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Z DOLNOČERMENSKÉ FARNOSTI DO MARIAZELL
„Magna Mater Austria“ – „Mater Hungarorum“ – „Mater Gentium Slavorum“
Tak už je po staletí nazývána milostná soška Matky Boží v Mariazell. Dějiny zdejšího poutního místa jsou součástí dějin
mariánské zbožnosti celé střední Evropy. Více nežli 800 let je nejslavnější mariánskou svatyní této části zeměkoule. Cestu sem
vážili nejen tisíce lidí, ale také císařové, králové a knížata ze všech evropských národů, místem setkání se stalo rovněž pro řadu
státníků.
Je známé, že na společné poutě do Horního Štýrska se poutníci už od počátku 18. stol. scházívali na hornočermenské
Mariánské Hoře. Do Mariazell se chodilo každý rok, celá pouť trvala 21 dní. Poutníci si s sebou nesli pecen chleba, něco
buchet, sušené nudle a jíšku – polévky si vařili cestou. Šli v každém počasí, často došli už bosí. Ale před cílem se uspořádali,
mládenci vepředu, panny za nimi a pak ostatní v pěkném průvodu za zpěvu došli až k posvátnému místu Bohorodičky. Lze se
jen obdivovat jejich vytrvalosti, svědčící o odvaze a síle víry tehdejších poutníků.
Poslední letošní srpnovou sobotu se uskutečnila z naší farnosti rovněž pouť do tohoto slavného poutního místa. Jistě je
ohromný rozdíl jít celou cestu pěšky nebo se vézt autobusem a za 7 hodin být na místě. Ale i tak jsme si cestu užili. Vyjížděli
jsme sice po půlnoci, v autobuse se dalo něco i dospat. Ráno nás už vítala krásná alpská příroda. Cesta stoupala do hor, pak zase
překvapivě klesala, až jsme „přistáli“ na parkovišti v Mariazell.
Ocitli jsme se v romantickém prostředí, je to starobylé, idylické městečko orámované majestátní nádhernou scenérii Alp. Po
zaparkování jsme prošli jen pár uliček a stanuli před impozantní bazilikou.
Program a náplň pro nás tak výjimečného dne jsme si mohli sestavit podle našich představ. Jediným pevným bodem byla
česká mše ke cti Panny Marie v jednu hodinu odpoledne, kterou jsme v bazilice měli společnou s třebíčskou farností.
Mladí poutníci s otcem Josefem se dopoledne vydali k jezeru Erlaufsee, vzdáleném 4 km. Sestra Ludmila připravila
a zorganizovala pro zájemce Křížovou cestu. V tomto mariánském prostředí, pohádkově kouzelné krajině a krásném počasí to
byl pro nás zúčastněné nezapomenutelný duchovní zážitek. Podobný jsme ještě zažili při modlitbě radostného růžence ve stínu
baziliky na kamenných schodech.
V bazilice Narození Panny Marie stále probíhaly bohoslužby v různých jazycích – v chorvatštině, v polštině, v němčině.
Setkávali jsme se se zástupy nadšených poutníků z mnoha zemí, hodně jich bylo také ze Slovenska, chrám byl často přeplněn.
Ale stálo za to si ho prohlédnout. Uprostřed hlavní lodi se nachází tzv. Zázračná kaple se slavnou románskou sochou trůnící
Madony s Ježíškem, která je vlastním poutním místem. Ježíše tu můžeme vnímat ve dvou podstatách – jako dítě v Matčině
náručí a na hlavním oltáři jako Ukřižovaného. Papež Benedikt XVI. to při své návštěvě vystihl slovy: „Tady lidé zakoušejí
utěšující dobrotu Matky, tady potkávají Ježíše Krista, ve kterém je Bůh s námi“.
Všichni jsme se těšili na mši. Celebrovali ji 3 duchovní z našich farností, hlavním celebrantem byl Jiří Dobeš. Po přivítání
poutníků už jsme prožívali bohoslužbu ke cti Panny Marie, pro nás z dolnočermenské farnosti o to přitažlivější, že náš otec
Josef pronesl velmi pěkné kázání navazující na symbol Panny Marie s uzly – „ve Tvých rukou není žádný uzel neřešitelný“.
Po mši se většina z nás rozběhla do městečka koupit si pohledy, dárky, ochutnat zdejší výbornou kávu nebo zmrzlinu. Pak
už nás čekal přehřátý autobus a cesta domů. Jako ráno jsme si krajinu užívali za rozbřesku, večer nás potěšila krása
zapadajícího slunce a vycházejícího měsíce v úplňku. O půlnoci pro nás pouť šťastně sice skončila, ale dojmy nás jen tak rychle
neopustí. Snad každý vyslovil na této pouti nějaké přání, nějakou prosbu a domů se vracel s povzbuzením a požehnáním pro
své nejbližší.
Závěrem bych chtěla velice poděkovat otci Josefovi a sestře Ludmile, že pro nás tuto pouť do Mariazell - místa živé
křesťanské víry - připravili a zorganizovali. Neslyšela jsem žádnou výtku, všichni se shodli na tom, že naše pouť prostě neměla
chybu.
Božena Hrubantová
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A DOTEKY Z POUTI DO MARIAZELL
Neohromila mě ani tak velkolepost a nádhera zdejší baziliky (je opravdu unikátní po opravách, kterými procházela při naší
minulé pouti ještě s otcem Pavlem), jako mě spíš povzbudil a posílil zážitek společného putování na místa sekávání přes
generace našich předků v dávné minulosti, v současnosti a dá-li Pán i v budoucnosti, k prosbám a díkům naší společné
Mamince Marii.
Doteky Boží přítomnosti jsme mohli vnímat nejen v kráse přírody pohledem z oken autobusu, procházkou k jezeru
a příjemným osvěžením nohou v jeho chladivé vodě plné rybiček, či posezením u kávy a čokolády (odpoledne i výborné
zmrzliny☺), ale především při slavení mše svaté. Promluva otce Josefa nás povzbudila k důvěře v pomoc Panny Marie (vše
s inspirací papežem Františkem - Maria rozvazující uzly, i texty jeho křížové cesty připravené pro naši pouť sestrou Ludmilou).
Díky Bohu i všem jeho pomocníkům jsme mohli prožívat a vnímat tuto pouť jako opravdové putování naší velké společné
rodiny - církve, duchovně spojeni se všemi, kdo se nemohli zúčastnit fyzicky v naší časnosti, s vírou v setkání v domově
věčném.
Bohuslava - (za rodinu Sykovu)
Již naši předkové sem od 18. století putovali pěšky. Vždy, než vyšli, se scházeli na Mariánské Hoře - Na Vrších, jak se
v Čermné říká. Šli několik dní. Můj prastrýc ve svých pamětech vše popsal a celou jejich cestu zmapoval.
Letos 28. 8. 2015 se naše Čermenská farnost také vydala na pouť do Mariazell. Jeli jsme dvěma autobusy. Mši svatou jsme
v bazilice prožili spolu s poutníky z Třebíče. Otec Josef se při promluvě zmínil také o historii putování poutníků z Čermné.
Bylo krásné prožít chvíle v blízkosti Panny Marie Zellenské a vzpomínat na všechny poutníky, kteří sem celá ta léta
chodívali a v duchu vidět naše krásné poutní místo na Mariánské hoře, kde začínalo jejich putování k Panně Marii Zellenské.
Marta Marková
Cestou do Mariazell se mi špatně spalo, ale nevadilo mi to, protože jsem se na tento výlet těšila. Když jsme tam dojeli, tak
jsme šli k jezeru, které bylo krásné a čisté. Jeli jsme na lodičkách a koupali se... Potom jsme šli na mši svatou. V kostele bylo
skoro všechno pozlacené a přeplácané. Mariánská Hora je hezčí.
Maruška Pecháčková
Na pouti se mi nejvíce líbilo jezero, které bylo krásně čisté a mělké, na rozdíl od jiných jsem si v něm mohl krásně zaplavat.
Na zpáteční cestě jsme si v autobuse vyprávěli vtipy.
Honzík Moravec

INFORMACE K NÁRODNÍMU EUCHARISTICKÉMU KONGRESU
V BRNĚ 16. - 17. 10. 2015
Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický
kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní,
národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České republiky.
Národní eucharistický kongres bude zakončen v říjnu 2015 v Brně.
KONFERENCE O EUCHARISTII bude zahájena v Brně na Petrově v katedrále mší sv. ve čtvrtek 15. října
2015 v 10.30 hod. a následně pokračovat ve čtvrtek a pátek v Brně v aule Biskupského gymnázia. Každá diecéze posílá na tuto
konferenci 20 vybraných účastníků z řad kněží i laiků. Hlavní přednášky konference bude přenášet TV NOE.
KONCERT PODANÉ RUCE bude v pátek 16. 10. 2015 v 17,30 hod. na hlavním pódiu na náměstí Svobody. Vystoupí
vlídný písničkář Pavel Helan, slovenská křesťanská kapela ESPÉ, která chce vést lidi v modlitbě chval více do Boží
přítomnosti, překračovat limity všednosti a vidět probuzení v Evropě. Závěr bude patřit strhující kapele studentů a absolventů
školy Jedličkova ústavu The Tap Tap. Koncertem nás provede jáhen Jan Špilar, známý brněnský kadeřník, který si na pódiu
bude povídat se zajímavými hosty o víře v běžném životě. Koncert „Podané ruce“ chce zviditelnit i neziskovou organizaci
Podané ruce, která pomáhá lidem s problémy vzniklými užíváním drog nebo následkem jiných patologických jevů.
UBYTOVÁNÍ V PÁTEK 16. 10. 2015. Nabízíme jednoduché přespání v tělocvičně ve vlastním spacáku, podrobnosti zašleme
předem přihlášeným do 12. 10. 2015. Přihlašovací formulář: http://goo.gl/forms/MbKYz9UA2k
DOPROVODNÉ PROGRAMY NEK 2015 se uskuteční v pátek 16. 10. odpoledne a večer v kostelích v centru Brna
a poté pak po ukončení NEK v sobotu 17. 10. odpoledne. Tisk doprovodných programů zajišťuje Biskupství brněnské (P.
Roman Kubín). Budou dodány na všechna biskupství 7. 9. 2015 k následné distribuci přes vikáře (děkany) do všech farností.
HLAVNÍ MŠE SVATÁ NA NÁMĚSTÍ SVOBODY V BRNĚ A EUCHARISTICKÝ PRŮVOD
V sobotu 17. října 2015 budou otevřeny sektory v Brně na náměstí Svobody od 8 hod.; 9 - 10 hodin – předprogram
Biskupského gymnázia ze Žďáru nad Sázavou pod vedením P. Mgr. Jana Davida, SAC (písně, modlitby kněží, svědectví);
10,30 hodin – mše svatá – celebruje papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební
doprovod Schola brněnské mládeže. Po mši sv. ve 12,30 hod. bude eucharistický průvod, jehož čelo budou tvořit kromě otců
biskupů, kněží, jáhnů a ministrantů také řeholní sestry, krojovaní, tedy ti, kteří v objednávce vstupence patří do kategorii A, B,
C. Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity na webu: www.nek2015.cz, kde je také
podrobné vysvětlení. Eucharistický průvod půjde ulici Masarykovou a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu přibližně ve
13,30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním.
Bohoslužbu z náměstí Svobody a zakončení na Zelném trhu bude přenášet ČT2. Doprovází katedrální sbor Cantores
Gradecenses z Hradce Králové pod vedením Mgr. Josefa Zadiny. Po ukončení bude přítomným nabídnuto malé občerstvení při
společném agapé přímo na Zelném trhu. Od 14 hod. budou doprovodné programy dle nabídky v centru Brna (převážně
v kostelích).
P. Pavel Dokládal, vedoucí Přípravné skupiny NEK 2015
-oJ-
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EUCHARISTICKÉ KONGRESY

V měsíci říjnu proběhne v Brně Národní eucharistický kongres. Název kongres může být matoucí nebo mít různé
konotace. Publikace Svaté přijímání a úcta k eucharistii mimo mši podává toto vysvětlení:
Základní význam
Eucharistické kongresy, které byly v nové době uvedeny do života církve jako zvláštní projev eucharistické úcty, je třeba
považovat za shromáždění, ke kterému zve některé místní společenství celou místní církev nebo některá místní církev jiné
církevní obce téže oblasti nebo národa anebo dokonce i z celého světa. Účelem těchto kongresů je snaha z určitého hlediska
hlouběji pochopit a ve svazku lásky a jednoty veřejně vyznávat tajemství eucharistie.
Takové kongresy mají být pravdivým svědectvím víry a lásky, protože se jich účastní celá místní církev a jiné církevní obce při
nich dávají najevo svou spoluúčast.
Uspořádání
Kongres sám má být uspořádán podle těchto kritérií:
a) slavení eucharistie má být opravdu středem a vrcholem, k němuž musí směřovat všechny akce i různé formy zbožnosti;
b) bohoslužby slova, katechetická setkání i veřejné konference mají usilovat o to, aby se prohloubilo chápání daného tématu
a ozřejmily se jeho praktické aspekty, jichž má být dosaženo;
c) musí být dána příležitost ke společným modlitbám i k delší adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí v předem určených
kostelích, které se zdají být vhodné pro konání těchto pobožností;
d) ohledně průvodu, v němž se za společného zpěvu hymnů a modliteb nese Nejsvětější svátost ulicemi města, ať jsou
zachovány předpisy o eucharistických průvodech, se zřetelem k místním společenským a náboženským podmínkám.
(Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, č. 109-112.)
–oJ-

SUMMERJOB 2015
Počátkem léta se konal šestý ročník již vyhlášené akce - SummerJobu. Mladí z celé republiky se sjeli na Broumovsko, aby zde opět
přiložili ruku k dílu. Z naší farnosti se této „brigády“ zúčastnili tři chlapci. Letmé nahlédnutí do týdne plného práce, ale také zábavy
nabízí zážitky a dojmy několika dobrovolníků.
„Bylo příjemné, s jak otevřenou náručí nás v Martínkovicích přijali. Některým účastníkům, kteří na SummerJobu
a zároveň na tomto místě byli již podruhé nebo potřetí, to možná přišlo jako samozřejmost, ale mě, jakožto nováčka
a úplného zelenáče, to velmi mile překvapilo. Většina prací začínala tak, že nám domácí dali něco dobrého a k tomu kafe
nebo něco studeného, a pak až se šlo pracovat. V některých případech to i vypadalo, že se pracovat ani nebude, neboť byli
hostitelé rádi i jen za konverzaci, a tak jsme si museli o práci říct sami. Já osobně jsem vnímal i krásnou atmosféru a vztah
mezi šéfy SummerJobu a starosty jednotlivých obcí, který se za ty tři roky více a více prohluboval. Potvrzením toho
a nejdojemnějším momentem pro mě bylo loučení na konci mše, kdy i navenek tvrdí chlapi slzeli dojetím před plným
kostelem místních i účastníků.
(Honza)
„Při rozvážení polévky brigádníkům hladoví kluci snědli všechen chleba. Napadlo mě zavolat jedné paní, se kterou
jsem hodně komunikoval, protože zařizovala práce i u jiných lidí v obci. Paní nebrala telefon a já přemýšlel, jak situaci
vyřešit, abych neprojezdil zbytečné kilometry a abych se s obědem nezpozdil a nenaštval tak další hladové brigádníky.
Za chvíli mi paní volala s omluvou, že byla v obchodě pro čerstvé pečivo. Nabalila mi chleba a rohlíky. O své brigádníky
se vždy pečlivě starala a děcka od ní odjížděla s plnými žaludky. Neváhala mi však dát jídlo i pro druhé. Kromě
společenství mladých lidí jsou projevy a především slova vděčnosti většiny lidí, kde jsme pracovali, to hlavní, kvůli čemu
na SummerJob vlastně jezdím.“
(Jirka)
„SummerJob 2013. Tady jsem se jednoho dne dostala na místo, kde jsem cítila: Ano, zde je opravdu potřeba pomoci.
Po asi půlhodinovém zvonění na zvonek, o kterém dodnes nevím, zda funguje, vyšel z domu asi sedmdesátiletý pán
a s velkou nedůvěrou si nás prohlížel. Nechtěl nás pustit dovnitř, bál se, že ho jdeme okrást. Po chvilce jsme se dohodli,
že mu jenom posečeme trávu mezi plotem a silnicí. Postupně jsme se dostali až k němu na zahradu a získali jeho důvěru.
Vůbec nedokázal pochopit, že za to nic nebudeme chtít, proč jdeme pomoci právě jemu atd. Bylo vidět, že je dojatý.
Tento zážitek ve mně stále rezonoval, a tak jsem mu na Vánoce napsala přání. Odpovědí pro mě byl jeden
z nejkrásnějších dopisů, jaký jsem kdy v životě dostala. Napsal: „Především přijměte ode mne krásný a požehnaný
sváteční pozdrav s tou nejkrásnější vzpomínkou na Vás a Vaše přátele. S takovými krásnými lidmi jsem se v životě nikdy
nesešel. To myslím jak fyzicky, tak hlavně i duševně! Vy mi připadáte jako sluníčko pro naši rodinu a myslím, že určitě
nejen pro nás…“
Je pro mě velkou výzvou, abych se stala takovým člověkem, jakého ve mně viděl.
Letos jsme tam šli znovu pracovat. Naše práce, odvedená před dvěma lety, nebyla vůbec vidět, ale radost, možná
nový elán do života a jistý optimismus, prostě to, co se nedá slovy moc dobře popsat, z toho člověka stále čišelo.“
(Dominika)
Zpracovala Kristýna Špaňhelová
Článek je převzat a upraven z časopisu Nové město 9/2015
Více o SummerJobu – týden trvající dobrovolnické brigádě pořádané mladými lidmi z Hnutí fokoláre a jejich přáteli - viz
http://summerjob.naplno.net/
-BM-
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AHOJ DĚTI!

Září se přehouplo ke svému konci a nastává říjen, podzimní měsíc. Pravidelně jsme zváni k modlitbě
růžence, ale v říjnu ještě více proto, že je tento měsíc zasvěcen Panně Marii. Naše nebeská maminka nás
miluje, prosí a přimlouvá se za nás. Její mateřská náruč je otevřená a její dlaně připravené k tomu, abychom se
nechali vést. Velmi nám pomáhá, a proto je také nazývána (tajenka) křesťanů. Tajenku zjistíte v obrázku
a hned si vysvětlíme
jakým způsobem.
Rozkrojený šípek
nám umožňuje
nahlédnout dovnitř a zjistit, že je plný
malých, tvrdých, chlupatých plodů,
kterým říkáme nažky. Šípky vyrostly na
šípkovém keři, kde předtím kvetly
nádherné růžové květy. Na keři však
rostou také ostré trny. Jakoby tato
rostlina, která právě teď na podzim
zdobí krajinu svými červenými šípky,
symbolizovala život Panny Marie.
Květy vypovídají o její čistotě a kráse,
trny o bolestech naší Matky a šípky
o tom, že její život přinesl krásné plody
plné milosti a pomoci.
Ve všech nažkách jsou malá
písmenka. V některých navíc ještě
tečka. Obrázek si pečlivě vybarvěte a vyhledejte všechny nažky s tečkou. Z vybraných písmen se pokuste složit tajenku.
(Otazníček)
Pro starší:
V mariánském měsíci říjnu nás letos čeká jedna důležitá nepřehlédnutelná událost.
Bude to Národní eucharistický kongres v Brně. Již od začátku roku se konají
přípravy, aby tento kongres proběhl co nejlépe, ale hlavně, abychom si my všichni
během této doby uvědomili, jak obrovský poklad jsme v Eucharistii dostali…
I na stránkách Poutníka jsme mohli číst řadu článků a zamyšlení k tématu
Eucharistie. Dalo se v nich objevit mnoho krásných a podnětných myšlenek k našemu
„prožívání“ této velké svátosti.
V tabulce s 25 políčky jsou umístěny malé obrázky: kalich, miska, hostie, kapka –
jako symbol krve a kříž – jako symbol oběti. I když to tak na první pohled nevypadá,
jedná se o takovou malou početní hádanku. Každý z obrázků totiž představuje určitou
hodnotu od 1 do 5. Vaším úkolem je nahradit obrázky čísly tak, aby souhlasily součty
v řádcích a sloupcích. Pak už zbývá jen doplnit čísla místo otazníků. Víte, co tato dvě
čísla vyjadřují?
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
10 hledaných slov: kniha, pastelky, kružítko, aktovka, nůžky, sešit, tužka, penál, pravítko, propiska. Tajenka – TRPĚLIVOST.
1

ABYCHOM ŽILI PODLE TROJICE

Když se někdo z nás obrátí (…), ihned začne toužit po chlebu jednoty: po nejsvětější eucharistii. Chodí do kostela a živí se
eucharistií, aniž bychom mu něco řekli. Činí tak nikoli proto, že vidí, že to dělají ostatní (přestože příklad často táhne mnohem
víc než všechna slova), nýbrž proto, že cítí hlad po tomto pokrmu a ne po něčem jiném.
(7. září 1961)
Nelze žít, aniž bychom hleděli k nějakému cíli. Na začátku roku nás okolnosti přivedly k tomu, že se Hnutí zúčastní
Eucharistického kongresu (v Pescaře 15. září 1977). To byla příležitost, abychom svůj život zaměřili na svatost, v čemž
pokračujeme dodnes.
Ve dnech, které následovaly, jsem pocítila, že mám být svatá dnes, jako bych měla dnes zemřít. Kdo mi zaručí, že budu žít
až do září? Nakonec se mi nyní zdá, že cílem, k němuž má směřovat moje duše, není smrt.
Když jsem studovala eucharistii, drama „smrti“ se hodně zmírnilo: trochu proto, že nad ní zvítězil Ježíš, trochu proto, že ve
svatém přijímání již do nás vstupuje věčný život, i tělesně. Takže jsem si řekla, že budu ve svém životě směřovat tam, kam nás
pozval Ježíš: „Už nikdy nebudu pít z tohoto plodu révy až do toho dne, kdy z nového (plodu) budu pít s vámi v království
svého Otce“ – tedy směřovat k poslední hostině.
(7. května 1977)
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Náš vztah musí být podle vzoru Nejsvětější Trojice (pomyslete, jak vysoký!). Jako v Nejsvětější Trojici ab aeterno2 jsou tři:
Otec, Syn a Duch svatý, avšak zároveň Otec plodí Syna a z obou vychází Duch svatý, tak i my v naší jednotě si máme být
vědomi, že především musíme „být Ježíšem“, každý z nás – a můžeme jím být, když budeme milovat: když milujeme, jsme
druhým Kristem.
Pokud se pak láska stane vzájemnou, až tak, že je Ježíš uprostřed nás, a tato láska je utvrzena mimořádnou silou eucharistie,
když přistupujeme co nejčastěji ke svatému přijímání, (…) pak máme úžasnou jednotu. (…) Je-li všechno v nás a mezi námi
láska a přijímáme-li eucharistického Ježíše, který je Láskou, jež dokonce zůstala na této zemi, pak opravdu můžeme být
nástrojem podobajícím se Panně Marii.
(17. září 2000)
V těchto dnech budu přicházet do tohoto kostelíka a prosit tě, aby ostatní dobře vedli tvůj boj.
Ale tento život, který je jen přechodem, má příliš malou hodnotu! Život je důležitý přechod: zde je zkouška! Nebo spíše
kolik jsem z tebe nechala vyrůst v sobě, tolik zůstane navěky zafixováno na onom světě.
Takže, Pane, právě zde buduji svou věčnost: dokonce nyní vidím, že každý můj skutek, každý okamžik je netušeně důležitý.
Přijmi tuto mši, jako by byla poslední a toto přijímání jako pokrm na cestu. Každý můj výdech se promítne do věčnosti! Každá
minuta mého života ovlivní Život! Ráj je jako dům, který se buduje zde a bude se obývat na věčnosti.
(5. září 1960)
Důležitost mše svaté
Každý den, nebo velmi často, se účastníme mše svaté. Představuje vrchol všech modliteb, nejvyšší úkon našeho dne, střed,
k němuž se vše má sbíhat. Život každého stvoření má totiž svůj pravý význam, když uznává svého Stvořitele, když má vůči
němu správný postoj, to znamená, když se mu klaní, když ho miluje, děkuje mu, prosí ho za odpuštění svých hříchů, když ho
vzývá. Je však téměř nemožné, abychom toto vše dělali sami, prostředky, které si sami zvolíme. Jsme neschopni nabídnout
Bohu něco přiměřeného, něco, co by se dotklo jeho srdce. Bůh je blízký, ale je také nesmírně veliký. Je tedy třeba něco, co je
mu přiměřené: nedává se dospělému hračka nebo novorozenci kniha.
Náš dar
Právě mše svatá nám dává tuto netušenou možnost. Kněz obětuje na oltáři Otci samotného Ježíše (a my se s ním můžeme
v této oběti spojit). Ježíš je naším darem, který se Otci líbí. S ním a skrze něho můžeme důstojně a odpovídajícím způsobem
milovat Otce, klanět se mu, chválit ho, prosit ho o něco, děkovat mu, vyprošovat si odpuštění svých hříchů. S ním, s Ježíšem,
nás Otec vyslyší.
Z toho pramení důležitost mše svaté. Máme se jí účastnit s tímto vědomím. A nesmíme zapomínat položit na oltář také svůj
život společně s Ježíšovým, se vším, co se nás týká – především s únavou, nesnázemi, trápením, aby ve spojení s těmi
Ježíšovými získávaly tu nejvyšší hodnotu.
Návštěva Ježíše
Navštěvujeme Ježíše přítomného ve svatostánku nějakého kostela. To se mi zdá nevyhnutelné. Jestliže velké osobnosti
(i nekatolické) při příjezdu do Říma cítí povinnost požádat o audienci u Svatého otce a uznávají v něm osobnost světového
formátu, co potom máme dělat my, pokud jde o Ježíše, Bohočlověka přítomného na zemi v našich kostelech? To nejmenší, co
můžeme udělat, je to, že ho každý den navštívíme. Návštěva Nejsvětější svátosti je tedy významná proto, že při ní řekneme
Ježíšovi, že chápeme, co pro nás a pro všechny vykonal a že nám neuniká důležitost jeho přítomnosti na zemi.
(11. února 1988)
Vděčnost - Mám tě ráda.
Říkám ti to ne proto, že by mě tomu někdo naučil, ani proto, že by mi tato slova napovídalo srdce, a ani proto ne, že mi víra
umožňuje věřit v to, že jsi láska, dokonce ani proto, že jsi za mne zemřel.
Mám tě ráda, protože jsi vstoupil do mého života více, než vstupuje vzduch do mých plic, více než krev do mých žil.
Vstoupil jsi tam, kam nikdo jiný nemohl vstoupit, když mi nikdo nemohl pomoci, vždy když mě nikdo nemohl potěšit. Každý
den jsem s tebou hovořila, hodinu za hodinou na tebe hleděla a v tvé tváři jsem četla odpověď, ve tvých slovech nacházela
vysvětlení, ve tvé lásce řešení.
Mám tě ráda, protože jsi tolik let žil se mnou a já žila z tebe. Pila jsem z tvého zákona, aniž bych si to uvědomovala. Živila
jsem se jím, sílila díky němu, zotavovala se, ale byla jsem nevědomá jako dítě, které pije od matky a ještě ji neumí oslovit tím
sladkým jménem.
Učiň, v čase, který mi zbývá, ať jsem ti alespoň trochu vděčná za lásku, kterou jsi mi projevil a která mě přiměla, abych ti
řekla: mám tě ráda.
(24. dubna 1960)
________________
1. Uvedené texty jsou z myšlenek Chiary Lubichové o eucharistii (z knihy Ch. Lubich, Gesù Eucaristia, 2014.)
2. Ab aeterno - od věčnosti.
-BM-
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VINNÝ KMEN A RATOLESTI
V rámci poslední večeře má odkaz na vinný kmen a ratolesti sugestivní eucharistický rys. K obrazu a k realitě chleba
života (Jan 6) se nyní připojuje obraz pravého kmene, kterým je Kristus.
Jde o podobenství, které má řadu symbolických významů. Jeden z nich odkazuje k Trojici: Otec je Vinař (především však
„kořen“), Kristus je kmen, který se rozvětvuje, projevuje se skrze ratolesti a nese hrozny vína; Duch svatý (i zde skrytý) je
životodárná míza, která proudí od kořene do kmene a odtud do ratolestí a dává plody v hroznech. Jde též o obraz církve:
v trojiční dimenzi jsme v církvi všichni ratolestmi jediného kmene; všichni jsme sjednoceni v Trojici ve společenství žitého
slova, skutků lásky a v dynamice společenství s Bohem a darování se bratřím. Tato dynamika je prouděním lásky od Otce ke
Kristu a od Krista k učedníkům v Duchu svatém a od učedníků do světa.
Můžeme se však též domnívat, že se zde jedná o nepřímý odkaz na kalich s vínem, na krev, na Ducha a lásku podle
symboliky vlastní církevním Otcům. Chléb odkazuje na tělo, vinný kmen na Kristovu krev a obojí tvoří úplnost eucharistického
tajemství (…). I zde se Jan vyjadřuje svým vlastním způsobem, nelze však nevidět „eucharistický odstín“ tohoto obrazu, který
doplňuje pohled na eucharistii.
Podobnou zmínkou této eucharistické vazby je následující modlitba z Didaché: „Děkujeme ti, Otče náš, za svatý vinný
kmen Davida, tvého služebníka, který jsi nám zjevil skrze Ježíše, tvého služebníka; tobě buď sláva na věky. Amen.“ Sv. Irenej
píše, že „chléb života a ratolest vinného kmene“ jsou znamením eucharistie, která obnovuje naše tělo a připravuje ho na
vzkříšení. A Gaudencius z Bresci ještě přesněji o eucharistii napsal tato slova: „Velmi správně se o jeho krvi mluví i jako
o víně. On sám řekl v evangeliu: ´Já jsem pravý vinný kmen.´ Víno obětované při mši jako svátost Kristova utrpení je jeho
krví.“
Jesús Castellano Cervera

POZVÁNKA
Ahoj, chtěli bychom pozvat všechny děti na skautskou družinovku. Scházíme se každý pátek od
16:00 – 18:00 hodin ve skautské klubovně, pod kostelem, směr rybník. Děti máme ve věku od 3 let.
Podle věku je potom utvořen program. Benjamínci ve věku
3 - 6 let. Světlušky a vlčata 8 - 10 let. Skautky a skauti 11 15 let. Vedoucí družinky je Klára Ryšavá, prošla
zkouškou ve vedení dětí a splňuje proto všechny kritéria
pro bezpečné vedení družinky. Ve vedení jí pomáhá
Klárka Macháčková. Jsme koedukovaný oddíl, kluci
a holky spolu. Hrajeme hry, chodíme na výpravy, učíme se
skautským dovednostem.
Vedoucí oddílu, Veronika Severinová

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Říjen 2015
Ne 4. 10.

27. neděle v mezidobí

Ne 11. 10.

28. neděle v mezidobí

Ne 18. 10.

29. neděle v mezidobí

Ne 25. 10.

30. neděle v mezidobí

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Macháčkovi st. 180 HČ
Formánkovi 83
p. Filáček 332
Faltusovi 128
Formánkovi 203
Málkovi 180
Müllerovi 177
Kužílkovi 202 HČ

7.30
10.30
7.30
10.00
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Bláhovi 457
Pecháčkovi 330
Nastoupilovi 303
Macháčkovi 242
Zpěvákovi 195
Macháčkovi st. 180 HČ
Menclovi 193
Vávrovi 264
Marešovi 172
Macháčkovi ml. 180 HČ

Listopad 2015
Ne 1. 11.

Slavnost všech svatých

Ne 8. 11.

32. neděle v mezidobí

Ne 15. 11.

33. neděle v mezidobí

Ne 22. 11.

Slavnost Ježíše Krista
Krále

Ne 29. 11.

1. neděle adventní
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Drazí bratři a sestry, milí farníci, od ustanovení Pastorační rady naší farnosti 8. 12. 2011 uplynou v prosinci 2015 čtyři roky.
Podle stanov pro Pastorační (farní) rady (dále jen PR) královéhradecké diecéze je to doba trvání jedné rady, proto budeme
během měsíce listopadu volit a jmenovat radu novou.
Podle stanov pro PR je předsedou rady vždy farář. Členy PR jsou ostatní duchovní nebo laici, pověření biskupem k účasti na
pastorační péči o farnost. V naší farnosti je to sestra Ludmila Kubicová. Dále do PR delegují svého zástupce společenství
mládeže a MO Jednota Orel. Další členy volí farní společenství. V naší farnosti budeme volit 4 členy PR s tím, že to budou
zástupci za obce Dolní Čermnou, Verměřovice, Petrovice a Horní Čermnou. Faráři přísluší jmenovat několik členů podle
svobodného uvážení, proto budu jmenovat tři členy PR já. Celkový počet členů PR ve farnosti Dolní Čermná by měl být
i s duchovním správcem 11.
V souvislosti s ustanovením, že některé členy volí farní společenství, vám chci podat několik informací o průběhu voleb do
PR. Ta se od svého druhého funkčního období ustanovuje na dobu 4 let. Volební právo má každý věřící katolík starší 18 let,
příslušející trvalým bydlištěm do farnosti. Být zvolen má právo každý, kdo má sám právo volit a kdo je ochoten a schopen plnit
úkoly PR.
Prvním krokem ve volebním procesu je, že farář svobodně jmenuje volební komisi. Pro letošní volby je jmenována komise
ve složení: pan František Severin, pan Josef Němeček, pan Zdeněk Macháček – všichni z Dolní Čermné, pan Jan Moravec
z Verměřovic, pan Václav Beneš z Petrovic a pan Vladislav Macháček z Horní Čermné.
Dále každý člen farnosti (s právem volit) může podat návrhy kandidátů (s právem být zvolen). V naší farnosti se návrhy
budou podávat v týdnu od neděle 25. října do pátku 6. listopadu 2015 včetně. Je možné navrhnout od 1 do 9 kandidátů. Pro
postup do 2. kola musí být dotyčný kandidát alespoň dvakrát navržen. Písemné návrhy – na jakémkoli důstojném listu papíru –
přijímá farář, členové volební komise nebo je možné je vhodit ve farním kostele v Dolní Čermné a ve filiálních kostelech ve
Verměřovicích a Petrovicích do připravené schránky. Volební komise potom společně posoudí, zda navržení kandidáti splňují
podmínky pro právo být zvoleni, a vyžádá si od každého z nich písemný souhlas s kandidaturou nebo písemné odmítnutí své
kandidatury. Volební komise poté, co dostane písemný souhlas navržených kandidátů, sestaví jedinou volební kandidátku pro
celou dolnočermenskou farnost. Seznam kandidátů, termín a místo konání voleb bude zveřejněno nejpozději 10 dnů před
volbami ohlášením při bohoslužbách a na vývěsce v kostele. Potom budou rozneseny volební lístky všem farníkům.
V naší farnosti proběhnou volby v týdnu od neděle 22. listopadu do neděle 29. listopadu 2015. Výsledky voleb budou
oznámeny v neděli 6. prosince 2015. Uvedení členů PR do jejich funkce se uskuteční při prvním setkání nové PR ve čtvrtek
10. prosince 2015. Ve farním zpravodaji Poutník vám budeme průběžně sdělovat potřebné informace k těmto volbám. Případné
dotazy adresujte mojí osobě. Svěřujme naši farnost i volbu její nové Pastorační rady do rukou našeho Pána.
otec Josef

NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ
Ve středu 30. 9. 2015 ve Verměřovicích a v Petrovicích.
Ve čtvrtek 1. 10. a v pátek 2. 10. v Dolní Čermné.

BYLI POKŘTĚNI A STALI SE BOŽÍMI DĚTMI
v kostele na Mariánské Hoře
v kostele v Dolní Čermné
v kostele ve Verměřovicích

22. 8. 2015
5. 9. 2015
6. 9. 2015

Pavel Vykydal
Nela Kalousová
Antonie Stehlíková

z Lanškrouna
z Bystřece
z Verměřovic

CÍRKEVNÍ MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
v kostele ve Verměřovicích

19. 9. 2015

Anna Marková z Verměřovic a Vojtěch Uher z Bystřece

KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI
v kostele v Petrovicích

28. 8. 2015

s panem Vlastimilem Novákem

z Petrovic

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI
Dolní Čermná

středa 30. 9.

Verměřovice

čtvrtek 1. 10.
pátek 2. 10.
neděle
ostatní dny
sobota 3. 9.
neděle

Dolní Čermná
Petrovice
Mariánská Hora

15:00 – 17:00 h.
17:00 – 18:55 h.
17:30 – 18:55 h.
17:00 – 18:55 h.
7:00 – 7:25 h.
30 minut přede mší svatou
po večerní mši svaté
15:30 – 15:55 h.
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P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče

P. Josef Roušar

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
neděle 27. září 2015
40. a 41. týden / 2015

BOHOSLUŽBY A AKCE:
mše sv. v Dolní Čermné - za Alžbětu a Aloise Sukovy

pondělí 28. 9.

slavnost SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA

úterý 29. 9.

svátek sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela, archandělů

18:30

výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Petrovicích

19:00

mše sv. v Petrovicích - za požehnání

středa 30. 9.

sv. Jeronýma, kněze a učitele
církve

19:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Jiřího a Martu Formánkovy

čtvrtek 1. 10.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

7:30

mše sv. v Dolní Čermné - na poděkování s prosbou o Boží
požehnání

pátek 2. 10.

sobota 3. 10.

NEDĚLE
4. října

první pátek zasvěcený úctě
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova;
svatých andělů strážných
první sobota zasvěcená úctě
Neposkvrněn. Srdce P. Marie

27. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

7:30

17:30

výstav Nejsvětější svátosti oltářní ve Verměřovicích

19:00

mše sv. ve Verměřovicích

17:00

výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné

19:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Oldřicha a Marii Dostálovy

7:30
19:00

mše sv. v Dolní Čermné - za dar uzdravení
mše sv. v Petrovicích - za rodinu Výprachtickou a Záleskou

7:30

mše sv. v Dolní Čermné - za farníky

9:00

mše sv. ve Verměřovicích - na poděkování za dar života
a víry a za duše v očistci

16:00

mše svatá na Mariánské Hoře

pondělí 5. 10.

27. týdne v mezidobí

úterý 6. 10.

27. týdne v mezidobí

18:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Jana Betlacha, rodiče a sestru

středa 7. 10.

Panny Marie Růžencové

18:00

mše sv. v Dolní Čermné - za živou rodinu a všechny zemřelé

čtvrtek 8. 10.

27. týdne v mezidobí

pátek 9. 10.

27. týdne v mezidobí

sobota 10. 10.

27. týdne v mezidobí

NEDĚLE
11. října

28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

7:30

mše sv. v Dolní Čermné - za Cyrila Vránu a živé a zemřelé
z celé rodiny

19:00

jednání Pastorační rady farnosti

18:30

výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné

19:00

mše sv. v Dolní Čermné - na poděkování s prosbou o vedení
Duchem svatým

19:00

mše sv. ve Verměřovicích

7:30

mše sv. v Dolní Čermné - za Vladimíra Pecháčka a rodiče

9:00

mše sv. v Petrovicích - za rodinu Junkovu a Hofmanovu

10:30

mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti - za farníky

16:00

mše svatá na Mariánské Hoře
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