POUTNÍK
Král Hospodin, jenž dozajista
plní své sliby, už se chystá
vyslyšet přání odvěká.
A – jakož věděl od počátku –
Syn Boží bude mít i matku.
Bůh narodí se z člověka!

Kdo bude však ta vyvolená,
ta vznešená a slavná žena,
jež lidský život Králi dá?
Pán o ní ví, Pán obezřelý.
A ukrývá ji před anděly
jak poklad, který nevydá.

ROČNÍK XX
KVĚTEN 2016

Už dávno, před stvořením ráje,
Hvězdy a květy předvídaje,
měl oči zahleděny k ní.
Jak píseň na mysli mu tkvěla,
jak píseň, která nemá těla
a jenom zní, jen srdcem zní.
(hymnus večerních chval z díla V. Renče) oJ

HISTORICKÉ MATERIÁLY Z BÁNĚ KOSTELA SV. JIŘÍ V DOLNÍ ČERMNÉ
V úterý 9. února 2016 byly přivezeny z restaurátorské dílny z Litomyšle (pracoviště Pardubické univerzity) zrestaurované
historické dokumenty z báně kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Listiny jsou však dosti poškozené vlivem povětrnostních
podmínek v důsledku prostřelení makovice i plechové skřínky, která listiny ukrývala. Přesto se pokusím sdělit veřejnosti
jednotlivé zapsané události, někdy ne vždy zcela přesně čitelné (?), nebo jsou zcela nečitelné, pak je text vytečkovaný ……
Byl zde vložen jeden list dokumentu psaný v latině. Ten je datován 17. září 1821. V horních rozích jsou dvě pečetě:
v levém je pečeť farnosti s nápisem „Segill. Paroch. Czermnensis“ a druhá pečeť obecní s nápisem „Peczet obcze Czermenske“,
uprostřed je vyobrazen kostel, nad nímž se vznáší holubice (Duch sv.) a pod kostelem je sv. Jiří na koni, který zabíjí draka
(Ďábla). Zápis není však podepsán. V té době byl zde farářem P. Vincenc Alois Bibus, za něhož byla střecha kostela pokryta
břidlicí a obnovena báň věže kostela. Zápis je psaný úhledným písmem a je dobře čitelný. Dosud není přeložen. Po přeložení
bude zveřejněn v některém dalším čísle Poutníka.
Druhý zápis je provedený v roce 1885. Zápis má 9 stran a je
psaný vlastní rukou tehdejším farářem P. Janem Suchomelem.
Titulní list zní: „Upomínka našim budoucím potomkům, léta Páně
1885, slovy: jeden tisíc osm set osmdesát pět.“ A podepsáni jsou:
Jan Vacek (v. r.) Měštanosta (starosta městyse) a Jan Suchomel
(v. r.), farář a nečitelné razítko farnosti po obvodu, uprostřed je
Sc. Georgii.
Zápis: Od roku 1821, ve kterém se vichřicí shozený věžní
kohout, odznak to bdělosti, na tyč věže dne 17. září připevňoval,
a přiložena menší listina do báně téhož roku vložena byla, sběhly
se do nynějšího času následující pro Čermnou a ostatní farní
osadu, která nyní sestává z Čermné (Böhm. Rothwasser),
Verměřovic (Wetzdorf), Petrovic (Petrsdorf) a Nepomuk, obcí to
zcela českých, z Jakubovic (Jockelsdorf) a Horní Dobrouče
(Ditterbach), obcí to německých, nejdůležitější události:
Léta Páně 1848 zavedeno bylo Jeho Veličenstvem císařem
a králem rakouským Ferdinandem Dobrotivým a jeho slavným nástupcem císařem a králem Františkem Josefem I. státní
konstituční řízení, které záleží v tom, že panovník se svou vládou ministerskou ničeho bez lidu nečiní, nýbrž na zemských
sněmích (sněmech) a v říšské radě s poslanci, národem zvolenými, v zákonech pojednává a teprve zákony tyto, poslanci
provedené a ustanovené, svým podpisem stvrzuje, čili sankcionuje. Zároveň bylo téhož roku rolnictvo od těžkého břemene
„roboty“ osvobozeno.
Léta Páně 1855, jakož i r. 1866, kdy nepřítel Prušák do naši milé vlasti, jakož i do všech našich osad vtrhl, vše plenil
a s sebou bral, Rakousko v 7 dnech na hlavu porazil, zuřila v celé naší farní osadě strašná nemoc cholera, a nemoc asiatská,
kteráž v těch letech přemnoho obětí v kolátuře (farnosti) a na tisíců obětí v Čechách a ostatních zemích vyžadovala.
Léta Páně 1859 byl zdejší farní kostel pod správou vysoce důstojného pana faráře Josefa Tupce, nynějšího bisk. vikáře
v České Třebové, dobrovolnými dary o presbyterium rozšířen (prodloužen).
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Léta Páně 1878 byl pod správou veledůstojného pana faráře Jana Šedy velmi krásně vnitř vyzdoben a novým oltářem
zbožnými dobrodinci opatřen; mezi tyto největší dobrodince chrámu našeho patří zvláště Rozálie Marková (vezdejší Stará
Kovářka) a její již zemřelý manžel Vincenc, z čísla 4 (na místě měšťanské školy), kteří na své útraty zhotoviti dali hlavní oltář
a opraviti celou křížovou cestu, sluší též jmenovati p. Jana Pecháčka obchodníka č. 49 v Čermné, kterýž zakoupil pro chrám
věčnou lampu a na hlavní lustr, jakož i Boží hrob, velkou částkou přispěl. K dobrodincům, kteří pořídili Boží hrob patří též opět
Stará Kovářka a Rozálie Burešová č. 8 (Langrovi na náměstí) z Čermné.
Léta Páně 1861 byla na hoře Čepové, nyní Mariánské, Leopoldem Fialou rodem ze Žampachu zřízena kaple k úctě Panny
Marie. Na tomto místě se odedávna poutníci putující do Marie Cely shromažďovali. Poutní tato kaple proměněna byla pod
vedením téhož Fialy r. 1869 za faráře Josefa Ulmana v krásný poutní kostel Mariánský; dary na stavbu kostela snášeli ochotně
dobrodinci z blízka i z daleka. Nyní putuje na Horu Mariánskou ročně na tisíce poutníků, aby rodičku Boží Marii Pannu uctili
a Ji o pomoc u Boha prosili.
Roku letošního slavil celý slovanský svět památku tisíciletého úmrtí sv. Metoděje, apoštola slovanského, a tu Jeho
biskupská milosť dr. Josef Jan Hais, biskup královéhradecký, ustanovil Horu Mariánskou za jubilejní místo nadané
plnomocnými odpustky, by sem každý putoval, kdož nemůže se odebrati přímo na Velehrad. I přišlo sem přes 50 000 poutníků
a 42 kněží. Při této příležitosti zařídili se dva krásné obrazy sv. Cyrila a Metoděje, (dodatek: dal též vymalovati 2 nástěnné
obrazy přemalých oltářích) jeden pro farní kostel a druhý pro kostel na Hoře Mariánské, kterýžto obraz nesen byl z farního
kostela v ohromném průvodu s četnými družicemi na dotyčnou Horu. Příštího roku 1886 vystavěna bude na Hoře Mariánské
křížová cesta ve způsobě 14 kaplí, jako se již jinde na slavných poutnických místech nacházející; potřebný náklad jest již
pojištěn a to dobrodinci, z nichž A …….. Leschingerová, největší dobroditelkou jest..….. z Rudoltic. Kurátory Mariánského
kostela jsou: Ignác Cejnar č. 99 a Vincenc Marek č. 344 (nyní č, 185) z Čermné. Kostelní službu v tomto chrámu zastává
Komárek Josef, bratr III. řádu řádu sv. Františka.
Léta Páně 1871 usadil se zde první lékař pan Maxmilián Valloch, kterýž následkem své šikovnosti a dovednosti daleko –
široko veliké důvěry a váženého života u lidu požívá. Týž zařízenu má v Čermné domácí lékárnu.
Léta 1872 byl v Čermné zřízen poštovní úřad jejž nyní pan Ant. Faltus vede. Až do polovice roku 1884 šly veškeré
poštovní zásylky (napsáno s y) přes Lanškroun, kamž poštovní listonoš jednou denně docházel. Když však přičiněním pana
starosty Jana Vacka (čp. 23) otevřena byla dne 15. května 1884 (železniční) stanice ve Verměřovicích, tu na žádosť pana
poštmistra Ant. Faltusa přestaly zásylky poštovní k nám docházeti přes Lanškroun a jde nyní vše od 15. října 1884 přes
Verměřovice, kamž listonoš jednou v noci a jednou za dne dochází,
tak že zásluhou téhož pana poštmistra máme nyní poštu dvakrát
denně a dopisy k nám dojdou o celý den dříve.
Léta Páně 1873 byla Čermná povýšena na městys za pana
starosty Josefa Marka č. 344 (nyní čp. 185).
Léta Páně 1877 vystavěla obec čermenská nákladem 17 000,zl. r. č. zdejší 4třídní školu, na kteréž nyní působí od r. 1858 pan
Ant. Pecival, zasloužilý učitel a ředitel chóru, p. Hýbl Jan jako
druhý učitel, p.Šťásta (?) Jos. jako mladší uč. a slečna Malá jako
mladší učitelka. Na této 4třídní škole jest 335 dítek (1 a půl řádku
vymizelých). Jednotřídní škola v Horní Čermné (psáno velké H)
byla r. 1883 rozšířena na 2třídku katolickými poplatníky a téhož
roku na 2třídní přestavěna. Nyní jest na této škole řádným učitelem
p. Josef Kulhánek a mladším učitelem p. Jos. Milec. Do školy patří
157 katolických dětí. Mimo tyto jest ještě v Horní Čermné
soukromá škola 2tř. evang. s 200 žáky.
Letošního roku 1885 zavedeny byly v Čermné (v dodatku:) již
r. 1874 za starosty Eustacha Urbana …….. 3 veřejné trhy výroční
a to hlavně přičiněním pana starosty Jana Vacka. Všeobecně se
očekává, že příštím rokem 1886 vedena bude obcí okresní silnice (v
dodatku): o což se p. Jan Vacek jako nový starosta obce velice
stará. Ona již letos zemským ingineurem p. Jiráskem vyměřena
byla.
Farní osada čermenská náleží toho času, vyjma Verměřovic,
které patří k hejtmanství žambereckému, k lanškrounskému cís. kr.
okres. hejtmanství, kde se také c. kr. okresní soud, c. k. berní, notariátní a patronátní úřad Jeho Jasnosti knížete pána Jana
z Liechtensteinu, který jest patronem zdejšího kostela sv. Jiří jakož i fary, nachází. Celá farní osada čermenská čítá
4 471 katolíků a 1 054 evangelíků vyznání helvetského, mezi nimiž jest 56 ochranovců Herrnhutů. Připomíná se že evangelíci
bydlí toliko v Horní Čermné a Nepomukách; v jiných přifařených osadách evangelíků není.
Obyvatelů v samotné Čermné jest 3 091. Čísel domovních jest 550.
Městys Čermná spravována jest nyní panem starostou Janem Vackem, čtyřmi radními, jichž jména jsou: p. Vincenc
Marek, č. 344 (nyní č. 185), p. František Balcar, č. 189 (nyní č.195), p. Vincenc Motl, č. 214 (nyní H. Čermná), p. František
Mareš, č. 139 (nyní H. Čermná),s 19 výbory, z nichž pan Filip Schűtz č. 65 jest nejráznější.
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Ve farní osadě čermenské byly letos posvěceny 3 kříže a sice na „Roháči“, v Něm. Dobrouči u kostela a u čísla 228 (nyní
128) na pozemku Vincence Kylara.
Letošního roku byla Čermná svědkem okázalé slavnosti: svěcení praporce veteránského. Ctěný spolek veteránský pořídil
sobě překrásný spolkový prapor v ceně 274 zl. r. č. Také sluší zde jmenovati slavnostní položení základního kamene ku kapli
v Petrovicích, kterouž sobě tato chudičká obec z vlastních prostředků počala letos stavěti. Nadšení občanů petrovických bylo
při položení základního kamene pro kapli nevídané; kaple tato jest již pod střechou a věží pro zvony opatřenou. Soukromý
učitel a láník Josef Junek č. 8 v Petrovicích založil r. 1860 fundaci, která záleží v polích, aby každý desátý rok odbývala se
v Čermné a v Něm. Dobrouči svatá missie která pozůstává z.….. ských cvičení a kázání.
Také se letos vkusně opravil sešlý zevnějšek chrámu a dům farní Jeho Jasností knížetem Janem z Lichensteinu, obcí
čermenskou a přifařenými obcemi. Chatrná věž kostelní byla celá dolů snešena a úplně novou nahrazena. Po 200 roků nebylo
na špici věže svatého kříže; zdali se nalézal kříž na věži před válkou třicetiletou – není známo. I dala letos obec zhotoviti svatý
kříž, aby jím byl hrot věžní ozdoben; báň, kohouta, hvězdu s jménem Ježíše Krista, křížek a tyč dala též obec Čermná.pozlatiti
panu Kubíčkovi, malíři v Lanškrouně. Také byly nákladem obce upraveny schody, vedoucí ku hlavnímu vchodu chrámovému.
Opravu kostela řídil pan Josef Jansa, č. 320 (nyní H. Čermná č. 206), zednický mistr a p. Částek, tesařský mistr z České
Třebové. Železná tyč, báň, kohout, hvězda a křížek přeneseny byly v pondělí o posvícení dne 9. listopadu za velkého
účastenství lidí z farního domu průvodem do chrámu Páně, kdež důstojný pan farář Josef Ledr křížek posvětil. Na to tesař Jan
Appl, č. 241 (nyní 181) na špici věže vše vynesl a tam upevnil, při čemž jakož i při stavění nové věže pracovali tesaři: Josef
Bednář, č. 2, Jos. Hrdina, Ignác Bárta a Vincenc Appl. Tyč a kříž zhotovil Josef Švec (?), č. 4, kovář v Čermné.
V obci Čermné jest toho času spolek hasičský, jehož velitelem je p. Jan Pecháček, č. 127, dále spolek veteránů, jehož
velitelem jest pan Fr. Klekar č. 494 (nyní 292), spolek divadelních ochotníků, předseda pan Peregrín Dušek č. 529 (nyní 230, na
místě pošty stála stará chalupa), čtenářská beseda s předsedou Jos. Kulhánkem, spolek řemeslníků, jehož starostou jest p.
Peregrin Dušek č. 529. Spolek hasičský má toho času 2 stříkačky: 4 kolovou a 2 kolovou. Zásluhou pana Cyrila Pecivala,
medika, založena byla také letos hospodářsko – čtenářská beseda, která co nejdříve vstoupí v život. Předsedou jest pan Max.
Valloch, lékař a místopředsedou pan farář Josef Ledr.
Mezi vynikající budovy náleží kostel, fara, škola, 2 domy pana starosty Jana Vacka, z nichž první co nárožní dům
budoucího náměstí vystavěn byl r. 1881 a dům pana Jana Pecháčka vystavěný r. 1885.
První z farních knih čermenských známý farář jmenoval se Jakub Kausalius, (1646 – 1658), ale přebýval v Ústí n. O.
L. P. 1643 fara čermenská však dříve zřízena byla, ona se již L. P. 1350 v letopisech uvádí a biskupu litomyšlskému Janu.
rodem z Třešňovce u Lanškrouna, podřízena byla.
První v Čermné přebývající farář uvádí se dle pamětní knihy, sv. 1., str. 224 Ondřej Kristoforus Stell L. P. 1671. Dříve
byla k Čermné přifařrna Dolní Dobrouč a Ústrov. Ústrovský kostel přestal být filiálním dne 26. ledna 1759 a Dolno-dobroučský
dne 7. prosince 1765. V Ústrvi musí však duchovní z Čermné o pouti a posvícení dosavad po celý den sloužiti služby Boží
vykonávati. Toho času vede nejvyšší správu státní Jeho Veličenstvo císař a Král František Jos. I., nejvyšší správu duchovní
v říši rak-uherské papež Lev XIII., a duchovní správu v diecézi králové-hradecké biskup Jose… Jan Hais. Arcibiskupem jest
hrabě Schönborn.
Nynější duchovní správu v Čermné řídí farář Josef Ledr, který všeobecně ctěn a vážen jest jako vzorný pastýř, znamenitý
řečník a horlivý kazatel.
Kaplanem jest p. fr. Černý, kterýž podobně ode všech koláturníků nejvyšší důvěry a úcty požívá.
Kostelníci jsou dva a sice Jan Vašátko č. 476 (nyní č. 235 – zbořeno) a Fr. Mareš č. 507 (nyní č. 210); ti samí jsou též
hrobníky.
Městys Čermá dne 9. listopadu 1885.
Razítko Městyse Čermná a podpisy:
Jan Vacek, Měštanosta (starosta)
Vincenc Marek, radní
Vincenc Motl, radní
František Klekar, welitel spolku Weteránů
a zástupce Obce
Merta Teodor, obecní tajemník č. 5
Jan ………….
Appl Jan, tesař
František ……………..
Jan Faltejsek ……….
(dále nečitelné)

Razítko Farnosti Čermná a podpisy.
Josef Ledr, bis ………., farář v Čermné
František Černý, kaplan, rodem z Náchoda
Antonín Pecival, řídící učitel, rodem ze Skořenice u Chocně
Hýbl Jan, učitel

(dále nečitelné)

Dočetli jsme zápis zpráv a událostí z báně kostela a přijali jsme pozdravení od minulých generací. Ze zpráv jsme se
dozvěděli, že život a dění v naší farnosti i městysi byl velmi čilý. Že zde žili schopní lidé se zdravým selským rozumem. Moc
nemudrovali a pracovali. Duchovní život byl pro tehdejší občany – farníky naprostou samozřejmostí. Samozřejmostí bylo i to,
že si lidé pomáhali a vzájemně se podporovali a sdružovali se do zájmových spolků. Dokázali se spolu radovat, veselit
i truchlit. Kéž by tomu bylo tak v dnešní době i v budoucnu.
V. Jansa
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MATKA, MAMINKA, MATEŘSTVÍ

Druhou květnovou neděli se slaví Den matek. Matkám vděčíme ve svém životě za mnohé. Co znamená pro matky mateřství?
Moje maminka
Moje matka, máma, mamka, maminka. Každé slovo mi zní jinak - vznešeně, starostlivě, kamarádsky, něžně. To vše
popisuje moji maminku. Když čtu slova sv. Pavla o lásce, myslím na ni. Ona nemyslí jen a jen na sebe, zapomíná, když jí
ublížím, má zármutek, když se sourozenci nežijeme v souladu, ale raduje se, když žijeme podle pravdy. Maminka všechno
omlouvá, stále nás vidí novýma očima, všechno vydrží. Je statečná, vždy stála za svou vírou a s tatínkem nám ji předali
a vymodlili. Má pět dětí - nebála se jít proti proudu světa. Miluje nás činy, vzpomínám na její povzbuzující dopisy do internátu,
na dlouhé hodiny naslouchání a pak pofoukání mých bolístek… Maminka má širokou náruč, přijala do ní naše životní partnery.
Je moudrá a miluje pravdu. Když jsem si chtěla postěžovat na svého muže, nelitovala mě, ale ukázala mi ho v pěkném světle,
s jeho klady. Vše zvládá ve své tichosti a nenápadnosti.
Maminka s tatínkem žili v Díle Mariině. Myšlenky Chiary Lubichové uváděné do života určitě dodnes podvědomě
ovlivňují náš život, ať jsme v Díle zůstali, nebo se vydali jinou cestou. Rodiče nám předali lásku k církvi a rozšířili srdce na
celý svět.
Veronika Chaloupková
Být v pozadí
Co je pro mě mateřství?
Rozzářené dětské oči, úsměv od ucha k uchu, důvěra dítěte, že může přijít s čímkoliv, radost ze sdílené vzájemné lásky,
naslouchání, ochota všeho nechat a věnovat se dětským problémům…
Na druhé straně mince oběť a na kolenou probdělé noci v prosbě za jejich víru, zdraví, zodpovědnost, za jejich umění žít,
dávat, přijímat…
To je jen velmi nepatrná část, která mě právě napadá.
Jsem čerstvá trojnásobná babička a užívám si to skutečně s radostí, umocněnou ještě vzpomínkami na zážitky s vlastními
dětmi. Ta drobotina je štěstí a radost, které svět nemůže dát, a já s vděčností děkuji za tak velký Boží dar.
Role se poněkud změnila, teď už nemohu vést, napomínat, usměrňovat… Mohu jen říct názor nebo radu, pokud ji druhý
chce slyšet. Znamená to být v pozadí, připravená sloužit, pomáhat a věřit, že se s pomocí Boží zúročí to, co člověk do dětí
investoval.
Věra Kaplová
Nezasloužený dar
Mateřství je pro mne hlavně obrovský nezasloužený dar. Tato životní etapa pro mne nastala až ve třiceti letech, po delším
hledání Boží vůle. Neměla jsem jistotu, čemu dát v životě přednost, zda jen profesi dětské lékařky nebo zasvěcenému či
rodinnému životu. Moje touha pokusit se o všechno dohromady se ukázala nereálná.
Boží nabídka manželství a během šesti let i čtyřnásobného mateřství byla ale natolik úžasná, že nutné ztráty nebyly až tak
těžké. Navíc mi je Pán velmi velkoryse postupně vynahrazuje. Nyní mám opět dost možností využít svého vzdělání (často
i zkušeností s vlastními dětmi) ke službě druhým, navíc mohu pracovat flexibilně a na zkrácený úvazek, takže ani rodina není
„na vedlejší koleji“. A co se týká duchovního života? To, co jsem zpočátku vnímala jako ztrátu a někdy téměř jako poušť, nyní
vidím jako velký dar.
Vzhledem k tomu, že jedno z našich dětí má již od doby před narozením nemalé zdravotní problémy, které vyžadují
zvýšenou péči, je moje mateřství i o pokoře - zažívat neúspěchy, selhání, nespoléhat jen na sebe, být si s manželem oporou,
umět si říci o pomoc, mít odvahu začínat stále znovu, věřit…
Být matkou je pro mne nejen radost, vzájemné obdarovávání se a snaha o růst v lásce, ale i příležitost k drobným obětem
všedního dne, jejichž smysl i hodnota zůstává často skryta.
S přibývajícím věkem přistupuje i další dimenze - umění ustupovat do pozadí, více důvěřovat a vracet s díky Bohu zpět
sotva započaté dílo, z naší rodičovské strany jistě nedokonalé, ale o to s větší vírou, že jedině on může zahladit naše chyby
a dokončit to, na co už nestačíme.
J. L.
Důstojné poslání
Mateřství bylo, je a bude pro mě na přirozené, lidské, ale i duchovní rovině důstojným posláním. Jinak jsem ho prožívala
ve věku, kdy jsme s manželem zakládali vlastní rodinu, a zcela jinak, když děti dorůstaly a chystaly se založit vlastní rodiny.
A naprosto jiná situace nastala, když jsem ovdověla a mé mateřství se jakoby rozlilo na rodiny dospělých dcer a jejich dětí. Je
to krásné období, spojené s vychutnáváním plodů, které se rodí z bolesti a vyrůstají na stromu odříkání. Žít vedle vnoučat,
vžívat se do jejich prožívání situací i do jejich dětských bolestí je opravdu velkým darem. Samozřejmě je to vyčerpávající, ale
sílu čerpám u samotného zdroje lásky, kterým je On.
Jozefa Honková
Čas už není můj
Přijmout mateřství bylo pro mne zprvu velmi těžké. S obtížemi jsem se smiřovala s tím, že můj čas už není a nikdy nebude
můj, že jsem pod „nadvládou“ někoho jiného, kdo zcela začal řídit a určovat můj život. Nechtělo se mi ani přebrat
zodpovědnost. Bylo to o to horší, že mi zpočátku naprosto nenaskočily „mateřské pudy“. Začátek mého mateřství byl krutý boj
se sebou, ale i s dítětem.
Až s postupem času a s druhým dítětem jsem přišla na to, že největším darem mateřství je pro mne naplnění, hluboké štěstí
a radost z překonání sebe sama, z umění žít nesobecky. Jsem za děti a za chvíle s nimi nesmírně šťastná, i když jsem byla vždy
přesvědčená, že nikdy nebudou mojí prioritou.
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Nejkrásnější věci v mém životě vznikly vždy, když jsem je musela ze začátku „skousnout“.
Lenka Hájková
Vznešené povolání
Mateřství je pro mě vznešeným povoláním, snila jsem o něm už od dětství. Před dvěma lety jsem se stala maminkou
Ignáce, který byl hned po narození povolán na věčnost. Od začátku těhotenství jsem byla ze své nové role plná vděku a dojetí
a snažila se miminku v sobě darovat maximum lásky, které jsem schopna. Necelý rok po tom nám byl svěřen další poklad malá Klára. Péčí o ni jsem zatím plně vytížená a nenacházím čas na čtení, úklid, udržování kontaktů s přáteli, jak bych si přála.
Přítomnost prožívaná s Klárkou mě ale naplňuje a často říkávám, že mi snad kromě spánku nic nechybí.
Nejednou myslím na svoji maminku, která dala mateřství přednost před svou lékařskou kariérou a zůstala s námi naplno
po celé dětství. Láskyplná výchova, bezpečí, stabilita, řád. Nikdy jsme nenosili klíče od bytu, čekala na nás.
Toužím po tom udělat jako matka svůj díl, aby mé děti vyšly do světa vnitřně silné, radostné, s důvěrou v sebe, v lidi
a v nekonečnou Boží lásku.
Františka Diblíková
Děti patří Bohu
Mateřství je krásné, a protože je to povolání jako každé jiné, je v něm třeba celý život růst. Rozvíjet nám ho pomáhají děti.
Přijaté kříže s dětmi upevňují vzájemné vztahy a pomáhají nám společně se formovat. K mateřství mě vlastně vychovávají děti.
Vnímám to jako velké obdarování.
Když jsme přijali do rodiny první dítě z dětského domova, chtěli jsme všechno dělat pro Boha v něm. Po nějakém čase
jsem cítila, že můj vztah k přijatému dítěti je odlišný od vztahu k biologickým dětem. Trápilo mě to a hodně jsem se za to
modlila. Jednou při modlitbě mě napadlo, že dělat všechno pro Boha v přijatém dítěti je správné. Začala jsem revidovat svůj
vztah k biologickým dětem. Zjistila jsem, že to, co pro ně dělám, dělám jen pro ně a ne pro Boha v nich. Pochopila jsem, že si
je přivlastňuji, i když i ony jsou tak, jako přijaté dítě, děti Boží a jednou je budu muset úplně stejně odevzdat. Začala jsem
stavět na nadpřirozené rovině i vztah k biologickým dětem. Přináší to svobodu i vědomí, že tímto způsobem posouvám svůj
vztah jakoby o něco výš.
D. M.
Nejkrásnější pocit
Jedna z nejkrásnějších božských schopností, kterou dobrý Bůh mohl darovat ženě, je účast na jeho „stvoření“, možnost
darovat život dítěti.
Není krásnějšího pocitu lásky, než když mi dítě zcela poprvé vložili do rukou a naše pohledy se poprvé setkaly. Není nic
vzácnějšího, než hledět na život prostřednictvím krásných malých očí, které se na mne dívají a vyjadřují mi svou lásku. Není
a nemůže být silnější cit.
Intissar Elferran
Co pro mě znamená maminka?
Moje mamka je moje kamarádka, vždy pozná, že mě něco trápí, raduje se, když mám radost a pláče, když pláču. Před ní
nemá cenu nic zakrývat. Pomůže, když ji potřebuji. Je mojí oporou. Žije můj život se mnou a vždy mě pochopí… Je to ona,
která mě má ráda bez podmínek, takovou jaká jsem, a vím, že mě bude mít ráda, i když nebudu úplně dokonalá. I když s ní
často nejsem, je mezi námi pouto, které nikdo a nic nerozdělí. Mám ji ráda. Je to prostě moje „Maminka“.
Monika Vrhelová; sestavila -BMMatky – nejúčinnější lék na sobecký individualismus
(Úryvky z katecheze papeže Františka na téma matka – z cyklu katechezí zaměřených na rodinu, 7. ledna 2015, celý text viz
www. radiovaticana.cz)
„Každý člověk vděčí za svůj život matce a téměř vždycky jí mnoho vděčí za svůj další život, za lidskou a duchovní
formaci. A třebaže je matka symbolicky vynášena množstvím poezie a spoustou krásných věcí, které se o matce říkají, je jí
málo dopřáváno sluchu a pomoci v každodenním životě a její ústřední postavení ve společnosti je málo bráno v úvahu. Ochota
matek obětovat se pro děti bývá dokonce často využívána, aby se „ušetřilo“ na sociálních výdajích.
I v křesťanských komunitách se stává, že matka je ne vždy dostatečně brána v potaz a málo se jí naslouchá. Přece však je
středem života církve Ježíšova Matka. Matkám ochotným k mnoha obětem pro svoje děti a nezřídka i pro děti druhých by se asi
mělo dostávat více sluchu. Je třeba více chápat jejich každodenní boj, když se snaží být efektivní v práci, pozorné a vnímavé
v rodině; je třeba lépe chápat, po čem matky touží, když usilují o lepší a autentičtější plody svojí emancipace.“
„Matky jsou nejúčinnější lék na šířící se sobecký individualismus. ´Individuum´ znamená ´to, co nelze dělit´. Matky se
však dělí, počínaje tím, že přijmou dítě, aby jej přivedly na svět a vychovaly.“
-BM-

FOTOREPORTÁŽ

Z MINISTRANTSKÉHO
SETKÁNÍ V ŽELIVĚ

15. - 17. 4. 2016“
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Minulou neděli jsme v naší farnosti slavili pouť. Letos připadl svátek patrona našeho farního kostela,
svatého Jiří, přesně na neděli 24. dubna. Obraz na hlavním oltáři ve farním kostele nám tohoto světce
připomíná. Zobrazuje Jiřího v boji s drakem a záchranu princezny, jak o tom vypráví legenda.
Pro nás může být svatý Jiří vzorem statečnosti a odvahy postavit se proti nepříteli. Ve chvílích, kdy kolem
sebe vidíme zlo, něco špatného, je to právě ten nepřítel, se kterým máme bojovat. Ne mečem, ale třeba slovem,
gestem, tím, že se zastaneme slabšího, kterému se ostatní smějí. Také tím, že neposloucháme neslušné řeči
a vtipy. Určitě by se dala vyjmenovat řada dalších situací….
Důležité je – nebát se! Jako svatý Jiří, který se opíral o Pána Ježíše. I my máme tuto možnost….
Dnešní neděle otevírá krásný měsíc květen, měsíc Panny Marie. Obracíme se k naší mamince s úctou a prosbami při
májových pobožnostech.
Všímejte si, jaké sochy Panny Marie lze v našich kostelích vidět. Zaměřte se zvláště na kruh hvězd, které zdobí hlavu
sochy Panny Marie. Vaším úkolem bude zjistit, kolik těch hvězd je….
(Otazníček)

PRO

STARŠÍ:
V májovém měsíci nás čeká také slavnost Seslání Ducha svatého, završení velikonoční doby. Události, které nastaly po
Nanebevstoupení Pána Ježíše, snad ani není nutné připomínat… Z ustrašených apoštolů se po seslání Ducha svatého stali noví
muži – plni odvahy, statečnosti, plni Ducha svatého.
I my chceme zažívat proměny díky Duchu svatému, prosíme ho v mnoha situacích.
Duchu svatý, prosíme Tě, přijď a (tajenka).
Holubice – symbol Ducha svatého ukrývá tajenku a dává také tvar osmisměrce, která je naplněna textem známé rytmické
písně PROSBA K DUCHU SVATÉMU. Každé slovo v ní je jako malá, ale velmi cenná perla. Možná si to lépe uvědomíte, až
budete jednotlivá slova hledat. Ta, co se v textu opakují vícekrát, jsou v osmisměrce umístěna pouze jednou. Každé slovo má
své místo a nepřekrývá se s jiným. Výrazy v, a jsou vynechány. Po nalezení všech hledaných slov zůstane 25 písmen, která
dokončí tajenku.
Prosba k Duchu svatému
Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
Duchu svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj,
nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu,
najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
Probuď svědomí otupené, sbližuj národy,
zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
V ošatce bylo 6 dvojic stejných vajíček.

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Květen 2016
7.30
6. neděle
Ne 1. 5.
velikonoční
16.00
7.30
7. neděle
Ne 8. 5.
velikonoční
16.00
Slavnost Seslání 7.30
Ne 15. 5.
Ducha Svatého
16.00
Ne 22. 5.

Slavnost
16.00
Nejsvětější Trojice

Ne 29. 5.

9. neděle
velikonoční

7.30
16.00

Adamcovi 18
Židkovi 65
Z. Krátký 73
Faltusovi 128
Marešovi 172
Jansovi 7
Kunertovi 458

Červen 2016
10. neděle
Ne 5. 6.
v mezidobí
11. neděle
Ne 12. 6.
v mezidobí
12. neděle
Ne 19. 6.
v mezidobí
13. neděle
Ne 26. 6.
v mezidobí

Langrovi 173
Šebrlovi 415
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7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Nastoupilovi 109
Macháčkovi ml. 180 HČ
Kužílkovi 202 HČ
Málkovi 77 HČ
Macháčkovi st. 180 HČ
Pecháčkovi MH
Vávrovi 264
Kyšperkovi 381

POUTNÍK
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

KVĚTEN 2016

15:00 - 17:00 h.
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče
17:00 - 17:55 h.
P. Josef Roušar
Verměřovice
čtvrtek 5. 5.
17:30 – 18:55 h.
pátek 6. 5.
17:00 - 18:55 h.
Dolní Čermná
P. Josef Roušar
v neděli
7:00 - 7:25 h.
v ostatní dny
30 minut před mší svatou
Mariánská Hora
v neděli
15:30 - 15:55 h.
NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ:
Ve středu 4. 5. 2016 ve Verměřovicích. Ve čtvrtek 5. 5. a v pátek 6. 5. v Dolní Čermné a v Petrovicích.
KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI:
v kostele v Dolní Čermné
19. 3. 2016
s paní Anežkou Uhrovou
z Dolní Čermné
PODĚKOVÁNÍ A PROSBA
Dolní Čermná

středa 4. 5.

Kostelní sbírka v neděli 27. 3. 2016 určená na opravu farního kostela v Dolní Čermné činila 21.724,- Kč.
V letošní Postní almužně jsme celkem darovali 10.264,- Kč. Z toho bylo odesláno 5.000,- Kč na adopci na dálku pro podporu
studia našeho adoptivního chlapce Richarda L. D´Souzu. Platba byla odeslána složenkou v ceně 29,- Kč. Druhá část ve výši 5.235,Kč bude přidána ke sbírce z neděle 24. 4. a celý obnos bude odeslán pro pomoc Ukrajině. Děkuji všem dárcům.
Prosím o pomoc při celkovém úklidu fary ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 14 hodin.
otec Josef

ZE SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI (14. 4. 2016)
- V sobotu 28. 5. 2016 zveme na pouť na Horu Matky Boží u Králík.
Skupina pěších poutníků odchází z Dolní Čermné od kostela ráno v 6 h. Autobus odjíždí z Dolní Čermné z náměstí ve 14 h.
Další zastávky jsou u Tesly v Dolní Čermné, v Petrovicích na točně ve 14:10 h. a ve Verměřovicích u kostela ve 14:15 h. Prosíme,
zájemce o cestu autobusem, zapište se na připravený papír v kostele v Dolní Čermné, Verměřovicích a Petrovicích. Příspěvek na cestu
autobusem tam a zpět bude 100,- Kč, děti budou mít poloviční.
Těšíme se také na ty, kteří se vydají na kole nebo auty.
Čas na poutním místě můžeme využít k soukromé modlitbě, návštěvě a projití Svatou branou, kterou Svatý otec František
nazývá Bránou milosrdenství, kde každý, kdo tudy vstoupí, bude moci zakusit lásku Boha, který těší, odpouští a dodává naději. (Svatá
brána v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie je otevřena denně od 8 h. do setmění). Pro získání plnomocných odpustků můžeme
svátost smíření přijmout jiný den, při naší pouti to nebude pro všechny možné.
Ze společného programu, který se uskuteční v poutním kostele, to bude v 15 h. modlitba korunky k Božímu milosrdenství
a v 17 h. mše svatá. Po mši svaté se sejdeme u malého pohoštění v klášterní kuchyni nebo zahradě (podle počasí).
- V neděli 29. 5. 2016 se uskuteční průvod Božího Těla v areálu křížové cesty na Mariánské Hoře po mši svaté v 16 h.
- Farní odpoledne připravujeme na neděli 19. 6. 2016 od 15 h. na farním dvoře. Zázemí, občerstvení a program zajistí členové
Pastorační rady farnosti ve spolupráci s dalšími farníky.
- Poutní zájezd farnosti se uskuteční v sobotu 3. 9. 2016. Trasa a cíl pouti bude oznámena.
- Další bod jednání, ne méně důležitý pro naše farní společenství, je organizace a zapojení většího počtu farníků do
pravidelných úklidů ve farním a filiálních kostelích. K tomu více následující řádky.

MILÍ FARNÍCI, OBRACÍM SE NA VÁS S VELKOU PROSBOU.
Jistě většina z vás si uvědomuje, že každý objekt potřebuje svoji údržbu. Tak je to i s naším kostelem. Proto se asi před 20 lety
ustanovilo, že při úklidu kostela je zapotřebí zapojit více lidí. Tehdy se vytvořilo asi 13 skupinek, které se po týdnu střídaly, takže na
každou skupinku vycházel úklid asi jednou za 3 měsíce, tedy asi 4 krát do roka.
Jenže čas plyne a projevuje se i na nás, kteří jsme tenkrát s úklidem začínali. Zestárli jsme, některým už je víc jak 70 let. Se
zdravotními problémy už nemůžeme tuto službu vykonávat a skupinek ubylo. Proto by bylo zapotřebí, abyste se do této služby
zapojili i vy, mladší a ještě schopní, aby se zvýšil počet skupinek a úklid by vycházel méně často. Myslím, že se toho nemusí nikdo
bát. Čím více skupinek, tím méně často pak na ně úklid vyjde. Je to práce asi tak na 1,5 – 2 hodiny, takže se to jednou za čas dá
zvládnout. Mohou se zapojit i maminky s odrostlejšími děvčaty a tak se může štafeta předat dál.
Každý z nás jistě rád přijde do uklizeného kostela. Vždyť je to vizitka celé farnosti. Moc vás prosím, kdo aspoň trochu můžete,
zapojte se do této služby.
Za úklidové skupinky, Růžena Macháčková
Paní Růženě Macháčkové děkujeme za příspěvek. Jestli vás tato její a zároveň naše prosba o pomoc při úklidu zaujala, ozvěte se.
A pokud se z jakýchkoliv důvodů takto přímo do úklidu zapojit nemůžete, prosíme o modlitbu.
A zůstaneme-li ještě chvíli u služby farnosti, vyjadřujeme upřímné poděkování všem, kdo pomáhají a spolupracují v této naší
místní církvi – otci Josefovi, sestře Ludmile, bývalým členům pastorační a ekonomické rady, kostelníkům, varhaníkům, ministrantům,
muzikantům, zpěvákům, farní knihovnici, účetní, členům živého růžence a těm, kteří na farnost pamatují v modlitbě, všem, kteří se
podílejí na vedení dětské scholy a mládeže, spolupracovníkům při farních akcí, úklidu kostelů a fary, květinové výzdobě, úklidu
sněhu, praní kostelního prádla a přípravě dřeva. Díky.
Pastorační rada
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
neděle 1. května 2016
18. a 19. týden / 2016

BOHOSLUŽBY A AKCE:
pondělí
2. května
úterý
3. května

sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

18:30
19:00

středa
4. května
čtvrtek
5. května

po 6. neděli velikonoční

19:00

adorace v Petrovicích
mše sv. v Petrovicích
- za Aloise Horáka, manželku Annu a tři bratry a sestru Annu
mše sv. v Dolní Čermné - na úmysl dárce a za duše v očistci

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ - slavnost

17:30
19:00

adorace ve Verměřovicích
mše sv. ve Verměřovicích - na úmysl dárce

pátek
6. května

první pátek;
sv. Jana Sarkandra;

17:00
19:00

výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné – s rytmickým doprovodem

7:30
19:00
7:30

mše sv. v Dolní Čermné - za zemřelé bratry Macháčkovy
mše sv. ve Verměřovicích - za Josefa Maříka a celou rodinu
mše sv. v Dolní Čermné
- za rodiče Majtánovy, dceru a duše v očistci
mše sv. v Petrovicích
- za všechny přátele, kteří nás už opustili
mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti, - za farníky
mše svatá na Mariánské Hoře - za Ladislava Mareše,
manželku, vnuka Ladislava a pravnuka Jakuba

sobota
7. května
NEDĚLE
8. května

- doporučený svátek

Začíná devítidenní příprava
na slavnost Seslání Ducha Sv.
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
v Petrovicích
poutní slavnost
svátek matek

pondělí
9. května
úterý
10. května
středa
11. května
čtvrtek
12. května
pátek
13. května

po 7. neděli velikonoční,
Panny Marie Fatimské

sobota
14. května

svátek sv. Matěje,
apoštola

9:00
10:30
16:00

po 7. neděli velikonoční
po 7. neděli velikonoční

19:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Emanuela Gatti

po 7. neděli velikonoční

19:00

po 7. neděli velikonoční

7:30
14:00
18:30
19:00

mše sv. v Dolní Čermné
- za Růženu Šimkovou, manžela a zetě
mše sv. v Dolní Čermné - na úmysl dárce a za duše v očistci

19:00
NEDĚLE
15. května

- za Martu a Josefa Junkovy, rodiče, sourozence a syna

slavnost SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

7:30
9:00
16:00

generální úklid fary
výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné

mše sv. v Dolní Čermné - za Karla Štěpánka, rodiče,
sestry a živé a zemřelé z celého rodu
pouť dětí a rodičů do Králík

(v rámci přípravy na 1. sv. přijímání)

mše sv. v Petrovicích - za Petra a Růženu Duškovy

mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
mše sv. ve Verměřovicích
- za Břetislava Krejsu a celou rodinu
mše svatá na Mariánské Hoře
- za nová kněžská a řeholní povolání

ÚKOL PRO DĚTI
Úkol na mši svatou v neděli 8. 5. 2016 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné.
Napiš, nakresli,… Juda Makabejský byl statečný člověk. Co udělal, když „dobojoval“? (1Mak 4,36-61)
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