
  
CCEENNAA    CCEESSTTYY  

Dobu volna, dovolených, výletů, pobytů, cestování, vytyčování cílů a jejich dosahování má většina z nás, běžných, neboli 
svátečních cestovatelů, pro letošní rok již za sebou. Podobně, jako většina ostatních lidských činností, vyžaduje i rekreace 
a odpočinek určité úsilí, starosti a řešení nestandardních, nečekaně vznikajících problémů, které se však v závěru mění v pocity 
splnění plánů, zadostiučinění, načerpání sil, vymanění se ze všednodenního rytmu, či dokonce v prožitek vítězství. Ten přichází 
zvlášť v případech, kdy si splníme pro nás jen vzdálený a těžce uskutečnitelný cíl. Pomyslný Everest však pro každého 
jednotlivce představuje něco jiného. Může jím být nejen poznání cizích zemí a jejich kultur, ale také dosahování cílů v oblasti 
duchovního života. 

Ještě před tím, než se na určitou cestu vydáme, musíme učinit některá rozhodnutí a kroky. Musíme zvážit své možnosti 
a schopnosti, které by nám bez nezbytných organizačních a technických opatření nebyly příliš platné. Několikadenní 
cyklistický výlet na jízdním kole v zanedbaném technickém stavu, s nefunkčními brzdami by nám velkou radost určitě 
nepřinesl. Jestliže se nám s maximálním nasazením svých organizačních schopností podaří překonat i takovou nepříjemnost, 
jakou je při cestě do jiného státu ztráta cestovního pasu, máme vyhráno. Po vyřešení této situace nám již nic a nikdo nemůže 
zabránit v pevném rozhodnutí vydat se na putování, na jehož konci se nachází zvolený cíl. 

Vydáváme se na všechny světové strany, do různých vzdáleností, na dobu několika 
hodin, dnů, týdnů, měsíců… Projíždíme podhůřími, rovinami, vrchovinami, 
vysokohorskými oblastmi, po mořských pobřežích, mořských hladinách, létáme 
z kontinentu na kontinent. Pro tyto účely využíváme všechny možné i nemožné 
prostředky. Cestujeme automobily připomínající více vraky, novotou zářícími vozy 
renomovaných značek, po železnici, obrušujeme podrážky bot, využíváme služeb 
společností provozujících lodní a leteckou dopravu. Pohybujeme se jednotlivě, 
v menších skupinkách, skupinách i v množství připomínající dav a to řídce či hustěji 
obydlenými oblastmi. Podnikáme mnohé, někdy i vše, pro překonávání překážek 
a nepředvídatelných situací na cestě, která se líně vlní, stoupá a prudce klesá naším 
životem. Děláme vše pro dosažení svého cíle. 

Pokus o jeho zdolání však nakonec může probíhat na hony vzdáleným od námi 
napsaného scénáře. Usmyslíme si například realizaci náročného výstupu na nějakou „třítisícovku“ kdesi v zahraničí. Akci 
plánujeme léta, mnohokrát o ní diskutujeme u „hospodského stolu“ a mnohokrát prožíváme ve svých snech přiživovaných 
velkou fantazií. Myslíme na konkrétní vrchol, za kterým si ovšem každý může představit právě tu svojí metu, „finiš“ na konci 
své cesty. Vracím se do hor, pro příklad jedné, řekněme nevydařené cesty ve smyslu nedosažení jejího zamýšleného závěru. 

Asi půl dne trvající jízda autem končí pod vysněným velikánem. Horské hřebeny jen občas vykukují z husté oblačnosti. Až po 
několika hodinách pochodu se s radostí vystavujeme teplým paprskům a pozorujeme vzdálená údolí a hřebeny, ze kterých se 
šedá hmota vytratila. Šplháme zajištěným úsekem na hřeben, který by nám měl nabídnout úchvatné pohledy do dálky i hloubky 
a dovést nás pod vrchol. Vstupujeme však do nehostinné, šedočerné a chladné oblačné kaše, v níž se místy ztrácí i hustě 
rozeseté, červené, turistické značení. Kapky deště bubnující monotónně do stěn stanu celou noc i následující dopoledne spolu 
s téměř nulovou viditelností nás nutí k ústupu. Prochladlí, s batohy plnými mokré výstroje, sestupujeme do údolí. I když byl 
vrchol vzdálených pouze o něco více než hodinu výstupu, má nám pro tentokrát zůstat nedosažitelný. 

Jestliže přemýšlím o cestách a situacích, které se nakonec vyvíjely odlišně od původních záměrů, nevyhnu se srovnání 
důležitostí naplánovaného cíle s průběhem cesty k němu vedoucí. Odpovědí by mohly být věty z Exupéryho Citadely: „Cenu 
má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jakoby smysl byl v dosaženém 
cíli. A právě tak nemůžeš pokročit, pokud nepřijmeš, co je. Z čeho ustavičně vycházíš.“ Je tedy každý cíl začátkem nové cesty, 
jejím přirozeným pokračováním, pouhou iluzí nebo jen krátkým okamžikem naší jediné cesty životem, jejíž ukončení vlastně 
žádným koncem není? (RM) 

RROOČČNNÍÍKK    IIIIII 
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ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    FFAARRNNOOSSTTII  

NNOOVVÉÉ    OOBBEECCNNÍÍ    SSYYMMBBOOLLYY    VV    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII 

 

Petrovicích byly dne 26. 9. 1999 během mše sv. sloužené v den Výročí posvěcení kostela vysvěceny symboly obce, znak 
a prapor. Jednalo se o událost přesahující hranice obce a na jejíž realizaci se podílelo mnoho z vás, čtenářů Poutníka. Proto jsem 
požádal o rozhovor starostku Petrovic, paní Janu Moravcovou. 

? Co Vás a ostatní členy zastupitelstva vedlo k rozhodnutí zahájit tvůrčí proces na jehož 
konci bylo vysvěcení obecního znaku a praporu? 
� Po roce 1990 začíná obnova tvorby obecních symbolů, která byla v době totality úplně 
přerušena. 

Každé rozhodnutí musí mít svůj pravý čas. Naše obecní zastupitelstvo považovalo za 
nutné nejprve vybudovat vodovod, zlikvidovat skládku a udělat spoustu jiných věcí. Později 
si zastupitelé začali uvědomovat, že nám ještě něco chybí. V okolních obcích světí prapory, 
mají svůj znak a jsou na ně pyšní. Každý znak je naprosto jiný. Patří jenom té jediné obci. 
Petrovic je na mapě 32, ale petrovický znak bude patřit pouze nám. 

Jsme malou obcí a chceme dokázat, že i naše obec má své místo na Zemi, kde žijí lidé, 
kteří jsou ochotni něco udělat a že tu žijí rádi. Váží si historie a tradic naší obce. Myslím, že 
na náš znak i prapor můžeme být právem hrdí. 

? Není snadné představit si všechny legislativní, organizační a technické kroky spojené 
s výrobou těchto atributů pospolitosti a lidské vzájemnosti. Byla jste velice blízko, přímo 
v centru dění. Jak vlastně vypadá celý technologický postup výroby znaku a praporu od 
prvních představ a nápadů až po jejich zhotovení? 
� Prvním krokem je právě rozhodnutí, že obec bude vlastnit znak a prapor. Dále následuje 
vytvoření návrhů i s popisem, vybrání toho nejlepšího a jeho schválení obecním zastupitelstvem. Vše se posílá do parlamentu 
ČR, která schvaluje tyto obecní symboly. Při parlamentu pracuje heraldická komise, která má za úkol znaky hodnotit. Náš 
návrh jejich hodnocením neprošel z důvodu nesprávného barevného složení. Komise doporučila jiné barevné složení 
a parlament znak i prapor schválil. Obecní zastupitelstvo se odvolalo, avšak ke změnám již nedošlo, neboť tvorba těchto 
symbolů se řídí po staletí vytvářenými a v zásadě mezinárodně uznávanými pravidly. Předseda poslanecké sněmovny podepíše 
schválení přidělovacích listin a ty jsou předány obcím k užívání. Takto schválené návrhy předáme vybrané firmě, která znak 
i prapor zhotoví. Musím říci, že námi vybraná firma pana Velebného naší obci zpracovala nejen návrhy, ale provedla také jejich 
zhotovení. Tato překrásná díla jsme chtěli slavnostně vysvětit, aby si je každý z občanů mohl prohlédnout. Vytvořili jsme proto 
skupinu lidí, která připravovala vše potřebné k této slavnostní události. Pomáhal, kdo mohl. A tak vlastně náš nový prapor 
i znak spojily všechny občany dobré vůle k jednotě a pospolitosti. 

? Popis jednotlivých symbolů nebude při černobílém provedení našeho časopisu jednoduchý. Můžete se o něj přesto pokusit? 
� Návrh vycházel z historické pečeti, na níž je vyobrazen kostelíček a sv. Jiří bojující s drakem a z erbu nejvýznamnějšího 
rodu, jenž měl Petrovice v „državě“, Strachotové z Královic. 

Svatého Jiří symbolizuje červený kříž. Stejný symbol má i sv. František Xaverský, patron našeho kostela. Rod Strachotů je 
připomenut modrým kotoučem (stará obecná erbovní figura – chránič ruky na oštěpu). Znak tvoří bílý štít, na němž je umístěn 
červený kříž, na jehož spodním rameni je navlečen modrý kotouč se čtyřmi viditelnými kameny. 

? Jakou úlohu na sebe bere občan vybraný za kmotra praporu? 
� Kmotra navrhuje a schvaluje obecní zastupitelstvo. Jedná se o člověka, který má silný citový vztah k naší obci, zasloužil se 
o rozkvět obce a o její dobré jméno. 

Věřím, že jsme při výběru postupovali správně. Marvin Marek je člověk, kterého bychom si měli vážit. Má výrazný vztah 
k naší obci, rodišti jeho rodičů, o čemž svědčí i fakt, že v loňském roce přispěl finanční částkou 150 000 Kč na opravu 
barokního sousoší s kovovým křížem umístěného před kostelem v Petrovicích. 

? Víte, jakým způsobem reagoval p. Marvin Marek na oslovení petrovických zastupitelů? 
� Na náš dopis reagoval zcela přirozeně. Zajímal se o to, co vlastně znamená a obnáší být kmotrem praporu. Poté jsme 
komunikovali prostřednictvím Mgr. J. Marka, který p. Marvinu Markovi ještě přiblížil náplň této role. Jejím obsahem je 
především vyjádření vztahu a cti ze strany obyvatel obce. Kmotr zajišťuje výrobu stuhy se svým jménem, která se stává 
nedílnou součástí praporu. Má také právo promluvit během svěcení k občanům. 

? Při jakým příležitostech a na jakých místech budeme mít možnost vídat znak a prapor? 
� Znak má podle vyhlášky právo užívat obec na dopisech, propagačních materiálech, budovách a na písemnostech 
vydávaných v souvislosti s jednáním a rozhodováním obecní samosprávy. Prapor bude obecní zastupitelstvo užívat při místních 
i státních oslavách a výročích. Znak mohou používat i soukromí podnikatelé z naší obce, ale pouze za určitých podmínek 
daných vyhláškou a se souhlasem obecního zastupitelstva. Bez něho je užívání znaku trestné. 
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? Jaký dojem ve Vás zanechaly přípravy a průběh samotné slavnosti? 
� Musím říci, že velmi příjemný. Jednalo se o jednu z větších akcí a myslím, že 
jsme obstáli dobře. Průběh mše sv. byl hladký, Otec Pavel si připravil pěkné kázání, 
poslechli jsme si také krásný dopis od p. Marvina Marka. Skupina v krojích neměla 
právě lehkou úlohu, ale obstála na jedničku. Snažili se zpěváci, připraveno bylo 
ozvučení, takže snad slyšeli i viděli všichni, kteří se zúčastnili. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravě i realizaci této slavnosti. 

(rozhovor připravil RM) 

PPOOSSTTŘŘEEHHYY    ZZ    PPOOUUTTII    NNAA    MMAARRIIÁÁNNSSKKÉÉ    HHOOŘŘEE  
Nemýlím se, řeknu-li, že vyzněla dobře. Není to jen můj názor. Mně i jiným, tam v kostele, bylo dobře, i když dusno a horko. 

Kdo má rád slavnostnější bohoslužby, mohl se zúčastnit mše svaté sloužené naším biskupem, Otcem Dominikem Dukou. 

Velice kladně bych hodnotila také pásmo „Život a kříž“, které připravili naši mladí z farnosti. To bylo opravdu působivé, 
dojemné a hlavně k zamyšlení. Když byl nakonec pozvednut kříž, na kterém byly odloženy (pověšeny na stuhách) všechny naše 
kříže, hříchy a nedokonalosti nás lidí, to se člověku sevřelo srdce. 

Ano, Ježíš bere na sebe všechny naše kříže, a v tom je pro nás úžasná pomoc, abychom je dokázali nést. 

(OVA) 

KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Po 1.11. – Út 2.11. Dušičkové pobožnosti na našich hřbitovech: 

ve Verměřovicích – v pondělí 1.11. po mši sv. v 16.30 hod. 
v Petrovicích – v úterý 2.11. po mši sv. v 16.30 hod. 
v Dolní Čermné – v úterý 2.11. po mši sv. v 18.00 hod. 

Pá 5.11.- 19.30 hod. Robert Křesťan a Druhá tráva v sále lanškrounského zámku 

Ne 7.11. – 7.30 a 10.00 h. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Dolní Čermné 

Ne 7.11. – 19.30 hod. Divadlo Voskovce a Wericha „West pocket revue“ v Kulturním domě v Jablonném nad 
Orlicí. Zpívají a tančí studenti Gymnázia Lanškroun, vstupné 40 Kč 

Pá 12.11. – 19.30 hod. Společné setkání mládeže na českobratrské faře v Horní Čermné 

12.11. - 21.11. Podzimní výstava vazeb suchých květin a keramiky v Galerii na sýpce v Novém dvoře 
v Letohradě. Otevřeno denně 10.00 - 17.00 hod. 

Ne 14.11. – 9.00 hod. Slavnost Výročí posvěcení kostela ve Verměřovicích 

Ne 14.11. - v 15.00 h. Hudebně - literární pásmo „Život a kříž“ ve farním kostele v Dolní Čermné 

Út 16.11. – 19.30 hod. Koncert v sále lanškrounského zámku 
Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír  

Út 16.11. – 19.30 hod. Wabi Daněk a Miloš Dvořáček představí nové album Pískoviště v KD v Letohradě 

So 20.11. Diecézní den víry pro mládež v Hradci Králové 

Ne 21.11. -14.00 hod. Byl jednou jeden drak - pohádková fraška se zpěvy na motivy nezbedných pohádek Josefa 
Lady v sále lanškrounského zámku 

Pá 26.11. – So 27.11. 
vždy v 18.00 hod. 

Jazz Lanškroun 99. - Pátek 26.11. BIG BAND ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun 
Sobota 27.11. JH Band Hradec Králové, Zatrest Band + Voxtet Třešť, Big Band ZUŠ 
Štěpánov, Big Band Josefa Audese Brno, M-Band dr. Rudolfa Sochora Ostrava 

26.11. – 29.11. Výstava prací děvčat z orelského kroužku a také svěřenkyň z ústavu v Annenské Studánce 
s vánoční tématikou v Orlovně v Dolní Čermné. Některé vystavené věci si budete moci 
zakoupit, např. adventní věnce. 

28.11.- 18.00 hod. Vernisáž Vánoční výstavy v informačním centru na náměstí v Jablonném nad Orlicí 

Po 29.11. - 19.30 hod Chaos aneb na cestu do Benátek nejsme připraveni. Představení Divadla reduta Praha 
v sále lanškrounského zámku 

Út 30.11.- 19.30 hod. Kafíčko šéfe - Josef Náhlovský. Kulturní dům v Letohradě. Vstupné 120, 100 a 80 Kč. 
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KK    ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  
NNEEBBOOJJTTEE    SSEE    MMAATTEEŘŘSSTTVVÍÍ  

Některé maminky větších dětí se mě nad kočárkem s miminkem ptaly, jaké to je mít malé dítě po více letech. Říkaly: 
“Již bych si netroufla... Už bych měla strach... Raději si počkám na vnoučata...“ Chtěla bych všechny povzbudit, nebojte 
se mít děťátko v pozdějším věku. Nemějte strach opustit klidná nedělní odpoledne, tiché večery s knihou v ruce, 
u televize nebo naopak posezení s přáteli. 

Přestože dříve jsem se o děti starala se stejnou láskou a péčí, teprve nyní cítím, že dítě je opravdu dar. Mateřství teď 
prožívám daleko hlouběji a citlivěji. Všímám si maličkostí, které jsem dříve nepostřehla nebo je brala za samozřejmost. 
Všechny bolesti a trápení spojené s narozením dítěte, určitě vynahradí pohled na to maličké a dokonalou odměnou je 
každý jeho šťastný úsměv. Naopak při žalostném pláči slyším prosbu o pomoc, kterou nemůže jinak vyslovit. 

Nenahraditelnými pomocníky jsou i starší děti a pozorovat, s jakou láskou a starostlivostí se starají o to malé, je velkým 
povzbuzením. Stejně tak tatínkové, v mládí stavěli dům či jinak zabezpečovali rodinu, teprve nyní mohou plně prožít tu 
radost a více se věnovat dětem. Nebojte se, starosti ponesete společně s celou rodinou a štěstí a radost vás všechny 
naplní. 

(VD) 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V listopadu oslaví: 

7. 11. 80 let paní Božena Moravcová z Verměřovic č.112 
10. 11. 55 let pan Josef Kužílek z Horní Čermné č.200 
12. 11. 91 let pan Emil Šilar z Dolní Čermné č.130 
15. 11. 79 let paní Božena Formánková z Dolní Čermné č.240 
17. 11. 87 let paní Alžběta Formánková z Dolní Čermné č.203 
18. 11. 78 let paní Ludmila Nováková z Petrovic č.53 
19. 11. 70 let paní Marie Hrdinová z Dolní Čermné č.139 
23. 11. 75 let paní Marie Hrdinová z Verměřovic č.158 
28. 11. 75 let paní Božena Stejskalová z Verměřovic č.72 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání 
a pevné zdraví do dalších let. 

Byla pokřtěna a stala se členem Kristovy církve: 
v Dolní Čermné  16. 10.1999 Eliška Motlová z Dolní Čermné 

Rodičům Elišky rádi blahopřejeme a vyprošujeme všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dětí. 

Svátost manželství přijali: 
v Dolní Čermné  9. 10. 1999 Martina Müllerová z Bruntálu a Jan Hrdina z Lanškrouna 

Novomanželům Hrdinovým rádi blahopřejeme a vyprošujeme Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

Křesťansky jsme se rozloučili : 
v Dolní Čermné  23.10.1999 s paní Annou Bednářovou z Dolní Čermné 

Pozůstalým ještě jednou vyslovujeme křesťanskou účast na jejich zármutku. 
Na naši zemřelou sestru budeme pravidelně vzpomínat při mešní oběti. 

Otec Pavel 

Služba lektorská – listopad 1999 
1.11. Po  Všichni svatí 18.00 p.Havlová 247 

7.30 p.Vašíčková 87 7.11. Ne  32.neděle v mezidobí 
10.00 Macháčkovi ml.55 
7.30 Bednářovi 285 14.11. Ne  33.neděle v mezidobí 
10.30 Dostálovi 293 
7.30 Klekarovi 292 21.11. Ne  Kristus Král 

 34.neděle v mezidobí 10.30 Řehákovi 283 
7.30 Matějkovi 58 28.11. Ne  1.neděle adventní 
10.30 Vránovi 18 
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DDÍÍKKŮŮVVZZDDÁÁNNÍÍ  
Všechna díla, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho navěky. 
Všechny vody pod nebem, velebte Pána. 
Slunce a měsíci, velebte Pána, nebeské hvězdy, velebte Pána. 
Všechny deště a roso, velebte Pána, všechny větry velebte Pána. 
Studeno a teplo, velebte Pána, roso a jíní, velebte Pána. 
Země veleb Pána, chval a oslavuj ho navěky. 
Vše, co na zemi roste, veleb Pána, lidé, velebte Pána. 

Dan. 3 (výběr) 

Sklidili jsme z polí, sadů, zahrádek i z lesů a mezí bohatou, rozmanitou úrodu. 
Kolik z nás si uvědomilo, že všechno je dar Boží? Kolik z nás za ni vzdalo dík a chválu Pánu Bohu? Vždyť samy plody svou 
krásou, chutí a vůní vzdávají chválu svému Tvůrci za výborné dílo. Každý plod dokazuje péči a lásku nebeského Hospodáře. 
Vše, co máme, je Boží dar. I práce, kterou jsme vynaložili, je dar síly našim rukám, nohám, celému našemu tělu, dar rozumu 
našemu mozku. Jeho požehnání a milost, které nás stále provází je jeho darem. Naši předkové moudře říkali: „Bez Božího 
požehnání, marné lidské namáhání!“ A člověk stále zapomíná Bohu Stvořiteli děkovat a vzdávat chválu. Zapomíná mu být 
vděčný. 

V mnohých západních státech se po sklizni úrody ujala krásná slavnost „Den díkůvzdání“, která je 
označena i v kalendářích. Den díkůvzdání slaví všichni křesťané. V tento den jsou přinášeny do kostelů 
rozmanité plody země, potraviny, včetně květů, a je zdůrazněno děkování nebeskému Otci za jeho dary 
a dobrodiní, které štědře dává svým pozemským dětem. Při těchto slavnostech je vzdáván i dík těm, kteří 
se svou prací o tyto dary zasloužili. 

Nestálo by za úvahu, abychom přijali i u nás Den díkůvzdání jako slavnost, v níž bychom 
poděkovali Pánu Bohu za plody, které rodí naše česká země a o které se přičiňují naši lidé, kterým 
Pán Bůh požehnal? Nemusíme přebírat jen západní brak a konzumní styl života! 

Děkujeme Ti, Bože, za Tvou štědrost rozmanitých darů, které plodí naše česká země. Jsou to také plody 
lidské práce. Zemi i člověku jsi požehnal, aby se stali obživou. Z Tvé milosti je přijímáme jako nutnou 
potravu pro všechny Tvé tvory, zvláště pro člověka. Děkujeme Ti, že stále sesíláš své požehnání a svou 
milost. Prosíme, dej, abychom se dokázali s těmito dary rozdělit i s potřebnými všude ve světě. Tak se 
staň! 

(js) 

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  

OOPPĚĚTT    ZZAAČČNNEE    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÁÁ    SSBBÍÍRRKKAA““    VV    KKOOSSTTEELLEE  
Od první neděle adventní, t.j. od 28. listopadu 1999, opět začne v našem kostele probíhat „krabičková sbírka“ pro misie, která 

skončí v neděli o naší pouti sv. Jiří, tj. 30. dubna roku 2000. Do krabiček můžete vkládat, tak jako loni: 
- vystřižené známky z pohledů a dopisů, filatelistické přebytky (nepoškozené), 
- pohlednice čisté i použité, čistá srdečná přání (za 10 čistých přání lze získat chléb pro l osobu na l den), použité telefonní 
karty, 
- hygienické a osobní potřeby (toalet. mýdla, šampony, saponáty, prací prášky, zubní pasty a kartáčky, hřebeny, holící strojky, 
holící mýdla, vody po holení, kartáče, toaletní papír, papírové ubrousky a kapesníčky, kosmetické krémy, houby na osobní 
mytí, šicí potřeby apod.), 
- zdravotnické potřeby (neporušené obvazy, vatu, náplasti, obinadla, dětské papírové pleny), 
- klubka vln, příze, nitě, svetry a pleteniny na párání, větší zbytky látek, 
- optické brýle, skla, obroučky, hokejky, pouzdra na brýle, sluneční brýle, 
- psací a školní potřeby (tužky, propisovačky, náplně, pastelky, papír. bloky, omalovánky, se šity, čisté a barevné papíry, fixy 
apod.), 
- peníze (na potraviny, léky, dopravu). 
A prosím, nezapomeňte na modlitbu za misionáře, kteří mírní bídu, hlad, utrpení a nemoci v misijních zemích. Prosme 
i za ty, kteří misionářům pomáhají v zázemí a také za ty, kterým misionáři slouží. 
Věci i peníze (s určením užití) je možné předat i přímo p. Vladimíru Jansovi, čp. 7. Za všechny, kteří organizují pomoc a naši 
pomoc potřebují Vám upřímně děkuji: „Vaši štědrost a dobrotu Vám odplať Pán Bůh!“. 

Charitní sbírka oděvů, bot a potřeb bude včas oznámena v Poutníku a v Dolnočermenském zpravodaji. Předpokládám měsíc 
květen roku 2000. 

za org. Vl. Jansa 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Je podzim. Poslední zažloutlé listy ještě pomalu padají k zemi. Nad holými větvemi vykukují těžké mraky 
a vypadá to, že co nevidět začne pršet. Po pěšině ke kostelu jde babička se svojí malou vnučkou. Jdou pomalu. 
Babičku už často bolívají nohy a taky se jí těžko dýchá. Alenka se dívá kolem sebe a zasypává babičku 
nejrůznějšími otázkami. Po chvíli se dostanou až na hřbitov. Nejsou tam samy. Tu a tam se někdo zvedne od 
práce a babičku zdraví. 

„Babi, co tady budeme dělat?“ vyptává se Alenka. „Nejdříve si trochu odpočinu a pomodlím se za dědečka. 
No a potom se do toho dáme,“ vysvětluje babička. Alenka 
chvíli zvědavě pokukuje po ostatních hrobech a pak už 
netrpělivě babičku tahá za rukáv. „Babi, tak už mě řekni, do 

čeho se dáme,“ žadoní vnučka. „Nejdříve vytrháme všechny ty květiny, které 
už odkvetly a taky tyhle, ty zase spálil ranní mrazík, vidíš Alenko?“ ptá se 
babička. „Hm,“ pokyvuje hlavou Alenka a prohlíží si pomrzlé lístečky. „To 
víš, už se hlásí zima. Všechno jakoby usíná a pak se to na jaře zase probudí 
a začne růst. Třeba takový strom - na jaře vypučí, obalí se novým listím, 
vykvete, přinese plody a pak s podzimem odevzdá úrodu, shodí listí a usíná 
nebo někdy i zimu nepřečká a uschne. S námi lidmi je to vlastně také tak. 
Nejdřív je každý maličký jako třeba ty, Alenko. Pak vyroste, má děti, stará se 
o ně, a když dorostou, pomalu začíná chřadnout, stárne a umírá,“ domluví 
babička a na chvíli se zamyslí. „A babi, proč sem chodíš na dědečkův hrob?“ 
vyptává se zase Alenka. „Protože jsem měla dědečka ráda a teď na něho 
vzpomínám a modlím se za něho,“ vysvětluje babička. Alenka jí hned skočí 
do řeči: „A kde je teď dědeček?“ „Pán Bůh si ho zavolal k sobě,“ dodává 
babička. „A tebe taky zavolá?“ ptá se Alenka. „To víš, že ano. Každého člověka zavolá, když přijde čas. Skončí jeho život tady 
na zemi a začne život věčný u Pána Boha,“ vysvětluje babička. „A jak to víš, babičko?“ ptá se dítě a upírá své velké oči na 
stařenku. „Vím to, a věřím tomu, víš děvenko,“ se zlomeným hlasem říká babička a pohladí vnučku po vlasech. Po té doupraví 
hrob a rozsvítí svíčku. Je to další světýlko v celém tom moři světel na hřbitově. Vždyť je právě před svátkem Dušiček, kdy si 
připomínáme Památku všech věrných zemřelých. 

A tak, děti, až půjdete kolem hřbitova plného světel, vzpomeňte si, co to znamená a na koho zvláště vzpomínáme. 

(Otazníček) 

PPRROO    SSTTAARRŠŠÍÍ::  

Právě na zítřek 1. listopadu připadá svátek Všech svatých. Patří to už neodmyslitelně k podzimu. K tomu času, který mnoho 
lidí těžce prožívá. V přírodě se vše ukládá k spánku, něco končí, je smutno, málo slunce a světla. 

A právě v těchto chvílích zkuste si někdy prolistovat kalendář. Možná se až podivíte, kolik těch svatých je tam uvedeno. Na 
každý den, pokud není nějaký svátek narození nebo jiná událost, připadá určité jméno. V té záplavě jmen jsou nám však některá 
bližší. Slýcháme je v kostele při litaniích k svatým. Měli bychom se k nim obracet s prosbami a modlitbami za naši zem a to 

zejména k těm, které 
nazýváme ochránci naší 
vlasti. 

V dnešní osmisměrce je 
ukryto 10 z těchto 
nejznámějších jmen (3 ženy 
a 7 mužů). Víc už vám 
nenapovím a můžete se dát 
do hledání. 

Ještě malou poznámku. 
Až objevíte ta jména, 
zkuste si trochu „sáhnout“ 
do vědomostí, jestli 
o každém z těchto svatých 
alespoň něco víte. 

(EJ) 

ŘŘEEŠŠEENNÍÍ    ÚÚLLOOHHYY  
ZZ    MMIINNUULLÉÉHHOO    PPOOUUTTNNÍÍKKAA::  

Podařilo se vám zvládnout početní úlohu tak, 
aby vám „seděl“ součet? Vzhledem k rozsahu 
jednotlivých otázek uvádím pouze jejich čísla 
a k nim správný počet dnů nebo roků. Tady 
jsou správné odpovědi: 

1) 40 6) 3 
2) 100 7) 150 
3) 12 8) 42 
4) 40 9) 5000 
5) 7 10) 40 
Součet   5434 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  

    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

31. neděle v mezidobí 

31. října 1999 

45. týden / 99 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

1. listopadu - pondělí  Slavnost VVŠŠEECCHH  SSVVAATTÝÝCCHH 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
16.30 Verměřovice - za Josefa Režného a manželku 
18.00 Dolní Čermná - na poděkování P. Marii a za další ochranu 

2. listopadu -  úterý  VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA  NNAA  VVŠŠEECCHHNNYY  VVĚĚRRNNÉÉ  ZZEEMMŘŘEELLÉÉ 
6.45 Dolní Čermná – za Svatého Otce Jana Pavla II. 
16.30 Petrovice - za Josefa Majvalda, manželku Jarmilu a oboje rodiče 
18.00 Dolní Čermná - za všechny zemřelé 

Po skončení každé mše svaté proběhnou dnes na hřbitovech tzv. Dušičkové pobožnosti. Ve Verměřovicích bude 
pobožnost v pondělí po skončení odpolední mše svaté. Upozorňujeme věřící, že jednotlivé přímluvy za zemřelé 

budou vyvěšeny na všech kostelích ve venkovních vývěskách. Při pobožnosti se jmenovitě číst nebudou! 
3. listopadu -  středa  31.týdne v mezidobí 

18.00 Dolní Čermná - za Marii Nastoupilovou a manžela 
4. listopadu -  čtvrtek  sv. Karla Boromejského, biskupa 

6.45   Dolní Čermná - za Boží pomoc a ochranu P. Marie 
18.00 Verměřovice - za Filomenu Stejskalovou, manžela a rodiče 

5. listopadu - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
18.00  Dolní Čermná - za Jana Bednáře a manželku a rodiče 

6. listopadu - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
svatých andělů strážných 
7.30 Dolní Čermná- za P. Františka Halíka 
17.00 Petrovice - za Karla Vašátko a rodiče 

7. listopadu - neděle – 32. v liturgickém mezidobí 
V naší farnosti slavíme Výročí posvěcení farního kostela sv. Jiří 

Dolní Čermná  -  7.30 h. - za Pavla Hanuse a rodiče 
Dolní Čermná - 10.00 h. - za farníky 
Dolní Čermná - 15.00 h. – zpívané latinské nešpory se svát. požehnáním 

Kostelní sbírka této neděle je určena na novou elektroinstalaci farního kostela v Dolní Čermné! 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele:  pondělí a úterý od 14.00 - do 16.00 h. 

po tyto dva dny se zpovídá vzhledem k možnosti získání plnomocných odpustků 
 středa od 17.30 - do 17.55 h. 
 čtvrtek od 6.00 - do 6.40 h. 
 pátek od 15.00 - do 17.55 h. 
 sobota a neděle od 6.30 - do 7.25 h. 
ve Verměřovicích: čtvrtek od 15.00 - do 17.55 h. 

Pravidelná návštěva nemocných a starších farníků se před 1. pátkem uskuteční: 
V Dolní Čermné - ve čtvrtek 4.11. a v pátek 5.11. dopoledne 
V Petrovicích - v pátek 5.11. dopoledne 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  

    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

pokračování 

z předchozí strany 

Duchovní správce upozorňuje na akce ve farnosti: 
akce den čas místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 1.11. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
dětská mše svatá pondělí 1.11. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 1.11. 19.15 h. fara Dolní Čermná 
generální úklid kostela před posvícením čtvrtek 4.11. 15.00 h. kostel Dolní Čermná 

Prosba: 
Ve čtvrtek 4.11. bude konat generální úklid farního kostela a prostranství hřbitova v Dolní Čermné před 
posvícením. Běžné nářadí si prosím vezměte s sebou! Prosím všechny farníky o pomoc! 

Odpustky pro duše v očistci 
V pondělí 1.11. odpoledne a v úterý 2.11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné 
odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry. 
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné 
pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze 
takto získat odpustky částečné. 

Duchovní správce informuje: 
Bratři a sestry, drazí přátelé, upozorňuji vás že: 

� Sobotní ranní mše svaté budou od 6.11. t.r. vždy ráno v 7.30 h. Rozhodlo 
o tom hlasování Farního setkání, které proběhlo ve středu 13.10. t.r. 

� Na civilní službu v naší farnosti nastoupil Jiří Vávra, který vystřídá v této 
službě Ondřeje Málka. Ondřej totiž na konci roku končí svoji „vojnu“ v naší 
farnosti. Jsem přesvědčen, že civilní služba je pro naši farnost velká pomoc. Více 
se na toto téma zmíním v lednovém čísle, kde bude také rozhovor s Ondřejem 
Málkem. 

� V sakristii farního kostela v Dolní Čermné je možné si ještě zakoupit 
stolní kalendáře: 

„Svatá Země 2000“ (z Karmelitánského nakladatelství) 1 ks za 50,- Kč 
klasický stolní kalendář od nakl. ZVON 1 ks za 49,- Kč 
diecézní stol. kalendář pro rok 2000 s názvem „Pod jednou střechou“ 1 ks za 46,- Kč. 
Cyrilometodějský kalendář na čtení 1 ks za 53,- Kč. 

� Každý pátek odpoledne od 16.00 - do 17.00 hod. je možné navštívit naši farní knihovnu a vypůjčit si z nabídky 
více než 600 knih, a to nejen náboženského a duchovního žánru. K půjčení se nabízí také celá řada knih ze světové 
beletrie či odborné literatury. Přijďte se podívat a určitě si něco pěkného k zimním večerům vyberete. (Pa) 


