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NA CESTĚ K UZDRAVENÍ
Když jsem si četla myšlenky o milosrdenství a odpuštění z apoštolského listu Misericordia et misera, dotkly se několika
vzpomínek z mého života. Obojí je téma, které se celým mým životem prolíná a vede mě stále více k Bohu.
Před časem jsem například chodívala na mši v nedaleké obci. Spolu se mnou tam chodilo asi pět lidí s mentálním
postižením z nedalekého ústavu. Bylo mi to nepříjemné. Pak jsem ale pochopila jednu věc. Jsem na tom stejně jako oni, jen
moje postižení je v jiné rovině. Navíc i díky svému odstupu od nich jsem si opravdu připadala jako ubožačka, potřebující Boží
pomoc. Od té doby jsem je měla moc ráda.
Tématem, které se velmi silně mým životem prolíná, je i odpuštění. Vyrůstala jsem v rodině, o které by každý řekl, že je
taková úplně normální. Bylo to tak do té doby, než jsem po rozchodu s tehdejším partnerem vážně psychicky onemocněla. Bylo
to v mém životě velmi dramatické období rozpadu vztahů, odchodu z práce, ztráty bydlení. Tehdy jsem ještě k církvi nepatřila,
i když cestu k Bohu jsem již dlouho hledala.
Bolestné období vážných zdravotních i vztahových problémů v mém životě trvalo
V březnu
dlouhých patnáct let. V této době si mí blízcí nenacházeli cestu ke mně a já k nim.
Bohuslav Reynek
Vzájemné porozumění bylo na dlouho pryč. Asi dva roky po svém onemocnění jsem se
Stříbrem Postu pučí jíva,
provdala a posléze také našla cestu do církve. Postupně jsem vrůstala do jejího učení
ledem, z něhož voda živá,
a našla zázemí, přijetí a podporu.
do věčnosti skákající,
Kvůli narušené důvěře k lidem jsem v modlitbě často prosila o pomoc svaté a také
skane v kámen našich lící
jsem zažívala hojnou pomoc. Například na přímluvu sv. P. Pia jsem potkala kněze, který
jako vlny milosti…
mi byl velkou pomocí. Dal mi dobré rady. Pamatuji si, jak se pomoc svatých ukazovala
Jíva, jíva pohostí
i v naší rodině. Například se díky mým přátelům podařilo vyprosit, že tatínkovi
záhy Pána i oslátko,
nemusela být amputována celá noha.
žel že málo a nakrátko,
Vstup do církve však na nějaký čas mé vztahy ještě zhoršil. Já jsem ale
vůní, tichem, sametem
prostřednictvím svátostí prožívala mnohé uzdravující okamžiky. Život ze svátostí se pro
(který z fialek má lem
mě stal jedním ze základních kamenů na cestě k mému uzdravení a později i k uzdravení
a jak slunce v mlhách září);
vztahů.
jako Magdalena Máří
Další pomocí na této cestě byla pro mne neodmyslitelná psychoterapie a odborná
vlasy svoje prostře Pánu
lékařská pomoc, díky níž jsem postupně znovu získala důvěru k lidem. Důležitým
cestou v Umučení bránu…
milníkem bylo, když jsem dokázala přijmout sama sebe, svou situaci takovou, jaká je.
Stříbrem postu pučí jíva,
Odpuštění sobě samé mi dalo také sílu přijmout druhé lidi i svou rodinu s jejími
Rosa kočiček se dívá
slabostmi a nedokonalostmi.
Jako oči plné pláče;
červené v jich šedi ptáče,
Nejvíce mi však sílu jít dál dodávaly svátosti. Nejednou jsem po zpovědi či po
jako v bledé tváři rtové,
svatém přijímání zažila uzdravení, například z hněvu nebo bolesti.
písně bolestné háv snove
Církev mě přijala a chránila, v ní jsem našla zázemí i přátele. Teď mě pomalu
k přikrytí nahoty naší,
začíná vracet do života, kde chráněná nejsem. Už hodně zvládnu, ale ochrana, kterou
šilhající po Jidáši.
zprostředkovává církev svátostmi – to je poklad, bez kterého si život už nedovedu
představit.
Poslední dva roky jsou pro mě roky úplně normálního života a starostí. Přes
všechny přestálé potíže se nám narodil zdravý syn a navíc jsem opět začala studovat.
Boží milosrdenství je tak velké, že dnes zvládám to, na co bych ještě před čtyřmi lety ani nepomyslela. Nemám už tolik času na
modlitbu, ale Boží pomoc prožívám stále.
Velkou oporou mi celou dobu je můj manžel, který má pro mne velké pochopení. V době, kdy pro mne byla komunikace
s mojí rodinou těžká, byl on naším prostředníkem. Jsem vděčná Bohu i všem, kteří mě celou dobu podpírali, že přes těžké
období, kterým jsem prošla, se vztahy v naší rodině nepřetrhaly a nyní spolu můžeme opět bez problémů zažívat hezké chvíle.
K. L., Česko;
vybrala -BM-
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A KDYBY SE BETLÉMSKÁ UDÁLOST MĚLA OPAKOVAT? Fabrice Hadjadj
Mudrcové by už nejspíš nepřišli. Jak by také spatřili hvězdu? Vždyť světla jejich metropolí září v noci více než den.
Zvláště v čase Vánoc. Girlandy, vývěsní štíty a reklamní tabule rozjařují ulice a zatmívají subtilní jas nebeských konstelací.
Mudrcové by se už ani nevěnovali astrologii, ale měli by oči ponořené do mikroskopů, zajímali by se o geny a nanotechnologie,
a tam – ve čtyřpísmenném či dvouciferném kódu – by hledali nového člověka.
Ani pastýři by nepřišli. Klesali by pod tíhou požadavků na svobodu zvířat a v důsledku produkce syntetických tkanin
a masa ze zkumavek jsou nyní odkázáni řešit logistiku před monitory komputerů a v kancelářích mrakodrapů tak vysokých, že
odhánějí anděly. Zvěst o veliké radosti přinesená archandělem ze sedmého kůru by je pravděpodobně dojala jen na chvilku
podobně jako zvlášť dobře provedené pop-up (vyskakovací reklamní okénko).
Onu zvěst by však vzápětí pohltil nepřetržitý proud mailů a zpráv. Andělé totiž nejsou moc zběhlí ve webdesignu. Jediný
způsob, který jim zbyl, aby mohli sdělit vzkaz, by byl bug (programátorský lapsus) nebo zablokování. A noví pastýři, místo aby
toho využili k prozření a rozhlédnutí se kolem, by ze vzteku remcali na hloupého programátora, který to zavinil.
Nebyli by už ani oslík a dobytče. Všichni vědí, že osel už byl nahrazen fiátkem, pokud ne smartem. Dobytče se schovalo
před agrotechnickými drony řízenými algoritmy, jež optimalizují výnosy vertikálních farem (vertical farms). Ani se neodvažuji
vyřknout slova stáj či jesle. Kdo si ostatně pamatuje, co to bylo? A jak by navíc bylo možno odhlédnout od toho, že absolutně
nevyhovují stávajícím zdravotnickým normám o těhotenství a porodu?
Centrum ortogeneze, které ony normy dodržuje velmi přesně, by ovšem poradilo Marii jít na interrupci. Ubohá maličká
měla teprve šestnáct let a nevěděla, kdo je otec. Její argumenty byly poněkud zmatené. Psychologové důvěrně obeznámení se
Stockholmským syndromem by konstatovali, že je traumatizována a proto vehementně popírá, že došlo ke znásilnění, jehož
obětí se evidentně stala. Přidá-li se k tomu i fakt, že plod nebyl podroben prenatálnímu screeningu, bylo by možno se obávat
o sociální zařazení i blahobyt této velice mladé dívky. S ohledem na její dobro by byla tedy podrobena dohledu. A pár
soucitných policistů by dostalo příkaz doprovodit ji k nucené hospitalizaci.
Když by utekla, nalezla by ochranu u muže z dobré katolické rodiny. Velice schopného, který však neměl zájem o studia
na polytechnice, ani o titul magistra. Zamiloval si materiál, který nelze inovovat, totiž dřevo. Přál si být tesařem v době paláců
z dynamického skla s eternitovými střechami. Proto jej zřejmě rodiče vydědili. On sám v důsledku tohoto odloučení dost dobře
nevěděl, zda věří v Boha. Tím spíš, že druzí, kteří v té době hodně mluvili o Bohu, požadovali jeho smrt. Otevřeně totiž
prohlásil, že preferuje zelenou louku před jejich vlajkou. Potom nepochopitelně potkal ji. Spatřil ji, když vycházela
z ortogenetického centra, a tváří v tvář její kráse zkropené slzami se ho zmocnila jakási zoufalá víra.
Našli nějaký opuštěný dům s vytlučenými okny na odlehlém a neobydleném místě. Více méně se jim podařilo se zahřát.
Bez dobytčete a bez osla. Bez pastýřů i mudrců. A poněvadž elektřina v této části jejich obce už moc nefungovala, mohli znovu
hledět na hvězdy. Nic jiného už neměli než hvězdy a svoji lásku. A svoje ruce do nového začátku.
Možnosti, které měli, byly skrovné. Jednou pomýšleli i na smrt. Josef však opravil střechu, zacpal otvory a ze dřeva
z nedalekého lesa vyrobil kolébku. A když uviděl obličej dítěte pod vyčerpanou a šlechetnou tváří jeho matky, zjistil, že pro
něho bude třeba znovu vynalézt nebe i zemi, rostliny i živočichy, oheň i vodu, pastýře i básníky. A že budou další rodiny jako
ta jejich, aby k nim dosáhli, a že bude vždycky dost chudých k tomu, aby se to podařilo a začalo se znovu. Nejspíš.
Z italského deníku Avvenire 8. ledna 2017 přeložil Milan Glaser. Pro Poutník Zdeněk Ježek

BIBLICKÉ POSTAVY – ZUZANA
„Mohu odolat všemu, s výjimkou pokušení. Jediným prostředkem, jak se vysvobodit z pokušení, je podlehnout mu.“ Takto
nepříliš ironicky charakterizoval anglický spisovatel Oscar Wilde (1854-1900) chování, které mnozí skrytě praktikovali. Scéna
Kristových pokušení s rozhodným odporem vůči Satanovi se staví proti tolika lidským postojům, jež jsou poznamenány
ústupky nebo kompromisem! Dnes chceme představit biblický příběh vyprávěný s mimořádnou literární živostí, jehož hlavní
postavou je znamenitá hebrejská žena Zuzana (v hebrejštině je toto jméno rovněž označením květu, který je mimo jiné zmíněn
v Písni písní; někteří jej považují za červenou lilii, jiní za sasanku, či dokonce za lotos).
Příběh v originále nacházíme ve 13. kapitole knihy Daniel, dochoval se nám pouze v řecké verzi a představujte skutečný
klenot vypravěčského umění. Zuzana byla šťastně provdána za bohatého Žida Joakima, který bydlel v paláci obklopeném
zahradami, kde často pořádal setkání a hostiny pro své spoluobčany. Mezi nimi byli dva starší soudní úředníci, kteří mívali
tehdy dočasný mandát. Oba se do Zuzany vášnivě zamilovali. Slepou náklonnost k ní si však vzájemně nepřiznali, a to až do
dne, kdy jeden druhého přistihl v zahradě při sledování nahé Zuzany koupající se v bazénu.
Pokušení je přemohlo, přepadli ji a hrozbami vydírali: pokud jim nebude po vůli, dosvědčí, že s ní byl nějaký mladík a oni
ji přistihli jako cizoložnici při činu. Zuzana se dala do křiku, tím však k sobě přivolala služebníky a padla tak do léčky
připravené dvěma zvrhlými úředníky. Čekal ji soud a jistota ukamenování.
U soudu se však znenadání objeví mladík Daniel, jehož jméno je v podstatě programové, protože v hebrejštině znamená
„Bůh soudí“. Ponecháme na našich čtenářích, aby při četbě biblického příběhu objevili prostředky, jimiž se Danielovi podaří
odhalit lež dvou žalujících soudců a vrátit krásnou a čistou Zuzanu její rodině v plnosti její důstojnosti. Zaslepující pokušení je
jistě stálým tématem všech kultur, stejně jako zneužívání ženy, jež se často stává obětí nejen fyzického znásilnění, ale také
pokryteckého odsuzování konformistů.
V tomto světle si křesťanská tradice postavu Zuzany velmi oblíbila, a to i v dějinách umění, a proměnila její příběh
v symbol samotného Krista nespravedlivě obžalovaného a odsouzeného. Téma pokušení a jeho síly, která pohltí jako vichřice
i starce nebo dobrého člověka, obecně zůstává napomenutím pro všechny. Mladé i staré, vzdělané i prosté.
(Gianfranco Ravasi, Biblické postavy) -oJ-
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AHOJ DĚTI!

Únor pomalu končí a brzy bude vystřídán březnem. Měsícem, který již určitě přinese alespoň nějaké
projevy probouzejícího se jara. Jeho první den je letos významnější, protože zároveň zahajuje také důležité
období před Velikonocemi. 1. března je totiž Popeleční středa a otevírá dveře do postní doby. Doby, která se
může zdát dlouhá, ale velikost a důležitost velikonočních událostí si tak dlouhou přípravu určitě žádá. Máme se
ztišit, promyslet, jak žijeme. Máme si udělat pořádek v srdci a „vymést“ všechnu špínu, která tam překáží.
Máme udělat místo pro našeho hosta – Pána Ježíše, také pro modlitbu, pro naše bližní…
Víme, jak se nám často nechce do nějakého úklidu různých věcí. Ale pak, když se do toho pustíme, spousta nepořádku
zmizí, vznikne volné místo, máme radost a pociťujeme úlevu.
Volné místo, prostor, kde jakoby nic není, je ale velmi důležité. Použijme krásný příklad a také symbol postní doby –
rozkrojený bochník chleba. Kolik jen v každém krajíci najdeme otvorů, děr a dírek a jak jsou všechny důležité, aby nám chléb
dobře chutnal.
Abychom nezapomínali, že máme v postní době vytvářet ten volný prostor, obrázek nám to bude připomínat. V bochníku
jsou dírky a v některých také písmena. Je tam schováno dokončení vzkazu: Ať vaše postní snažení … Celkem 17 písmen tvoří
3 slova. První je ukryto v levé třetině bochníku, druhé uprostřed a třetí v pravé třetině bochníku. Obrázek si můžete vybarvit.
(Otazníček)

Pro starší:
Při udílení popelce na Popeleční středu zaznívá výzva: „Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Tato slova Pána Ježíše čteme
v Markově evangeliu. Přestože jsou to pouze čtyři slova, mají obrovský význam. Naslouchejme jim velmi pozorně při vstupu
do postní doby.
V Bibli najdeme velké množství výzev k pokání, odpuštění, obrácení, k půstu a modlitbě, spoustu podnětů ke zpytování
svědomí, zamyšlení nad životem. Některé z nich si dnes připomeneme. Záměrně ve větách chybí určitá slova. Jsou tam volná
místa, která i nás vybízejí k tomu, abychom v postní době nezapomínali dělat v srdci místo pro Pána, modlitbu, místo pro
bližní.
Věřím, že slova snadno doplníte. Pokud by někdo váhal, poslouží mu abecedně seřazená nápověda.
1. „Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým ---, v postu, pláči a nářku. Roztrhněte svá srdce, ne ---.
Navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný.“ (Jl 2,12-13)
2. „Nesuďte, a nebudete ---; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; ---, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a bude vám dáno; dobrá
míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, --- Bůh naměří vám.“ (Lk
6,37-38)
3. „Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá ---, co činí ---, aby tvé dobrodiní zůstalo ---, a tvůj Otec, který vidí, co je
skryto, ti odplatí.“ (Mt 6,3-4)
4. „Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro --- svých slov. Nebuďte jako
oni, vždyť váš Otec ví, co potřebujete, --- než ho prosíte.“ (Mt 6,7-8)
5. „Když ty se ---, potři svou hlavu --- a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává
skryt.“ (Mt 6, 17-18)
6. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez ---, první
hoď na ni ---!“ (Jan 8,6-7)
7. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, --- sami sebe a pravda v nás ---. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný
a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 Jan 1,8-9)
Nápověda: Dříve, hříchu, kamenem, klameme, levice, množství, není, oděv, odpouštějte, olejem, postíš, pravice, skryto,
souzeni, srdcem, takovou.
(EJ)
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PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ NA ROK 2017
Akce ve farnosti

Datum pořádání

Hodina konání

Místo konání

Lidový ples - Verměřovice
Představení dětí (příprava na 1.sv. přijím.
Orelsko-farní maškarní ples (pořádají
MO Jednota Orel a Ř.k.farnost Dolní
Čermná)
Společné udílení svátosti nemocných

21. ledna - sobota
22. ledna - neděle
28. ledna - sobota

20:00 h.
10:30 h. při mši svaté
19:30 h.

KD Verměřovice
Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná

11. února - sobota
12. února - neděle
12. února - neděle
17. března - pátek
18. března - sobota
19. března - neděle
(3. neděle postní)
8. dubna - sobota
15. dubna - sobota

17:00 h. při mši svaté
7:30 h. při mši svaté
9:00 h. při mši svaté
19:00 h. mše sv. - zahájení
8:00 h. mše sv., program
8:00 h. mše sv.
9:00 h. setkání farnosti

kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
Dobruška
kostel Dolní Čermná
Hora Matky Boží
kostel Jakubovice
Mariánská Hora
kostel Verměřovice
fara Dolní Čermná
Jansova kaple
Velehrad
Hůra, v případě deště
kostel v Petrovicích
kostel Dolní Čermná

Postní duchovní obnova ve farnosti
Dobročinná akce „Misijní koláč“
Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v orlovně
Poutní slavnost v Dolní Čermné
Poutní slavnost v Petrovicích
Diecézní setkání ministrantů
První sv. přijímání dětí
Pěší pouť do Králík
Poutní slavnost v Jakubovicích
Slavnost Božího Těla - průvod
Poutní slavnost ve Verměřovicích
Farní odpoledne
Zakončení školního roku
Pouť mládeže z farnosti na Velehrad
Mše svatá před kapličkou v Hůře
(26. výr.), za doprovodu dechové hudby
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
žehnání bylin a květin
Poutní slavnost – Narození Panny Marie
Poutní zájezd
Posvícení v Petrovicích
Posvícení v Jakubovicích
Slavnost Všech svatých

19:00 h.
po vigilii
7:30 h., 10:00 h. mše sv.
9:00 h. mše sv.

30. dubna - neděle
14. května - neděle
27. května - sobota
28. května - neděle
3. června - sobota
11. června - neděle
18. června - neděle
25. června - neděle
25. června - neděle
28. června - středa
začátek července
23. července - neděle

8:00 h. mše sv.
17:00 h. mše sv.
10:00 h. mše sv.
16:00 h. mše sv.
9:00 h. mše sv.
15:00 h.
18:00 h. mše sv.

15. srpna - úterý

19:00 h. mše sv.

10. září - neděle
16. září - sobota
24. září - neděle
22. října - neděle
1. listopadu - středa

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu - čtvrtek

Posvícení v Dolní Čermné
Posvícení ve Verměřovicích
Adventní duchovní obnova
Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře
Šachový turnaj

5. listopadu - neděle
12. listopadu - neděle
v prosinci - sobota
v prosinci - sobota
v prosinci
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10:00 h. mše sv.

7:30, 10:00 a 16:00 h.
9:00 h. mše sv.
10:00 h. mše sv.
16:15 h. pobožnost
16:30 h. mše sv.
18:00 h. mše sv.
16:10 h. pobožnost
16:30 h. mše sv.
18:00 h. mše sv.
po mši sv. pobožnost
7:30 a 10:00 h. mše sv.
9:00 h. mše sv.
8:00 h. mše sv.
6:45 h.
7:30 h.
15:00 h.

Mariánská Hora
Číhošť, Želiv
kostel Petrovice
kostel Jakubovice
hřbitov Petrovice
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Verměřovice
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

POUTNÍK

BŘEZEN 2017
PLÁN KOSTELNÍCH SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2017

Drazí bratři a sestry,
předkládám plán sbírek pro rok 2017. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle
svého uvážení a finančních možnosti také při nich přispějte. Ohlašovány budou pouze sbírky na kněžský seminář, misie
a opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji všem za pochopení a pomoc při financování oprav a dalších potřeb církve.
otec Josef

Termín konání sbírky ve farnosti

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL

Datum

„Svatopeterský haléř“

26. února

-

neděle

8. neděle v mezidobí

Pojištění kostelů a dalších církevních budov I.

12. března

2. neděle postní

Sbírka při akci „Misijní koláč“

19. března

3. neděle postní

Podpora oslav 100. výročí Fatimy

9. dubna

Na opravu farního kostela sv. Jiří

30. dubna

Pouť v Dolní Čermné

Kněžský seminář a formace bohoslovců (1)

7. května

4. neděle velikonoční

28. května

7. neděle velikonoční

Na opravu farního kostela sv. Jiří
Pastorační aktivity v diecézi

Květná neděle

4. června

Seslání Ducha Svatého

25. června

12. neděle v mezidobí

Na opravu farního kostela sv. Jiří

30. července

17. neděle v mezidobí

Na opravu farního kostela sv. Jiří

20. srpna

20. neděle v mezidobí

Diecézní charita

Sbírka

10. září

Pouť na Mariánské Hoře

Církevní školství v diecézi

17. září

24. neděle v mezidobí

22. října

29. neděle v mezidobí

Misie - PMD
Na opravu farního kostela sv. Jiří

5. listopadu

Pojištění kostelů a dalších církevních budov II.

12. listopadu

Kněžský seminář a formace bohoslovců (2)

3. prosince

Na opravu farního kostela sv. Jiří

25. prosince

Posvícení v Dolní Čermné
32. neděle v mezidobí
1. neděle adventní
Boží hod vánoční - pondělí

Proč to děláš?
U nás v práci si všichni rádi dávají kávu. Nikdo si ale nevzpomene na to, že by mohl kávovar umýt nebo ho připravit,
takže to často dělám za všechny. Jednoho dne přišla jedna kolegyně a zeptala se mě, jak to, že to vždycky bez brblání udělám
a jsem přitom tak milá. Upřímně jsem jí odpověděla, že je to pro mne malé gesto, výraz toho, že mám druhé ráda. Byla
překvapená a za chvíli řekla: „Říkáš mi něco moc důležitého. Já si vždycky naříkám na svého manžela, protože nechá všechno
ležet. Místo toho to stačí prostě uklidit, a udělat to jako gesto lásky.“
Zaslechli to i někteří další kolegové a mám dojem, že od toho dne udělala atmosféra v kanceláři kvalitativní skok. Je zde
mnohem víc projevů vzájemné pomoci.
R. C.

Led se prolomil
Před pár týdny přišlo do základní školy, kde učím, opět pár utečeneckých dětí. Chtěla jsem děti na to připravit, a tak jsem
o tom s nimi v různých třídách mluvila. Přemýšleli jsme, jak můžeme nové spolužáky přijmout mezi sebe. Kluci navrhovali, že
zapojí nové spolužáky z Iráku do hry. Nacvičovala jsem tedy s dětmi, jak můžou nově příchozí pozvat ke hře pomocí posuňků.
Měla jsem dobrý pocit, že jsem udělala svou část.
O přestávce si utečenecké děti přesto hrály samy na prolézačkách. Snažila jsem se jim vysvětlit, že můžou s ostatními
kluky hrát fotbal. Oni se občas podívali směrem k fotbalovému hřišti, ale neodvážili se tam jít.
Nejprve jsem byla zklamaná, že „mí kluci“ se nesnažili nováčky nějak zapojit. Vnitřně jsem se na ně dokonce zlobila. Pak
jsem to ze sebe setřásla. „Nečekej toho přece tolik od nich. Udělej ten první krok ty a pomoz jim,“ pomyslela jsem si. Vyzvala
jsem děti ze své třídy, aby šly za těmi novými. Hned se toho nápadu chopily, čekaly zřejmě jen na nějaký impulz a přihrály těm
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zatím cizím klukům míč. Podařilo se! Aras, jeden z malých Iráčanů, ho hned přihrál zpátky. Ledy se prolomily. Kluci běhali
společně po fotbalovém poli a začali si spolu hrát. Za chvíli mi Aras nesměle zamával. Pochopila jsem: bylo to jeho
poděkování!
M. H.

Sami už nic nemáme
Ekonomická situace je u nás v Brazílii pro mnoho lidí těžká. Když jsem byla na trhu, napadlo mne, že mým rodičům už
došly peníze, tak jsem nakoupila i pro ně. Na zpáteční cestě jsem potkala na ulici plačící holčičku. Vyprávěla, že má hlad
a doma už není nic k jídlu. Vzala jsem si její adresu.
Po domluvě s Antoniem, mým manželem, jsme pak odnesli polovinu našich potravin této rodině. Druhý den přišla dcera
našich sousedů a vyprávěla nám, že jejich tatínek šel údajně hledat práci, ale pak se nevrátil. I tato rodina s mnoha dětmi už
neměla nic k jídlu. Chtěla jsem vlastně říct: „Už to stačí, my sami už nic nemáme“, ale Antonio mě upozornil, že jsme dali jen
z přebytku, ne z toho, co potřebujeme. Tak jsme se ještě jednou rozdělili. Na konci měsíce jsem dostala dvojnásobnou výplatu –
bonus, který mi zaměstnavatel přislíbil již před delší dobou.
B. P. (Brazílie)
sestavila -BM-

MAŠKARNÍ PLES 2017

POPROSILI JSME O ODPUŠTĚNÍ
Když jsme se přestěhovali do jiné vesnice, spřátelili jsme se s rodinou sousedů. Velmi nám pomohli se začleněním do
nového prostředí, umístěním dětí ve škole…. Úcta byla vzájemná. Jejich děti nám říkaly „teto a strejdo“, stejně tak naše děti
jim. Náš vztah se však s časem něčím narušil a děti z té rodiny nás začaly zdravit „dobrý den, paní… nebo pane…“. Nešlo to
tak dál, i proto, že patříme do jednoho farního společenství. Jednou na nedělní mši připomínal úryvek z evangelia, že než
přineseme svou oběť na oltář, máme se usmířit s bratrem…. Moje manželka a já jsme se na sebe podívali a rozhodli jsme se, že
podle toho musíme jednat. Když jsme vyšli z kostela, šli jsme za našimi sousedy a poprosili je o odpuštění, jestli jsme je něčím
ranili. Byli překvapeni a po chvíli jsme se objali.
A. T., Maďarsko vybrala -BM-
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LEKTORSKÁ SLUŽBA
Březen 2017
Ne 5. 3.

1. neděle postní

Ne 12. 3.

2. neděle postní

Ne 19. 3.

3. neděle postní

Ne 26. 3.

4. neděle postní

7.30
10.30
7.30
10.30
8.00
7.30
10.30

Marešovi 271
Mše sv. se zaměřením pro děti
Hrdinovi 177
Kyšperkovi 381
Kotovi 267
Pecháčkovi 53
Mše sv. se zaměřením pro děti

7.30
10.30
7.30
10.30
18.00
18.00
10.30
7.30
10.30
7.30
10.00

Macháčkovi 303
Marešovi 409
Řehákovi 283
p. Hubálková 61
Marešovi 408
Macháčkovi 242
Macháčkovi ml. H. Č. 180
p. Kunertová 300
Mše sv. se zaměřením pro děti
Dvořákovi 406
Severinovi 342

Duben 2017
Ne 2. 4.

5. neděle postní

Ne 9. 4.

6. neděle postní, Květná neděle

Čt 13. 4.
Pá 14. 4.
Ne 16. 4.

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ne 23. 4.

2. neděle velikonoční

Ne 30. 4.

3. neděle velikonoční,
poutní slavnost v Dolní Čermné

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI
Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná

středa 1. 3.
čtvrtek 2. 3.
pátek 3. 3.
v neděli
v ostatní dny

15:00 - 17:00 h.
16:30 - 17:55 h.
17:00 - 18:55 h.
7:00 - 7:25 h.
30 minut před mší svatou

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče
P. Josef Roušar

NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ

Ve středu 1. 3. 2017 ve Verměřovicích a ve čtvrtek 2. 3. a v Dolní Čermné a v pátek 3. 3. v Petrovicích.

KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI
v kostele ve Verměřovicích 16. 1. 2017
v kostele ve Verměřovicích 16. 1. 2017
v kostele ve Verměřovicích 11. 2. 2017

POKŘTĚNY BYLY
ve Verměřovicích
v Petrovicích

18. 2. 2017
18. 2. 2017

s panem Karlem Moravcem
s paní Žofií Moravcovou
s paní Růženou Maříkovou

z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic

Eliška Peškarová
Zuzana Benešová

POSTNÍ ALMUŽNA

V postní době opět uspořádáme dobročinnou akci Postní almužna. Co našetříme, věnujeme z jedné části na studium
našeho adoptivního chlapce Richarda L. D´Souzu a druhou částí bychom podpořili provoz Azylového domu v Hamrech u
Hlinska, který slouží těhotným ženám v tísni a poskytuje jim pomoc, aby se jejich děti mohly narodit a žít.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA A MISIJNÍ KOLÁČ

Zveme všechny na Postní duchovní obnovu a Misijní koláč, které se letos uskuteční již o 3. neděli postní.
Duchovní obnova začne v pátek 17. 3. 2017 při večerní mši svaté v 19 hodin. V sobotu 18. 3. bude v 8 hodin mše svatá a
po ní dopolední blok přednášek v orlovně v Dolní Čermné. Duchovní obnovu povede P. Stanislav Tomšíček.
V neděli 19. 3. budeme slavit jednu mši svatou ve farním kostele v 8 hodin a následně se setkáme při koláčích v sále
orlovny v Dolní Čermné. Prosíme o napečení koláčů a jiného pečiva a dále o pomoc s přípravou a obsluhou při setkání.
Zapisujte se, prosíme, na konkrétní službu do tabulky v naších kostelích. Další informace vám podají v Dolní Čermné paní
Marta Marešová a Monika Bednářová, v Petrovicích paní Pavlína Stříbrná a ve Verměřovicích paní Marie Pecháčková.
otec Josef a členové PRF
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
neděle 26. února 2017
9. a 10. týden 2017

BOHOSLUŽBY A AKCE:
pondělí 27. 2.
úterý 28. 2.

8. týdne v mezidobí
8. týdne v mezidobí

středa 1. 3.

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu

čtvrtek 2. 3.

po Popeleční středě

pátek 3. 3.

sobota 4. 3.
NEDĚLE
5. března

po Popeleční středě; první
pátek, zasvěcený Úctě
Nejsvětěj. Srdci Ježíšovu
po Popeleční středě
1. NEDĚLE POSTNÍ

8:00 – 18:00 h. výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
8:00 – 17:00 h. výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
17:30
adorace v Petrovicích
18:00
mše sv. v Petrovicích - za dobrý úmysl
16:30
mše sv. ve Verměřovicích (s udílením popelce)
- na dobrý úmysl
18:00
mše sv. v Dolní Čermné (s udílením popelce)
- za Josefa Křivohlávka a dceru
7:30
16:30
18:30
17:00
19:00
17:00
7:30
9:00
10:30
15:00

pondělí 6. 3.
úterý 7. 3.

po 1. neděli postní
po 1. neděli postní

7:30

středa 8. 3.

po 1. neděli postní

18:00

čtvrtek 9. 3.

po 1. neděli postní

7:30

pátek 10. 3.

po 1. neděli postní

18:30
19:00

sobota 11. 3.

po 1. neděli postní

17:00

NEDĚLE
12. března

2. NEDĚLE POSTNÍ

7:30
9:00
10:30
15:00

mše sv. v Dolní Čermné
- za farníky
adorace a svátost smíření ve Verměřovicích
společná ekumenická modlitba na faře v Horní Čermné
výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné
- za Otýlii a Františka Andrlovy, syna Josefa a manželku
mše sv. ve Verměřovicích
- na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu
mše sv. v Dolní Čermné
- za Josefa Kroulíka, manželku a dceru
mše sv. v Petrovicích
- za Bedřicha Junka, manželku Marii a syna
mše sv. v Dolní Čermné - se zaměřením pro děti
- za Zdeňka a Hedviku Špačkovy a živé rodiny
modlitba křížové cesty v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné
- za farníky
mše sv. v Dolní Čermné
- za požehnání pro mladé rodiny
mše sv. v Dolní Čermné
- za Jana Hubálka
výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné
- za Otýlii Marešovou, manžela a syna
mše sv. v Petrovicích
- za živé a zemřelé z rodiny Markovy
mše sv. v Dolní Čermné
- za Josefa Klekara a živé a zemřelé z celé rodiny
mše sv. ve Verměřovicích
- za Josefa a Martu Maříkovy a celý rod
mše sv. v Dolní Čermné
- za Hanu Marešovou a rodiče
modlitba křížové cesty v Dolní Čermné
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