
PPOOSSTTNNÍÍ    DDOOBBAA  
V průběhu 3. století se utváří velikonoční okruh svátků se svými dvěma obdobími, totiž dobou přípravy a vlastní dobou 

velikonoční, a zůstává středem církevního roku. Přípravné období se oficiálně nazývá „velikonoční kající doba“, i když se jí u nás 
většinou říká doba postní; je zaměřena na křest a pokání. Už velmi brzy se tato přípravná doba rozšířila na čtyřicet dní. Základem 
trvání doby je tu biblická typologie: čtyřicet dnů se postil náš Pán, čtyřicet let stráví Boží lid na poušti, čtyřicet dní prodlévá Mojžíš na 
hoře Sinaj, čtyřicet dní vyzývá Goliáš Izraelity k zápasu, za čtyřicet dní dojde Eliáš o chlebu a vodě k Boží hoře Chorébu a stejnou 
dobu káže Jonáš obyvatelům města Ninive pokání. Protože si však prvotní církev nedokázala neděli představit jinak než jako svátek 
a nechtěla ho umenšovat skutky pokání, musela být kající doba „prodloužena“ o čtyři dny před první postní nedělí, takže začíná na 
Popeleční středu. 

Je to vzácná doba, a trvá až do slavnosti večeře Páně na Zelený čtvrtek. O postních nedělích, stejně jako o nedělích 
velikonočních, se nesmí slavit žádný svátek, liturgické texty těchto nedělí mají absolutní přednost; v postě mají všechny i všední dny 
své vlastní liturgické texty („proprium“). Obec věřících se má zcela soustředit na svého Pána, „čtyřicet dní se připravovat na 
Velikonoce“ a „hlouběji pronikat do tajemství Kristova vykupitelského díla“ (modlitba první neděle postní). 

(podle knihy K. Richtera Liturgie a život) 

IINNFFOORRMMAACCEE    ZZ    HHNNUUTTÍÍ    PPRROO    ŽŽIIVVOOTT    ((DDÁÁLLEE    HHPPŽŽ))  
Vážení přátelé, srdečně vás zdravíme v novém roce a děkujeme za vaši pomoc. Událo se a připravuje se toho mnoho, tak alespoň 

zkráceně. 
Sexuální výchova na školách 
Uplynulý rok se nesl v problému neetické sexuální výchovy na školách. Petici, kterou jsme pomáhali organizovat, podpořilo více 

než 35 tisíc lidí. Výbor na obranu rodičovských práv bude mít s touto silou mnohem výhodnější pozici pro další jednání. Děkujeme 
všem, kteří se jakkoli o tuto podporu zasloužili. Paralelně pomáháme se žalobami na Ministerstvo školství rodičům, pro které sexuální 
výchova není pouze teoretická hrozba. Jedná se opravdu o děti a jejich budoucnost, ne o žabomyší spory. Ještě je možné zaslat 
podporu na: info@prolife.cz, http://prolife.cz. 

Přednášková činnost 
Zároveň se podařilo systematicky zajistit přednášky ve farnostech, pro biřmovance a na školách. Pokud byste měli možnost 

uspořádat diskusní setkání na témata Kultury života, umělého oplození, jak mluvit s nevěřícími o antikoncepci a sexualitě, 
vznešenosti lásky a kráse čistoty, o teologii těla atd., kontaktujte nás na adrese Hnutí pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 
152 00 Praha 5. 

Výhrada svědomí 
Institut biotechnických studií, se kterým spolupracujeme při legalizaci výhrady svědomí, organizuje seminář v Poslanecké 

sněmovně, kterého by se měli zúčastnit poslanci z prakticky všech politických stran. Je zde reálná naděje, že návrh získá ostatečnou 
podporu napříč politickým spektrem. 

Nový občanský zákoník 
Konec ledna byl termín, kdy Ministerstvo spravedlnosti přijímal od veřejnosti připomínky k novému návrhu Občanského 

zákoníku (dále jen OZ). OZ je jeden ze základních pilířů práva a proto i jeho dopad je hluboký. Předložili jsme řadu připomínek. 
Jednalo se především o posunutí o posunutí právní osobnosti do početí, místo narození a začlenění prenatální péče v souladu 
s mezinárodní Úmluvou o právech dítěte, kterou ČR ratifikovala. Požadovali jsme nezařazování homosexuálních svazků. U rozvodů 
jsme požadovali obnovení výroku vině. Tento výrok by měl výrazně preventivní charakter, zvláště, pokud by se k němu přihlíželo při 
rozhodování o péči o děti. Požadovali jsme pro manžele právo uzavřít dobrovolně dodatek vylučující v budoucnosti rozvod. Když 
v našem státě může mít několik stovek lidí registrované partnerství, proč by stát neměl vyhovět několika set tisícím lidí respektující 
nerozlučitelnost manželství? Požadovali jsme i posílení rodičovské zodpovědnosti za výchovu a vzdělávání svých dětí, aby nebyly 
spory jako sexuální výchovy; dále pak zákaz odebírání dětí z rodin kvůli chudobě. Při zpracování připomínek nás velmi potěšilo, když 
jsme zjistili, že minimálně polovina připomínek, které jsme podávali v roce 2008 k tehdejšímu návrhu, vláda zapracovala. Různé 
připomínky jsme konzultovali i s dalšími subjekty jako Národní centrum pro rodinu, Společnost pro podporu rodiny či Institut 
biotechnických studií, kteří se k návrhu také vyjadřovali. 

Modlitby za nenarozené 
Dobrou zprávou také je, že P. Jiří Korda z pražské arcidiecéze se se souhlasem otce arcibiskupa Dominka Duky ujmul 

modlitebního hnutí „Kruciáta“. HPŽ ČR tak již zajišťovat pouze organizační a technické záležitosti. 
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Výstavy v obchodních centrech 
Konzultantky naší porady Aqua vitae připravily výstavu zaměřenou na ochotu a odvahu žen přijmout dítě, i když jsou v obtížné 

situaci. Jedná se o několik velkoformátových fotografií a příběhy, které budou postupně umístěny v nákupních centrech. Doufáme, že 
se tímto citlivým způsobem podaří oslovit další část veřejnosti. 

Výstavy „Stop genocidě!“ 
Úspěšně běží výstavy před středními školami. Zde je celá hrůze potratu ukazována nezakrytě, neboť studenti si ještě nenesou 

osobní zranění a jsou za otevřené jednání a necenzurované informace vděčni. Zvláště u studentů nevěřících jsme často překvapeni 
jejich větší ochotou k zamyšlení se než u mnoha věřících. Loni jsme pomáhali sdružení Stop genocidě uspořádat přes 70 výstav, 
vyhrát několik soudů a správních řízení.Můžete li pomoci výstavu i u vás, napište nám (adresa u odstavce Přednášková činnost). 

Pochod pro život 
Tradiční pochod pro život se bude v Praze konat 26. března 2011 od cca 14.00 hod. Mše svatá bude jako obvykle v kostele sv. 

Jiljí u dominikánů. V dopoledních hodinách proběhne v klášteře představení organizací z celé ČR, které se věnují ochrany lidského 
života, azylových domů, biotechnických organizací věnujících se rodinám a výchově.Formou workshopů zde pak bude možnost se 
s činností jednotlivých organizací seznámit a navázat spolupráci. Chcete-li přijat, nezapomeňte se včas zaregistrovat na adrese 
info@prolife.cz nebo na telefonu 603 976 231. Všechny vás na Pochod pro život srdečně zveme. A vy, kteří nebudete moci 
z nejrůznějších důvodů přijet, vás prosíme o modlitbu. 

Finanční podpora HPŽ 
Pokud by někdo chtěl a mohl podpořit činnost na obranu života nenarozených dětí, je možné finanční příspěvek zaslat na účet 

HPŽ: č. úč. 2900089089/2010, variabilní symb. 6023, konstant. symb. 0558, spec. symb. 1453. H/Ž předem děkuje. 
HPŽ Radim Ucháč (js.) 

Život je důležitý na této Zemi, nikoliv na Marsu… 
Zde je život důležitý, zde, na této malé planetě, 

na této malé vesnici jménem Země. 
Proč hledat život na Marsu, vzdáleném od nás 320 miliónů 

kilometrů, 
když miliony lidí nemohou žít zde na této zemi? 

Proč umírají lidé hlady? 
Proč je tolik opuštěných dětí? 

Proč je tolik politických vězňů? 
Proč jsou lidé týráni? 

Proč tak mnozí jsou považováni za neproduktivní? 
Lidé si už navzájem nedůvěřují. 

Proč život sám je ohrožen již v mateřském lůně? 
Také počínající lidský život je už život lidský. A jako takový je nedotknutelný. Ochrana tohoto života nemůže být závislá na 

ideologickému pluralismu. Ideologie, která ospravedlňuje zničení počínajícího lidského života, odpovídá přesně oné ideologii, která 
ospravedlňovala vyhlazovací tábory. Lidská bída musí být zmírněna lidskou pomocí, nikoliv však smrtícím útokem na život sám. Kde 
jsou opravdoví muži, když se jedná o potratový problém? Je jejich odpovědnost omezena pouze na odborné odstranění embrya? 

Dopřejte nám být oázou, 
Kde můžeme být okouzleni životem, 
i takovým, který vyžaduje mnoho námahy. 

Z útlé knížečky „Ano životu“ od Phila Bosmanse, kterou lze také nazvat „úcta k veškerému životu a úcta ke vzájemným vztahům 
člověka“. Autor básnickou formou vyjadřuje obhajobu lidského života, opravdovou vznešenost lidského srdce a touhu lidstva po míru 
a pokoji. Vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 1998. 

js. 

JJEEDDNNOO    JJEEDDIINNÉÉ    SSLLOOVVOO  
Před nedávnem jsem od jedné ženy dostal dopis, do kterého mi vložila fotografii svého právě narozeného dítěte. V dopise mi 

děkovala za jedno jediné slovo, které jsem pronesl během jedné bohoslužby: jemu prý vděčí za život svého dítěte. 
Tehdy jsme slavili během stopadesátého výročí kolínského karnevalu bohoslužbu. Už si nepamatuji, o čem jsem kázal. Myslím, 

že o radosti, humoru a podobně. Vím, že jsem v liturgii uvedl pozdravení pokoje slovy: „Pán řekl svým apoštolům: Ne vy jste si 
vyvolili mě, nýbrž já jsem si vyvolil vás, abyste šli a přinášeli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.“ Nyní mi tato žena napsala, že právě 
čekal své čtvrté dítě. První bylo zdravé, druhé potratila a stejně tak třetí. Při čtvrtém těhotenství ji lékaři radili, aby šla na potrat, že 
prý je už stará a riziko příliš velké. Pak přišla na bohoslužbu a uslyšela: „Abyste šli a přinášeli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.“ 
V jejím dopise stojí: „V tom momentě jsem položila ruku na břicho a řekla: Ovoce zůstane, donosím ho, ať přijde, co přijde.“ Nebylo 
to slovo kazatele – bylo to slovo z Písma. 

Účinky Božího slova nemůžete jako kazatel nikdy spočítat – a právě to je na tom to krásné. V onom případě jsem tento citát 
nevolil účelově, s konkrétním úmyslem. Je pravda, co říká svatá Terezie z Avily: „Bůh sám stačí!“ 

Z knihy „Dívat se srdcem“ Kardinál Joachim Meisner v rozhovoru se Stefanem Rehderem 
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„Dříve než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z mateřského lůna, posvětil jsem tě.“(Jer 1,5) 
Třetí  světová  válka 

V současnosti probíhá třetí světová válka. 
(John Smeaton – národní ředitel anglické společnosti pro ochranu nenarozených dětí.) 

Tato válka probíhá velmi zákeřným a podlým způsobem. Je totiž vedena ve jménu lidských práv a svobod*1  a jejími oběťmi jsou 
ti nejbezbrannější. Nenarozené děti. 

Podle některých „elitních“ zákonodárců*2 nejsou tyto děti lidské bytosti, a proto o potratu nelze říci, že se zde jedná o skutek 
špatného zacházení. OSN a vlády v Evropě a Severní Americe vedou kampaně proti zákonům chránící životy dětí po celém světě. 
Ochránci nenarozeného života jsou v Evropě i v Americe ohrožováni na životě a kriminalizováni a to s hysterickou neústupností. Vše 
to vypadá jako určitá forma posedlosti. A naše česká křesťanská politika? V lepším případě strká hlavu do písku a v tom horším 
otevřeně kolaboruje s „nepřítelem“ nenarozeného života. 

 Najde se tedy někdo, jehož hlas bude slyšet, a kdo je schopen a ochoten se těchto našich nejmenších 
bližních zastat? Ano. Tím hlasem je Svatý otec Benedikt XVI. Ve svých prohlášeních a odpovědích na 
otázky novinářů často říká, že kultura smrti a diktatura relativismu, jsou dvě velká nebezpečí pro naši dobu. 
Tedy jinými slovy kultura smrti, jako vražda ze zákona a diktatura relativismu, jako demokratická podpora 
tohoto zabíjení. 

A co my. Nyní se Ježíš dívá na nás. Najdeme dost odvahy, abychom podpořili Svatého otce 
a postavili se veřejně proti tomuto zákonu? Najdeme dost odvahy, abychom se dokázali za nenarozený 
život modlit veřejně na ulici? Prosím tedy všechny, komu není lhostejný osud těchto nejmenších našich 
bližních, aby podpořili letošní pochod pro život, a to buď modlitbou, nebo přímou účastí. 

Pochod pro život se bude konat v Praze v sobotu 26. Března 2011. 
Děkuji Tonda Mariánka č.tel.605 763 463 

1 V roce 2007 vyhlásila organizace Amnesti International, že potrat bude podporovat jako „právo“ 
2 Španělská ministryně pro „rovné příležitosti“ Bibiana Aído. 

(hnutí pro život) 

AAKKTTUUÁÁLLNNĚĚ::  
1. Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti 

Vážení spoluobčané, při prvním zasedání ČBK v tomto roce jsme si daleko silněji než kdy jindy uvědomili svou sounáležitost 
s občany našeho státu, kdy v situaci, ve které se všichni ocitáme, vede nás křesťany příkaz lásky k Bohu a bližnímu k tomu, abychom 
vás oslovili ve skutečném zájmu o dobro celku. 

Po listopadu 1989 jsme byli všichni nadšeni svobodou. Po půl století života v diktaturách jsme se radovali z obnovené 
demokracie. Bylo pak dosaženo mnoho pozitivních výsledků. A pozorný člověk je nemůže přehlédnout. Postupně se ukázalo, že se ne 
vždy dovedeme ve svobodě pohybovat a demokracii náležitě prožívat. Náš život se začal deformovat tím, že se mnozí zabývali 
vlastními zájmy a výhodami a zanedbávali, co je společným zájmem. Mnozí soudí, že demokracie zklamala. Není tomu tak. Dnešní 
stav naší země není způsoben demokratickým základem a rámcem. Ale mnohá politická jednání byla znemožněna, protože se věcná 
jednání změnila v nátlakové akce namísto argumentů. 

Jsme tím zneklidněni, ale nepodléháme ani emocím ani panice. Snažíme se vidět cestu, po které je možné jít. Nutnost reforem je 
všem jasná. Vidíme i základní ochotu k nim přistoupit. Proto prosíme každého jednotlivce, aby si uvědomil svou odpovědnost 
a povinnost k celku. Je třeba správně nazvat problémy v jejich celospolečenském dopadu, vést o nich věcný hovor, nikoliv spor 
jednotlivých zájmových skupin. Patrně dojde k tomu, že všichni budeme muset něco obětovat – bez vzájemného zájmu o druhé se 
společnost rozpadá. 

Upozorňujeme, že je na pováženou, jak se jedná v běžném životě, a zvláště, jak jednají ti, kteří mají být vzorem správného 
jednání. Je na pováženou, když mluvčí lékařů vyhrožují postihem pacientů a považují je za rukojmí svého nátlaku; právníci často 
přestávají hledat spravedlnost a znevažují sám pojem zákonnosti a práva; soudci se obávají rozhodovat a protahují spory do 
nekonečna; někteří učitelé se více zajímají o své platy než o výsledky ve školství; někteří rodiče se nezajímají o své děti, ty pak jsou 
zanedbané; ztrácejí kredit ti politici a státníci, kteří se zabývají populistickým sebevynášením a neřeší skutečné problémy; pracovníci 
médií popisují mnohé spory neúplným a někdy i bulvárním zpravodajstvím; v běžném životě sobecky škodí jeden druhému nekvalitní 
prací, přemrštěnou cenou, nezaplacením a zadržováním mzdy, atd. Je však nutné dodat, že příčinou těchto jevů je celkový morální 
úpadek společnosti, jehož důsledkem je i rozpad a krize rodiny spolu s radikálním demografickým poklesem. Bez řešení problémů 
těchto základních lidských pilířů a nerespektování zásad Desatera samotné navržené reformy nepomohou. 

Cesta ke spokojenému životu, k bezpečí, ke vzájemné důvěře je však otevřená. Měla by být postavena na právním řádu a jeho 
ukázněném dodržování, na vzájemné celospolečenské shodě a na opravdovém zájmu jeden o druhého. Kéž Bůh provází na této cestě 
všechny lidi dobré vůle. 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska - KT č. 6/2011 
2. Pronásledování křesťanů 

„Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně pronásledovat …“ Když slyšíme tato a jiná slova o pronásledování Kristových 
učedníků v nedělních čteních, když se dojímáme nad osudy prvokřesťanských mučedníků, málokdy nám dochází, jak aktuální jsou 
dnes. Že možná v tu stejnou chvíli vydává krvavé svědectví Kristu jeho dnešní učedník kdesi v Arábii či Pákistánu. 

Statistiky říkají, že nejpronásledovanějším náboženstvím 20. a 21. století je křesťanství. Ročně kvůli své víře v Krista umírají 
stovky lidí, diskriminováno je až 100 miliónů lidí. Tato pronásledování se pak často dějí formou, které se z naší novodobé historie 
blíží maximálně nejkrutějšímu období padesátých let, a i to s výhradami. 
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Přetrvává veliká nerovnováha – sebemenší útok na Proroka (Mohameda) vyvolává masové demonstrace, pálení evropských 
vlajek, krvavé odvety vůči křesťanům a teatrální odsuzování ze strany západních států. Urážek Krista se nedopočítáme, vraždy 
křesťanů jsou na denním pořádku, to vše přecházeno maximálně s povytaženým obočím. Až poslední krvavý masakr ubohých Koptů 
konečně probudil některé evropské státy ke slovní reakci. 

Jak na takovou situaci reagovat? Běžný český a moravský křesťan toho sám, kromě 
modlitby, mnoho nenadělá. Díky ale i za početně skromnou pražskou demonstraci, která sice 
nic nevyřeší, ale udrží téma v obecném povědomí. Díky biskupu Malému za to, že osobními 
návštěvami zemí plných mučedníků a vyznavačů dává těm dalším naději. Naději, že o jejich 
utrpení církev ví. Pamětníci mohou doložit, jak povzbuzující byly sporé návštěvy západních 
politiků a církevních představitelů v době komunistického pronásledování u nás. 

Právě na vztahu ke křesťanství lze doložit skutečnou politickou a společenskou 
svobodu a toleranci daného státu. Tam, kde mohou křesťanské církve žít a dýchat, je 
obvykle svobodná celá společnost. A naopak. Potvrzuje se tak, že zdánlivě moderní koncept 
lidské svobody a důstojnosti člověka vzešel právě z křesťanství. Tomu, kdo chce znesvobodnit společnost, křesťanství a křesťané 
překáží. Přesto, nebo právě proto, je provokativní věta: Bez křesťanství není skutečné svobody. 

Komentář S. Balíka - KT č.5/2011. 

NNEENNÍÍ    TTRRNNÍÍ    BBEEZZ    RRŮŮŽŽEE  
Bolestné je pomyšlení, že mnoho lidí svůj život opravdově vůbec nežije. Nežijí, protože nevidí. A nevidí, protože se na svět, na 

věci, na svou rodinu, na lidi dívají jen svýma očima. Aby člověk viděl, stačilo by se na každou událost, na každou věc, na každého 
člověka dívat očima Božíma. Jen ten vidí, kdo se ponoří do Boha, kdo ho pozná jako lásku, kdo uvěří v tuto lásku a přijme smýšlení 
svatých:“Všechno, co Bůh chce nebo dopouští, je pro mou svatost.“ 

Proto radosti a utrpení, zrození a smrt, úzkosti i jásot, porážky i vítězství, setkání, známosti, práce, nemoc, nezaměstnanost, 
války a katastrofy, dětský úsměv, mateřská láska-všechno je stavební hmotou pro naši svatost. 

Kolem nás se pohybuje svět nejrůznějších hodnot: svět božský, svět andělů, svět bratří, svět přívětivý, ale i svět nepřátelský- to 
vše je Bohem určeno k dosažení svatosti, která je naším pravým cílem. V tomto světě je každý člověk středem, neboť zákonem všeho 
je láska. 

A jestliže máme podle vůle Nejvyššího pro zachování božské a lidské rovnováhy svého života milovat, milovat vždy Pána 
a bratry, vůli Boží i dopuštění, pak jsou nám ostatní bytosti k službám, ať si to uvědomují či nikoliv, a ve svém životě jednají z lásky 
k nám. Opravdu tomu, kdo miluje, slouží vše k dobrému (srv. Ř 8,28). 

Se zastřenýma a nevěřícíma očima velmi často nevidíme, že každý jednotlivec i všichni lidé jsou stvoření jako dar pro nás a my 
opět jako dar pro ně. 

Opravdu je to tak! Tajemné pouto lásky spojuje lidi a věci, řídí dějiny, určuje cíl národů i jednotlivců – vše při zachování plné 
svobody. 

Když duše zcela odevzdaná Bohu přijala“víru v lásku“ (1 J 4,16) za svůj zákon, pak se jí po určitém čase zjeví Bůh (svr. J 
14,21). Dostane nové oči a vidí, že z každé zkoušky sklízí nové plody, že po každém boji následuje vítězství, že z každé slzy vykvete 
vždy znovu úsměv, protože Bůh je život. Dopouští utrpení a zlo, aby mohlo vzniknout větší dobro. 

Duše pochopí, že cesta Ježíšova nevrcholí cestou křížovou a smrtí, ale zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením. 
Potom lidský způsob nazírání věcí zmizí a ztratí svůj smysl; a žádná hořkost už neotravuje krátké radosti jejího pozemského 

života. Melancholické přísloví:“Není růže bez trnu“ pro duši ztrácí smysl a vlna lásky, jež vše přetváří a do níž Bůh vtáhl, mění 
přísloví v jeho opak:“Není trní bez růže...“ 

(z knihy Meditace) 

SSVV..  TTOOMMÁÁŠŠ  
Apoštol, misionář Indů, Peršanů a Parthů, patron 

architektů a stavitelů, zemřel v Kalamině kolem roku 67. Je 
zmíněn v seznamu apoštolů v evangeliích (Mt 10,3; Lk 6,15) 
a Skutcích apoštolů (1,13). Jak uvádí Jan 
Evangelista (20,19-29) přišel pozdě do domu, 
v němž se apoštolům po svém zmrtvýchvstání zjevil 
Ježíš a ukázal jim své rány. Proto také nevěřil, že je 
skutečně Ježíš navštívil, a pravil, že musí nejprve 
vložit své prsty do Kristovy rány v boku, aby v jeho 
zmrtvýchvstání uvěřil. Osmého dne po prvním 
zjevení se Kristus opět objevil v kolegiu apoštolů 
a vyzval Tomáše, aby vložil ruku do jeho rány, 
a Tomáš odpověděl: „Pán můj a Bůh můj.“ 
A Kristus mu na to řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. 
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ 

Podle legendy byl Tomáš přítomen 
nanebevzetí P. Marie. V apokryfních Skutcích 
Tomášových a ve Zlaté legendě se píše, že když byl 
Tomáš v Caesareji, zjevil se mu Bůh a poručil mu, 

aby se odebral k indickému králi Gundafarovi, který poslal 
svého služebníka Abbana vyhledat architekta pro stavbu 
paláce. V Indii Tomáš ukázal králi místo s krásným chrámem 

a pokladem. Poklad apoštol rozdal chudým a kázal 
Boží slovo. Král ztraceného pokladu litoval, 
nechal apoštola zavřít do vězení a chtěl ho dát 
popravit. K tomu zázrakem nedošlo. Apoštol 
potom dál působil a přivedl na Kristovu víru 
i vlivné osoby z královského dvora. Král se na 
apoštola rozhněval, poručil Tomáše postavit na 
rozpálené plechy, avšak zázračně vytrysklý 
pramen oheň uhasil. Podle Skutků Tomášových 
byl proboden čtyřmi kopími. Jeho tělo křesťané 
s úctou pohřbili. Císař Alexandr nechal jeho 
ostatky přenést do Edessy. 

Sv. Tomáš bývá znázorňován jako starší muž 
(na Východě někdy bez vousů). V ruce má knihu, 
úhelník (jako architekt), nástroje svého umučení – 
meč a kopí. 
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 Ahoj děti! 
Podle kalendáře už paní zimě zbývají pouhé tři týdny vlády. Přichází totiž měsíc březen, který zahajuje 
jaro. Úplně přesně – první jarní den prožijeme 21. března. Jestli už bude také příroda vypadat jarně, se 
musíme nechat překvapit. Kromě toho, že začne snad nejkrásnější roční období, vstoupíme v měsíci 

březnu také do postní doby. Pomyslnou startovní čáru pro ni představuje Popeleční středa a cíl – 
Velikonoce. Zmrtvýchvstání Pána Ježíše je událost tak obrovská, že se na ni musíme připravovat. 
A k tomu 

nám právě 
má pomoci 

postní 
doba. Pán 
Ježíš, než 

začal veřejně působit, se také 
připravoval. V ústraní na poušti 
po 40 dnů. Modlil se v tichu 
k Otci a víme, že tam byl také 
pokoušen od ďábla. 

Pán Ježíš přišel k lidem 
zvěstovat lásku, učit je žít v lásce, 
změnit jejich špatný život 
a obrátit je k Bohu. Máme Ježíše 
napodobovat v lásce ke všem 
bližním, snažit se milovat 
všechny kolem sebe, nejen 
kamarády, kteří se na nás 
usmívají. I když nám to častokrát 
nejde, jsme v tom slabí 
a nedokonalí, ale máme přesto 
stále začínat znovu. 

Abychom si tento úkol pro 
letošní postní dobu lépe 
uvědomovali, bude nám ho 
připomínat obrázek. Je ho však 
jen polovina. Tu druhou se pokusíte co nejlépe napodobit a domalovat tak, aby vznikl krásný květ. Obrázek je úmyslně na 
čtvercové síti, protože jednotlivá políčka pak lépe dokreslíte. 

(Otazníček) 
Pro starší: 

Již za několik dní prožijeme Popeleční středu. O tom, na který den připadne, rozhoduje datum prvního jarního úplňku 
(letos až 18.4.). Teprve neděli po něm totiž mohou být slaveny Velikonoce. A protože postní doba trvá bez nedělí právě 40 dnů, 
vychází Popeleční středa na 9. března. 

Už padla zmínka o Velikonocích – události tak veliké, že by nás to mohlo zaskočit. Bez opravdové přípravy k přijetí 
a prožití smyslu Velikonoc a následné radosti by nám to vše mohlo proklouznout jako voda mezi prsty. 

Na počátku postu, tedy o Popeleční středě přijmeme popelec – znamení kříže na čelo popelem z jívových ratolestí spolu se 
slovy: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Výzva k pokání, ke které volá Ježíš, je stejná jako ta, kterou Bůh řekl skrze proroka 
Jóela: „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, 
ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá 
ho lítost nad každým zlem.“ (Jóel 2,12-13) 

Všechna její slova a slova postní doba, prorok Jóel tvoří náplň postní osmisměrky. Vynechána jsou pouze a, k, v. Po 
vyškrtání všech slov zůstane 45 písmen, která doplní nedokončenou citaci z Lukášova evangelia (Lk 18,13). 

Volání po změně srdce. Pokání znamená určitě víc než omluvu nebo lítost nad hříchy. Vyžaduje rozhodnutí opustit je. Jak 
důležitá je skutečná vnitřní změna srdce, ukazuje krásně Ježíšovo podobenství o farizeovi a celníkovi, kteří vstoupili do 
chrámu, aby se modlili. Zatímco farizeus děkoval za sebe, pohrdal jinými a chválil své skutky, celník… „Celník však zůstal 
stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, …(tajenka z osmisměrky). 

 
Řešení z minulého Poutníka: 
Správná cesta bludištěm vedla přes druhou odbočku. Slova skrytá ve větách: 1. Crossime. O nejvyšším – Simeon, 2. Ingmar 
Iatton – Maria, 3. Nawajo Sefara – Josef, 4. superman na – Anna, 5. hrdli čekají – pár hrdliček, 6. holou baterkou – pár 
holoubat, 7. bježí šikmo – Ježíš. 



PPOOUUTTNNÍÍKK  BBŘŘEEZZEENN  22001111 
 

- 6 - 

 
 

(EJ) 

Výsledek  koledování  u  vánočního  stromu  v roce  2010 
Koledování u vánočního stromu se koná pod záštitou farnosti Dolní Čermná. Tato tradice byla založena jako samostatná 

akce. Od roku 2008 splynulo koledování s akcí Předvánočních mikulášských jarmarků, při nichž účinkuje Jitřenka společně 
s Jarem z Ústí nad Orl, místní dechovka pana P. Vašíčka, křesťanská mládež a farnost. Pořad moderuje pan Tomáš Hampl, 
které velmi pěkně zdůvodnil potřebu peněz pro charitní projekty. 

Také v předvánočním čase 4. prosince 2010 se již po třetí konal jarmark a při něm i charitní sbírka pro nadaci Likvidace 
lepry a TBC. Od počátku koledování v roce 1992 bylo již vybráno na peněžních darech od našich občanů celkem 99 500,- Kč. 
Z těchto peněz byly podpořeny tyto projekty: 
 rok 2010 od r. 1992 
Celkem vykoledováno 4 438,- 99 500,-
- Nadaci Likvidace lepry Praha odesláno složenkami 3 000,- 72 370,- 
na léčení malomocných a nemocných TBC a malárii v Asii, především v Indii, Jižní Americe, Africe   
a v Oceánii. Pro léčení těchto nemocí v počátečním stadiu je potřeba v přepočtu pouhých 150,- Kč.   
Pomohli jsme tak vyléčit již 483 osob. - pacientů.    
- Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci obdržel na provoz hospice 500,- 11 550,- 
- Rehabilitační centrum sv. Kláry v Hrabáni obdržel 500,- 11 050,- 
na zakoupení rehabilitačních pomůcek pro tělesně postižené    
- Misijní banka ubožáků Praha obdržela na vrtání studní a školství pro Afriku 350;- 2 600,- 
- poštovní složenky 88,- 812,- 
- občerstvení účinkujícím  -- 1 118,- 
Jménem farnosti upřímně děkuji všem, kteří tuto charitní sbírku pro chudé, nemocné a trpící podpořili v roce 
2010 i v přecházejících letech. Všem upřímné Pán Bůh zaplať! 

Za org. Vladimír Jansa 

Tříkrálová  sbírka  v  roce  2011 
Od pátku 7. do neděle 9. ledna 2011 proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka 

pro Charitu. Po naší obci se rozběhlo 10 skupin koledníků s pověřenými vedoucími, 
kteří letos vykoledovali dosud nejvyšší částku v jedenáctileté historii koledování, 
a to 32 420,- Kč, což je o 344,- Kč více než loni (a je krize!). V prvním roce 
koledování v roce 2001 se u nás vykoledovalo celkem 24 321,60 Kč. Od té doby se 
sbírky nestále zvyšují. Od počátku do současnosti bylo tak vykoledováno 
313 410,70 Kč. Díky Bohu, sociální cítění je v naší obci veliké. 

Závěrem je nutno poděkovat všem organizátorům – skautům a Obci Dolní 
Čermná – všem ochotným koledníkům a vedoucím za tuto nezištnou práci pro 
Charitu. Velké díky patří všem dolnočermenským občanům, kteří tuto sbírku svými 
peněžnímu dary štědře podpořili. Všem Pán Bůh zplať: 

js. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI: 
V březnu 2011 oslaví: 
91 let  paní Marie Šedajová  z Verměřovic 
87 let  paní Miluška Bednářová z Petrovic 
85 let  paní Anna Mačátová  z Horní Čermné 
84 let  paní Matylda Motlová  z Dolní Čermné, nyní bytem v Lanškrouně 
84 let   paní Hubálková Anežka z Petrovic 
82 let  paní Libuše Jandová  z Dolní Čermné 
81 let  paní Marie Křivohlávková z Dolní Čermné 
80 let  paní Drahomíra Mačátová z Petrovic 
79 let  paní Zdenka Dušková  z Petrovic 
79 let  paní Jarmila Vávrová  z Dolní Čermné 
78 let  pan Josef Klekar  z Dolní Čermné 
77 let  pan Josef Krobot  z Dolní Čermné 
77 let  pan Josef Marek  z Petrovic 
76 let  paní Markéta Faltejsková z Dolní Čermné 
74 let  paní Ludmila Marešová z Dolní Ćermné 
60 let   paní Blažena Bergerová z Verměřovic 
60 let  pan Zdeněk Ježek  z Dolní Čermné 
60 let   paní Helena Faltejsková z Dolní Čermné 
50 let   pan Oldřich Dostál  z Dolní Čermné 
50 let   paní Stanislava Kunertová z Dolní Čermné 
50 let   pan Jiří Motl    z Dolní Čermné, nyní bytem v Lanškrouně 
50 let   paní Eliška Dařílková  z Verměřovic 
Všem oslavencům srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 
 
Byli pokřtěni a stali se Božími dětmi: 
v Petrovicích   29. 1. 2011 Jiří Suchomel  z Petrovic 
Rodičům Daniela rád blahopřeji a vyprošuji všechnu potřebnou sílu a pomoc pro křesťanskou výchovu jejich dětí. 
 
Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 20. 1. 2011 s panem Jiřím Nastoupilem  z Dolní Čermné 
v Petrovicích   29. 1. 2011 s paní Annou Duškovou   z Petrovic 
ve Verměřovicích   9. 2. 2011 s paní Věrou Mlynářovou  z Verměřovic 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 

SSLLUUŽŽBBAA  LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  
Březen 2011 

Ne 6. 3. 9. neděle v mezidobí 7.30 Kunertovi 125 
10.30 Kunertovi 458 

St 9. 3. Popeleční středa 18.00 Macháčkovi st. 55 
Ne 13. 3. 1. neděle postní 7.30 Jurenkovi 160 

Ne 20. 3. 2. neděle postní 7.30 p. Pecháčková 310 
10.30 Macháčkovi st.180 HČ  

Ne 27. 3. 3. neděle postní 7.30 Nastoupilovi 109 
Duben 2011 

Ne 3. 4. 4. neděle postní  7.30 Kužílkovi 202 HČ 
Ne 10. 4. 5. neděle postní  7.30 Marešovi 264 HČ 

Ne 17. 4. Květná neděle  7.30 Dvořákovi 406 
10.30 Jansa Sl..ml. čp. 65 

Čt 21. 4. Zelený čtvrtek 19.00 Jansovi ml.7 
Pá 22. 4. Velký pátek 19.00 Pecháčkovi MH 

Ne 24. 4. Zmrtvýchvstání Páně  7.30 Pecháčkovi 53 
10.30 Macháčkovi 242 

Po 25. 4. Pondělí velikonoční  7.30 Kyšperkovi 128  
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

8. neděle v mezidobí 
27. února 2011 
9. týden / 2011 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
28. února - pondělí 8. týdne v liturgickém mezidobí 
1. března - úterý 8. týdne v liturgickém mezidobí 
  18.00  Dolní Čermná – za Otýlii Marešovou a manžela 
2. března - středa 8. týdne v liturgickém mezidobí 
  18.00  Dolní Čermná – 
3. března - čtvrtek 8. týdne v mezidobí 
    7.30 Dolní Čermná – za farníky 
  18.00 Verměřovice 
4. března - pátek 8. týdne v liturgickém mezidobí 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – za Františka a Otýlii Anderlovy, syna Josefa a jeho manželku 
5. března - sobota 8. týdne v mezidobí 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie 
    7.30 Dolní Čermná 
  17.00 Petrovice – za Josefa Krátkého a rodiče 
6. března - neděle – 9. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -   7.30 h. – za Josefa a Martu Junkovy a rodiče 
Verměřovice -   9.00 h. 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za Hanu Marešovou a rodiče 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 hod. do 17.00 hod. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči, od 

17.00 hod. do 17.55 hod. zpovídá P. Josef Roušar, v pátek od 17.00 hod. do 18.50 hod., v ostatních dnech se zpovídá vždy 
30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.15 hod. do 17.55 hod. 
V Petrovicích: v sobotu po večerní mši sv. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
biblická hodina úterý 1. 3. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky středa 2. 3. 19.00 h.  fara Dolní Čermná 
zkouška zpěvu dětské scholy čtvrtek  3. 3. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a středa 2. 3. dopoledne Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 3. 3. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 4. 3. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní pátek 4. 3. 17.00 – 18.50 Dolní Čermná 
společná adorace pátek 4. 3. po mši svaté kostel Dolní Čermná 


