za rok 2010:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Marián. Hora
Jakubovice

mše sv. s rozloučením
a uložení do země
10
2
2
-

rozloučení
a uložení do země
1
1
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a kremace
1
2
-
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1
-
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SLUNCE ZNOVU VYSVITNE

Na ten večer nemohu zapomenout. Neobvykle prudká bouře se mi snažila zabránit odejít z domu. Přitom jsem ale cítila, že
svůj slib musím nutně splnit. Slíbila jsem totiž Sergiovi, svému mladému příteli závislému na drogách, že za ním v ten den
zajdu do nemocnice.
Nekonečné proudy vody se valily z oblohy, zvedal se silný vítr, až jsem si chvílemi myslela, že tak mocný nápor větru
nemohou stromy v zahradě vydržet a začnou se lámat nebo snad vyvracet z kořenů. Snažit se držet v ruce deštník bylo skoro
zbytečné, protože mě nedokázal ochránit před deštěm, který se mi vpíjel do oblečení jako snad ještě nikdy. Jen těžko jsem čelila
nárazům silného větru a deště, když jsem se snažila dostat k bráně neurologické kliniky.
Venku zuřila bouře, ale ještě více to bouřilo v mysli mého přítele. Podporován mým přátelstvím nastoupil nedávno
odvykací léčbu, ale při návratu do „normálního“ života se mu tíha jeho životní situace ukázala ve své kruté nahotě.
Jeho rodiče byli už unavení a vypadalo to, že se o něj nechtějí dál starat. Měl také manželku, která ho opustila, když
rozházel všechen společný majetek, a o své dceři neměl žádné zprávy.
Takhle jsem ho našla, rozvráceného, bez naděje, s minulostí, na niž by bylo lepší zapomenout, a bez budoucnosti.
Naslouchala jsem jeho nářkům, a pak jsem mu řekla: „Viděl jsi, jaká je dneska bouřka? A přece víš, že v jednu chvíli prostě
skončí. Možná dnes v noci, možná zítra, ale dříve či později prostě vysvitne slunce. Tak proč nevěříš, že by se něco podobného
mohlo stát i ve tvém životě?“
Výstižný příklad, možná díky upřímnému citu, který nežádá nic zpět, anebo možná proto, že díky němu zahlédl něco, čeho
by se mohl zachytit, co by mu pomohlo dostat se z propasti beznaděje ven …. Jisté je, že od té chvíle se v něm něco změnilo.
Touha začít nový život se stala odrazovým můstkem ke skutečné nápravě.
Změnil život, i když ho rodina i lékaři považovali za beznadějný případ. Bůh si může posloužit i obyčejnou bouřkou, aby
ukázal svoji lásku.
Rosa Maria Cigna
(redakčně kráceno)

SV. MATĚJ (MATYÁŠ)
Apoštol, v Novém zákoně zmíněn pouze okrajově, nejvíce informací nám o něm podává Zlatá
legenda a spis o jeho životě a zázracích z roku 1186.
Sv. Matěj se narodil dle legendy v Betlémě. Do apoštolského kolegia byl losem vyvolen
(Sk 1, 26) namísto Jidáše. Podle Zlaté legendy působil v Judeji, kde kázal, zázračně léčil nemocné,
vymítal ďábly, ničil modly a křísil mrtvé (např. mosaika v absidě basiliky S. Maria Maggiore
v Římě). Krátký čas prý strávil také v Etiopii a v Antiochii. Byl obviněn, uvězněn, kamenován,
prbodnut kopím a po římském způsobu mu byla sťata sekyrou hlava. Podle řecké legendy byl
ukřižován. Jeho tělo bylo původně pochováno v Jeruzalémě, později byly ostatky převezeny do
Trevíru jako dar císařovny Heleny jejímu rodnému městu, kde je biskup Agricius uložil v kostele
sv. Eucharia.
Sv. Matěj bývá znázorňován jako starší muž s knihou, sekyrou, mečem, křížem, kopím,
halapartnou či kameny v ruce.

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Místní jednota Orel a Místní organizace KDU-ČSL v Dolní Čermné uspořádali v sobotu 8. ledna 2011 turnaj ve stolním tenisu.
Turnaje se zúčastnilo 31 soutěžících, a to jak místních, tak i z okolních měst a obcí. V kategorii ženy startovalo 8 žen, v kategorii
mužů do 50-ti let startovalo 15 mužů, v kategorii muži nad 50 let startovalo 9 mužů.
Výsledky turnaje: ženy
1. Adamcová Naďa, Letohrad
2. Stará Markéta, Dolní Čermná
3. Vávrová Markéta, Dolní Čermná
muži do 50-ti let
1. Plhák Radek, Dolní Čermná
2. Lička Leoš, Jablonné n. O.
3. Fišer Martin, Dolní Dobrouč
muži nad 50 let
1. Pácha Karel, Dolní Čermná
2. Marek Miloš, Dolní Čermná
3. Adamcová Naďa, Letohrad (startovala i v této kategorii)
Vítězům gratulujeme! Všem účastníkům se turnaj líbil a již se těší na další jeho ročník. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na pořádání tohoto turnaje.
Jan Vacek
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V únoru 2011 oslaví
98 let
paní Ludmila Junková
z Verměřovic (bydlí v Letohradě – Orlice)
90 let
paní Soňa Tejklová
z Dolní Čermné
87 let
paní Růžena Kubíčková
z Dolní Čermné
86 let
paní Marie Bednářová
z Dolní Čermné (bydlí v Německu)
86 let
pan Jan Dušek
z Verměřovic
84 let
paní Marie Mikulová
z Dolní Čermné
82 let
pan Jiří Faltus
z Verměřovic
80 let
paní Marie Kunertová
z Dolní Čermné
80 let
pan Richard Fajt
z Verměřovic
79 let
paní Helena Mačátová
z Jakubovic
76 let
paní Ludmila Jansová
z Horní Čermné
75 let
pan Jaroslav Ryšavý
z Verměřovic
74 let
paní Marie Hubálková
z Dolní Čermné
73 let
paní Miloslava Rybková
z Verměřovic
73 let
pan Jaromír Prokop
z Dolní Čermné
73 let
pan Jiří Pavlišta
z Dolní Čermné
72 let
pan Bohuslav Moravec
z Petrovic
70 let
paní Alžběta Vránová
z Dolní Čermné
60 let
pan Josef Maixner
z Petrovic
60 let
pan Ladislav Šubrt
z Dolní Čermné
60 let
paní Marie Vacková
z Verměřovic
50 let
pan Jiří Mencl
z Dolní Čermné
50 let
paní Hana Safínková
z Petrovic
Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
otec Josef

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Ne 6. 2.
Ne 13. 2.
Ne 20. 2.
Ne 27. 2.

Ne 6. 3.
St 9. 3.
Ne 13. 3.
Ne 20. 3.
Ne 27. 3.

Únor 2011
7.30
5. neděle v mezidobí
10.30
7.30
6. neděle v mezidobí
10.30
7.30
7. neděle v mezidobí
10.30
7.30
8. neděle v mezidobí
10.30
Březen 2011
7.30
9. neděle v mezidobí
10.30
Popeleční středa
18.00
1. neděle postní
7.30
7.30
2. neděle postní
10.30
3. neděle postní
7.30

KULTURNÍ KALENDÁŘ

Marešovi 172
Macháčkovi ml. 180 HČ
Formánkovi 83
Málkovi 180
Faltusovi 128
Motlovi 11
Langrovi 173
Adamcovi 18
Kunertovi 125
Kunertovi 458
Macháčkovi st. 55
Jurenkovi 160
p. Pecháčková 310
Macháčkovi st.180 HČ
Nastoupilovi 109

Orel jednota a Ř. k. farnost v Dolní Čermné
si Vás dovolují pozvat na
který se bude konat v sobotu
19.února 2011
v ORLOVNĚ v Dolní Čermné

zahájení v 19:30 hodin
hraje skupina J. Vondráčka
vstupné 70 Kč, masky 40 Kč
občerstvení zajištěno
bohatá tombola
předtančení
soutěž masek
Děkujeme všem sponzorům. Srdečně zvou pořadatelé
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
31. ledna 1. února -

4. neděle v mezidobí
30. ledna 2011
5. týden / 2011

pondělí
úterý

sv. Jana Boska, kněze
4. týdne v liturgickém mezidobí
18.00
Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry
2. února středa
Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Na začátku slavení mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“.
18.00
Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu
3. února čtvrtek
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
7.30
Dolní Čermná – za farníky
18.00
Verměřovice
Na konci slavení mše svaté ráno i večer bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské požehnání. Jednotlivě, s rozžatými
svícemi, se bude udílet požehnání až po skončení mše sv.
4. února pátek
4. týdne v liturgickém mezidobí
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00
Dolní Čermná – na dobrý úmysl
5. února sobota
sv. Agáty, panny a mučednice
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
7.30
Dolní Čermná
17.00
Petrovice – za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče

6. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná

7.30 h. – za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu a Lenochovu
9.00 h.
10.30 h. – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu

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, od 17.00 h. do
17.55 h. zpovídá P. Josef Roušar, v pátek od 17.00 h. do 18.50 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé
mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.15 h. do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
přípravné setkání orelsko-farního plesu
biblická hodina
náboženství pro středoškoláky
zkouška zpěvu dětské scholy
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
společná adorace
schůzka ministrantů

den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota

datum
31. 1.
1. 2.
2. 2.
3. 2.
2. 2.
3. 2.
4. 2.
4. 2.
4. 2.
5. 2.
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hodina
19.00
19.00 h.
19.00 h.
16.45 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
17.00 – 18.50
po mši svaté
9.00 h.

místo
Orlovna Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
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