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Svátek Křtu Páně - 9. ledna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     -  10. ledna  1. týdne v mezidobí 
ÚTERÝ         -  11. ledna 

1. týdne v mezidobí 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za kněze 

STŘEDA      - 12. ledna 
1. týdne v mezidobí 

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné              
18.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  za milost obrácení 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 13. ledna  
1. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za nová kněžská povolání 
16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 

PÁTEK        - 14. ledna 
1. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            na dobrý úmysl 

SOBOTA     - 15. ledna 17.00  mše sv. ve Verměřovicích                
1. týdne v mezidobí             za dar uzdravení, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu 

     20.00  Lidový ples ve Verměřovicích (viz. níže)              
 

NEDĚLE - 16. ledna 
 

2. neděle v mezidobí 
 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné         (lektor. služba: Bláhovi 457) 

            za farníky  
  
  9.00   mše sv. v Petrovicích  
            za Karla a Růženu Fajtovy  
            

10.30  mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
           za Marii Hrdinovou, manžela a oboje rodiče 
                                                                                  (lektor. služba: Formánkovi 202) 

Příležitost ke svaté zpovědi budete mít v tomto týdnu 30 minut před každou mší svatou. 
 
 

 

MO KDU-ČSL ve Verměřovicích a Jablonném nad Orlicí 
Vás srdečně zvou na tradiční  42. LIDOVÝ PLES 

V sobotu 15. ledna 2011, v KD Verměřovicích, začátek ve 20 hodin. 
K tanci a poslechu hraje MONITOR Romana Gruse. 

Předprodej místenek: Marie Pecháčková, Verměřovice 141, 
tel.: 774 220 970 (po 18 hodině), e-mail: MPECHAJDA@seznam.cz. Cena místenky: 80,- Kč 

 



C h l é v     (Anselm Grün ) 
   Kristus se narodil ve chlévě. Pro hlubinného psychologa C. G. Junga je stáj důležitý symbol. 
Domnívá se, že bychom měli mít neustále na mysli, že jsme jenom stáj, ve které se narodil Bůh. 
Nejsme ani palác, ani nový a nádherně zařízený dům, ani útulný obývací pokoj.  
   Každý z nás spojuje s pojmem stáj nebo chlév jiné zkušenosti a zážitky. Jedna žena mně 
vypravovala, že jako dítě po vyučování okamžitě pospíchala do stáje. Tam se cítila  v bezpečí. Pach 
stáje v ní probouzel něco domáckého, poklidného. Ve chlévě je ustájen dobytek, jednoduše tam 
přebývá. Rodí se tam i umírá. Chlévu se nevyhýbají ani všednodenní starosti. Všední den se všemi 
propady i vzestupy. Děti zvířata přitahují, nechávají se hladit, ledacos snesou. Jsou trpělivější než 
lidé. Naslouchají tomu, co děti vypravují. Ve chlévě také bývá stálá teplota. I v zimě je tam díky 
dobytku teplo. Ve stáji není nikdy naprosto čisto. Najde se tu hnůj, smetí, ale i sláma a seno. Ve 
chlévě se sice pravidelně uklízí, ale smetí se tam stále znovu objevuje. Hnůj slouží také jako hnojivo 
na polích.  
   Takovým způsobem můžeme popisovat i své nitro. Ani naše srdce není čisté a neposkvrněné. 
Nahromadilo se v něm také dosti smetí. Všechno, co jsme potlačili, leží pod povrchem a začíná se 
rozkládat. A právě tam, kde v našem nitru zůstává nejvíc „odpadků“, se v nás hodlá narodit Bůh. 
Nemůžeme mu nabídnout žádnou čistou místnost, ale jenom umazanou stáj v našem srdci. Je nám to 
trapné. Ale na druhé straně nás to osvobozuje od klamné představy, že bychom si měli Boží zrození 
zasloužit svou naprostou dokonalostí. Bůh se v nás chce narodit proto, že nás miluje, a nikoli proto, 
abychom mu něco dokazovali.  
    Můžeme se tedy spoléhat na to, že právě takový, jací jsme, se můžeme stát Kristovým obydlím. 
Pro nás a pro tento svět se Kristus narodil v chlévě.  
 
 

-  Otec večer odložil noviny, protáhl se a 
v dobrém rozpoložení prohodil k synovi:  
„Tak co synu, jak si stojíš ve škole?“  
„Dobře, tati, každý den v jiném koutě.“ 

-  Přes plot zahrádek rozmlouvají dvě 
sousedky. „Prosím tě, Jaruno, proč si nedáš 
k těm sazenicím nějakého strašáka?“ „Ale, 
na co, vždyť jsem na zahradě skoro celý den.“ 

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: leden - březen 2011 
datum skupina vedoucí skupiny   

22. 1. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 

29. 1. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 

5. 2. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 

12. 2. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

19. 2. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  

26. 2. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

5. 3. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 

12. 3. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 

19. 3. sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 

26. 3. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila  
 

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelích, patří velké díky. 
Prosíme i další farníky, pokud se mohou zapojit do úklidu farního kostela, 

aby vytvořili nové skupiny a přihlásili se na faře nebo v zákristii kostela. 
 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost             Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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