ROČNÍK V
DUBEN 2001

STÁT SE OBÁVÁ REKLAMY NA CÍRKVE
Samotný akt sčítání lidu pro nás,
občany tohoto státu, začal a skončil
vyplněním archů o stavu platném ke
konci dne 28. 2. 2001. Sběru
a následnému vyhodnocení jednotlivých
dat předcházely bouřlivé diskuse zastánců sčítání a tábora hájícího principy
nezpochybnitelnosti ochrany osobních
údajů. O skutečnosti, jak pravdivé údaje
o sobě jsme byli ochotni přiznat,
o zabezpečení jejich ochrany a způsobu
využití se budeme moci přesvědčit
v méně či více vzdálené budoucnosti.
Především v druhé polovině měsíce
února nacházeli zastánci i těch nejkrajnějších názorů dostatek prostoru na
stránkách novin a v ostatních sdělovacích prostředcích.
Protože se v souvislosti s vyplněním
dotazníků používala slova jako obavy,
nedůvěra či strach, objevily se i snahy
podpořit úsilí státu zastoupeného
Českým statistickým úřadem. Jednou
z mnoha byla upoutávka katolické
církve, kterou pouze jeden den vysílal
Český rozhlas. Den poté byla stažena
z programu,
když
vedení
rozhlasu konstatovalo, že
je radou pro vysílání
vnímána jako reklama na
církev a ne na samotnou
akci sčítání. Text spotu
vysílaného
jako
sponzoring
časomíry
zněl: „Církev není muzeum, ale
živé
společenství,
které
počítá
i s Tebou. Pamatuj, že někam patříš.
Sčítání lidu 2001.“ (MF Dnes z 24. 2.
2001) Podle mluvčí rady Heleny
Havlíkové: „Ohlášení vykazovalo znaky
reklamy a obsahovalo přesvědčovací
prvky.“

V odvysílaném textu se neobjevuje
název žádné církve působící v České
republice. Takovouto formu propagace
by bylo možné přirovnat např.
k podobně znějící nepříliš konkrétní
reklamě: „Prodejci potravin Vás zvou
k návštěvě svých prodejen.“ Efekt,
který z takovýchto reklamních textů
vznikne katolické církvi a např. firmě
Konzum je naprosto stejný a to velice
nejistý, ne-li vůbec žádný. Stejně jako
by občan při nákupu volil z mnoha
nabídek, nebyl ani rozhlasovým vysíláním veden k uvedení určité církve
v příslušné kolonce sčítacího formuláře.
Upoutávka zřejmě nebyla vyráběna za
účelem propagace církve. Nedovedu si
představit, že by posluchači po jejím
odvysílání zaplňovali často poloprázdné
kostely. Pravděpodobně byla svými
tvůrci vnímána jako důraz na zodpo-

vědnost občanů při jejich rozhodování.
Jejím cílem mohlo být posílení důvěry
občanů ke sčítání a k zabezpečení jimi
poskytnutých údajů. Podle vyjádření
mluvčího České biskupské konference,
Daniela Hermana, byla krátká relace
odpovědí na výzvu úředníků Českého
statistického úřadu.
Reklamu na církve i proti nim zakazuje zákon o vysílání. V současné fázi
vývoje naší demokracie je tato regulace
zřejmě oprávněná. Jestliže by neexistovala, mohla by se svých práv na propagaci dovolávat i ta seskupení, nebo
církve, která člověku neumožňují život
ve svobodě zaručované pluralitní (názorově četnou) společností. Zřetelným
příkladem takových seskupení jsou
sekty, které ve svých názvech používají
slovo církev. Mnohem důležitější než
zákaz náboženské reklamy je existence
reklamy na některé příspěvkové organizace. Myslím tím ty, které při své
činnosti prosazují především hodnoty
pomoci bližnímu. Společnost, která
alespoň občas propaguje hodnoty shodující se s hodnotami křesťanskými,
není určitě společností bez naděje.
(RM)
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SLOVO K VELIKONOCŮM

Drazí bratři a sestry,
je sice první aprílový den, ale nebojte se, následující slova nebudou aprílovým žertíkem. Dnešní
neděle, v lidovém názvosloví - smrtelná, nám připomíná blížící se Svatý týden a s ním i umučení Pána
Ježíše. Vy starší si vzpomínáte, že o této neděli se zahalovaly všechny kříže v kostele na znamení, že
se Ježíš skryl v chrámě a tam ukryl v utrpení své božství, aby se naše pozornost obrátila na jeho
skutečný kříž na Golgotě. Během tohoto týdne se bude v naší farnosti udílet svátost nemocných a bude
dána příležitost přistoupit ke sv.zpovědi a v ní se upřímně smířit s Pánem i se společenstvím Jeho
církve. Vyprošuji proto všem nemocným odvahu přijmout svátost, v níž se nabízí Boží pomoc pro
nemocné tělo a mocná síla pro znavenou duši. Stejně i všem kajícníkům přeji, aby poznali, skutečný
stav svého dosavadního života, nebáli se ze svých poznaných hříchů vyzpovídat a tak s velikou nadějí
pokračovali ve své životní pouti posíleni Otcovým milosrdenstvím.
Až příští týden budeme o Květné neděli světit jívové ratolesti a slyšet pašije, buďme vděčni, že spolu
opět vystupujeme k samému vrcholu církevního roku. Liturgie celého Svatého týdne nám uchovala nemalé bohatství a krásu
jednotlivých obřadů. Určitě stojí za to se na tyto dny ve svém duchovním životě dobře připravit a nenechat se různými starostmi
a zájmy zahnat do role diváků či pouhých statistů. Nebojme se ztrácet čas pro Boha. Církev jako dobrá matka nám ve Svatém
týdnu přichází na pomoc s osvědčenými duchovními prostředky: s rozjímáním nad utrpením Páně, s klaněním před Kristovou
přítomností v Nejsvětější svátosti oltářní, s důvěrou ve snášení každodenních potíží a neposlední řadě s odpouštějící Boží
láskou, kterou my můžeme ve svém soužití s bližními aspoň trochu napodobit.
Drazí přátelé, vyprošuji vám, aby Zmrtvýchvstalý Ježíš znovu a nově zazářil také ve vašem životě. Aby svým velikonočním
vítězstvím zahnal temnoty hříchu a strachu z úkladů dávného nepřítele, vtiskl do vaší duše svůj pokoj, a tak nechal rozhořet
vaše srdce. Požehnané velikonoce vám všem a vašim drahým.
Váš Otec Pavel

DROGY A JÁ?
Je zamračený zimní den. Jedu vlakem. Sedím schoulená a dřímající, občas
mžourající na ledové království venku. Mám angínu. Uvědomuji si, že je čas brát
penicilin a tak se, s ospalým výrazem ve tváři, chvíli přehrabuji v batohu a posléze
třesoucíma se rukama dávám do pusy tabletu a zapíjím ji minerálkou. V tu chvíli si
s překvapením uvědomuji, že jsem někým pozorována. Zvednu hlavu a vidím
zamračenou, téměř výhružnou, tvář muže středního věku. Skoro jsem se lekla. Pak
jsem si řekla, že je asi „zvláštní“ a rozhodla jsem se podřimovat. Ovšem, když jsem se
probudila, ten člověk se na mě opět díval. A zrovna
tak zle, jako předtím. Teď už jsem se opravdu lekla.
Co když je to nějaký zloduch a mě si vyhlédl jako
oběť..? Rozhodla jsem se vystoupit z vlaku jinými
dveřmi (i když to znamenalo časovou ztrátu) ve snaze, ne zrovna hrdinně, utéct.
Seběhnu z nástupiště do podchodu, poklusem chci vyběhnout i schody vedoucí
do nádražní haly... Srdce se ve mně zastavilo. Nahoře na schodech stál on
a díval se na mě. Než jsem stihla něco vymyslet, stál u mě, měřil si mě zlým
pohledem a začal mi říkat, že si zbytečně ničím svůj mladý (?) život. Že drogy nic
nevyřeší, ať raději navštívím psychologickou poradnu, drogou si jen podlomím
zdraví.
Začala jsem se, pro něho pochopitelně zcela nečekaně, smát. On tam stál
s vážným výrazem v obličeji a omlouval se, že ví, že mu do toho nic není, ale že
je lékař a těch zničených životů už viděl moc. Říkal, že nemůže mlčet, když vidí, jak si někdo zbytečně kazí drogami
zdraví.
Když jsem mu s úsměvem vyložila, že jsem nemocná a beru penicilin, začal se smát i on, i když neopomenul říci,
že s angínou se necestuje, s tou se prý leží doma v posteli. Poté, co jsem mu řekla, že jsem ho považovala za
zloducha, se smál opravdu od srdce i on.
Jsou to už dva roky, co jsem tuto
KDYBY NA SVĚTĚ VLÁDLA LÁSKA,
příhodu zažila, a mám dobrý pocit z toho,
že žijí lidé, kterým druzí nejsou lhostejní.

BYLY BY VŠECHNY ZÁKONY POSTRADATELNÉ

Aristoteles
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JAK JSEM SE CHYSTALA KE SVATÉ ZPOVĚDI

Již jsem si víckrát všimla, že když chci přijmout svátost
smíření, objeví se nějaké potíže nebo důvody, abych to
odsouvala.
Tentokrát jsem nedokončila přípravu a nestihla poprosit
manžela o odpuštění. Při vší snaze o soulad občas něco
provedu, třeba mu dám omylem do čaje místo bezové šťávy
lák z okurek.
„Vždyť se nic neděje“, myslím si „je pátek, beztak tam
bude víc lidí a nedošlo by na mě.“ Ale to jsem tomu dala.
U zpovědnice nebyl vůbec nikdo. Docela mě to mrzelo
a rozhodla jsem se, že půjdu ráno. Jako naschvál jsem
zaspala a stihla jen mši svatou. „Nevadí, zkusím to
v neděli,“ je mé nové předsevzetí.
Večer zazvoní telefon: „Mamko, tak jak, mohla bys
přijít?“ Poznávám po hlase syna a ptám se: „Teď večer?
A proč?“ „On ti Pavel nic neřek?“ „Ne.“ „No, chceme jít na
ples a potřebujeme pohlídat kluky.“ Děti já hlídám moc
ráda, je to moje radost. Hned souhlasím a domů se vracím
po jedné hodině. Ještě se jdu vykoupat a ráno, jak jinak,
opět jsem zaspala.
„Vždyť můžu jít v pondělí,“ uklidňuji se. Navečer opět
zvedám telefon a slyším dceru: „Mami, mohla bych teda
přivézt děti? Starší dcera je nemocná, ta hlídat nemůže,
manžel má moc práce a já musím do služby. Aspoň ty dvě
nejmenší.“ Už jsme to měly trochu domluveno dřív, tak
odpovídám: „To víš, že jo a kluky můžeš přivézt taky.“
V pondělí je u nás od samého rána rušno a veselo. Jsem
spokojená, že nemusím být doma sama. Děti odjíždějí až
před 18 hodinou, takže nemám šanci stihnout ani večerní
mši svatou.
„Nejlepší bude, když půjdu ve středu“, dávám si další
termín. „Svatá zpověď je od 16 hodin, to už musí vyjít.“ Po
obědě jsem se dala do vaření sulcu a to ve dvou hrncích,
aby to stálo za to. Nakonec jsem ještě dala do menšího
hrnku koření (lžičku pepře, lžičku nového koření, půl
lžičky tymiánu a několik bobkových listů), zalila trochu
vodou, zapla plotnu na šestku a dala povařit, abych mohla
vývarem dochutit sulc. Zatím jsem si šla vyčistit zuby,
umyla se, oblékla a než jsem se vrátila do kuchyně, bylo
tam kouře, jak v komíně. Honem jsem vypnula rozpálenou
plotnu a odnesla ven spálený hrnek. Potom jsem otevřela
okno, jak to nejvíc šlo, zapnula odsávání a udělala průvan
v chodbě, protože ten dým byl už i tam. Nikdy bych
nevěřila, že z takové trošky koření může vzniknout tolik
spáleniny. Hrnek nešel ani otevřít, musela jsem pokličku
odtrhnout. Uvnitř bylo úplně černo i na pokličce, takže se
tou spáleninou připekla k hrnku. Dým se mně podařilo
vyhnat, ale zápach ze spáleniny, to
už znám, to bude trvat kolik dní.
Nakonec ještě čichám k sobě:

„Ne takhle do kostela jít nemůžu“ a jdu
se znovu převléknout. Když konečně
odcházím ještě trochu doufám: „Kdyby
tam nikdo nebyl, tak možná…“ Bohužel
pár kajícníků ještě čekalo a já odkládám
sv. zpověď na ráno.
Je to k nevíře, ale večer zase zvoní
telefon: „Mamko, jak seš na tom?
Mohla bych ještě přivézt děti?“ „To víš,
že můžeš,“ ráda souhlasím a dávám
dětem přednost. Jistě nám Pán Bůh dává
zdraví, abychom mohli mladým
pomáhat, dokud potřebují. Náhle
dostávám vynikající nápad: „Než děti
přijedou, musím nakoupit. Když půjdu trochu dřív, můžu
přijmout svátost smíření, potom se stavím v obchodě a před půl
osmou budu doma. To je ono.“ Probudila jsem se trochu později
a spěchám, abych to dohnala. Tu cítím v břiše velice podezřelé
kručení, že se vůbec neodvažuji odejít: „Ach jo, i moje vlastní
tělo je proti mně. To se mně snad zdá.“ Čekám, co se bude dít,
ono nic a za chvíli je klid. Když jsem konečně na náměstí, jen se
smutně dívám ke kostelu: „Hm, bude sedm, teď je asi
promluva… nedá se nic dělat, snad zítra.“
Kluci šli odpoledne lyžovat a potom odjeli domů. Vnučky u nás
zůstaly ještě na druhý den. Bylo nám spolu dobře. Povídaly jsme
si pohádky, četly, zpívaly, kreslily, šly koupit nějaké dobroty,
však to znáte. Domů odjely až před půl šestou a to už byl čas jít
oslavit svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Svatá
zpověď … opět nic.
Pro jistotu jdu včas spát, jenže spánek nikde. Je to docela nuda
jen tak ležet. Musím si to nějak zdůvodnit: „Všechno zlé je na
něco dobré. Když neusnu, nemůžu zaspat a je to.“ Chvíle
polospánku se dostavuje až k ránu. V pět hodin už jsem zase čilá
a konečně mám na všechno dost času. Venku je čerstvě napadaný
sníh, je ticho a klidno, nikde ani živáčka. Za chvíli jsem na
náměstí: „Ale co to? V kostele je ještě tma. Pro pána krále, snad
nejdu o hodinu dřív?“ Na mostě před sebou vidím čerstvou
stopu: „Je to dobrý, už tu šla paní Severinová.“ Než vyšlapu
schody je už odemčeno. Pan farář ještě pobíhá po kostele a já
mám čas na chvíli odpočinku a soustředění. Když přichází,
sbírám všechnu odvahu, kterou mám a ještě prosím: „Pane Ježíši,
pomoz mi, ať to zvládnu.“
Za chvíli mám duši plnou radosti, pokoje a vděčnosti. Bůh mi
odpustil, on mě miluje, těším se, že ke mně přijde, bude se mnou
sdílet můj život, vím, že na této zemi nemůžu prožít nic
krásnějšího. Díky, Pane, díky.
(LM)
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
Něco z historie Pehumy – část 2
(Zpracováno na základě výpisků z Pehumácké kroniky– první šerif Honza Hubálek)
Hlavní rysy Pehumáckého společenství: 1. Oddanost Bohu a církvi – tzn. Svatému Otci a s ním spojeným biskupům
a kněžím.; 2. Láska k Panně Marii a zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci; 3. Čistota srdce – chránit se všemožně hříchu.
Všechny tyto rysy jsou zachyceny v barvách vlajky společenství: Je to to nejpodstatnější z duchovního základu, z kterého
Pehuma vyrostla a s jehož pomocí, jak věřím, překonala a dá-li Bůh překoná všechny duchovní bouře a krize. Pokud se
nezřekne svých původních ideálů, nemůže být nikdy poražena a vnitřně rozbita.

Ze současnosti

Celé to začalo tím, že jsme se v 16:00 sešli na tureckým nádražíčku. No a pak už se to vezlo… Sotva
jsme naskákali do vlaku, kluci vybalili kytary a začalo se zpívat. Pročež nám cesta vesele ubíhala a než
jsme se nadáli, přivítalo nás hradecké Hlavní nádraží. Odtud asi 15 minut pochodu a pak si všichni
užívali pohodu na privátu u Pepčových kamarádů.
Společenské centrum Aldis na nás dýchlo sváteční atmosférou, kterou utvrdil projev ředitele školy,
a taky „hadí tanec“ při předtančení. Při nástupu na šerpování jsme našeho
maturanta zasypali hromadou „chechtáků“ a ohlušujícím jásotem. Přestože decibely našeho křiku
neměly konkurenci, Pepa to nevnímal a soustředil se na slova ředitele. Místo hlubokých slov se
však ředitel zeptal: „Kdes to naverboval?“
Po ošerpování mohla začít ta pravá plesová zábava. Kapelník ohlásil sólo pro , rodiče
a maturanty, a tím začala ta pravá zábava ve víru smíchu a tance. BigyBoBácké tombole jsme
taky malinko ulehčili. Například šipky si můžete přijet zahrát do Turecka. Usilovné ničení parketu
pokračovalo až do brzkých ranních hodin.
Všechno ale jednou končí, a tak se tlupa pětadvaceti rozjásaných přátel bratra Kiwiho vrací
v ukrutném mrazu na privát, kde za svitu nebeské svítilny sní o celém tom řádění v Aldisu.
Ráno nás Pepča překvapil vydatnou a dobrou snídaní a po ní jsme se ještě unavení začali odebírat ke svým domovům.
Vytrvalci, kterým to ještě nestačilo, si šli zaplavat do „Hradeckého moře“. Bylo to fajn, zvlášť když jsme ve vlaku zjistili,
že nás slečna pokladní nechala plavat za polovic (omylem).
Tak, bráško, za celou tlupu:

☺

„Držíme Ti pěsti,
při matuře hodně štěstí,
depku berem na sebe,
zbytek směruj do nebe!“

DO VAŠÍ KNIHOVNIČKY
Alexandra Ripley - Božská láska
(vydal: Knižní klub, Praha, 1999)
Dle slov autorky stály na počátku románu Evangelia, legenda a hloh. Velice poutavý a čtivý román vás okamžitě vtáhne do
děje. Dostanete možnost sledovat osudy Josefa z Arimatie od jeho mladických let, až po poslední dny. Všechny události se
odvíjí v prostředí římské říše, historických osobností jako byli např. král Herodes a jeho rádce Ptolemaios, mudrcové Hilel
a Šamaj, velekněží z Chrámu...
Aniž bych studovala odborné knihy, dozvěděla jsem se mnoho zajímavého o životě Židů, o jejich svátcích i obřadech,
o Chrámu, židovské Veleradě, saducejích a farizejích, o příbuzenských poměrech mezi vládci říše, o způsobu jmenování
římských prokurátorů na ovládaných územích,...
Co více dodat? Snad jen to, že pokud knihu otevřete, budete číst
jedním dechem.
A vlastně ještě něco. Pokud vás zajímá legenda, která je zmiňována
jako jedna z předloh knihy, přečtěte si stránku pro děti v tomto čísle
Poutníka.
(Mach)
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
PŘÍPRAVA NA POUŤ - VÝZVA
Tak jako každý rok proběhne i letos generální úklid nejen kostela, ale i hřbitova a okolí. Přesný termín bude oznámen
v malém Poutníku. Při úklidu bude vyvezen i hřbitovní odpad z odpadiště. Proto Vás prosíme, abyste z hrobů odstranili věnce,
kytice, kalíšky od svíček, event. mrazem roztrhlé vázy, květináče ap., aby odpadiště svou kapacitou vystačilo na další podzimní
úklid.

A JEŠTĚ DVĚ PROSBY:
•

Jak všichni jistě víte, jsou dveře na hřbitov od sv. Václava a od zadního schodiště dřevěné. Povětrnostními vlivy jsou
však značně omšelé. Mnohdy tomu napomáháme i my tím, že dveře nezavíráme, zbytečně na ně prší a pak zahnívají.
Letos plánuje obecní úřad oboje dveře natřít. Prosíme Vás proto, nezapomínejte na zavírání těchto dveří, aby na
ně nepršelo!

•

Mnohokrát v létě vidíme na hřbitově stát konve různě u kostela. Dokonce zůstaly stát konve i na chodníku. Konve
patří k vodovodu, který je u zadního vchodu na hřbitov. Prosíme Vás, nenechávejte konve neodklizené! Pokud Vám
dělá potíže konev ze zdravotních důvodů odnést, požádejte, prosím, někoho, aby ji za Vás odnesl. Věřím, že Vás lidé
neodmítnou.
Děkujeme.
za OÚ V. Jansa

POZVÁNKA PRO DĚTI

J UNÁK

DOLNÍ ČERMNÁ
POŘÁDÁ:

AHOJ VELKÝ NÁČELNÍKU,
VÍŠ, ŽE TĚ PŘIJDOU
NAVŠTÍVIT DĚTI?

HOWGH!

PROGRAM:
POKLAD NA STŘÍBRNÉM JEZEŘE
ÚZEMÍM ZRÁDNÝCH SIOUXŮ
ZDOLÁNÍ SKALISTÝCH HOR
STOPOVÁNÍ DIVOKÉ ZVĚŘE
JÍZDA NA DIVOKÝCH KONÍCH
LUK A ŠÍPY
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POUTNÍK
KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 1. 4. – 18.00 hod.
Út 3. 4. – 19.30 hod.
St 4. 4. – 19.30 hod.
Pá 6. 4. - 19.00 hod.
Út 10. 4. – 19.30 hod.
St 11. 4. – 19.30 hod.
Ne 22. 4. - 18.00 hod.
St 25. 4. - 19.30 hod.

DUBEN 2001

Koncert pro dva klavíry - A. Faltusová, M. Štěpánková v sále kina v Jablonném nad
Orlicí
Koncert KPH - FAGOTI BRUNENSES v sále lanškrounského zámku
Causa Rudolf aneb Hra na mocenské šachovnici - divadelní prvotina J.Brabence v sále
lanškrounského zámku
Podorlický dětský pěvecký sbor v sále kina v Jablonném nad Orlicí
Dobrý večer Quintet show - písnička z 60. let v netradičním a humorném pojetí v sále kina
v Jablonném nad Orlicí
Lokálka - pořad známé hradecké „parodické“ skupiny v sále lanškrounského zámku
Vernisáž výstavy Obrazy - Josef Vašák v Kult. centru v Jablonném nad Orlicí. Výstava
potrvá do 12. 5. 2001
Kanibalové doby kamenné - cestopisná reportáž o expedici do exotické Nové Guiney Papuy v sále lanškrounského zámku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V dubnu oslaví:
50 let
80 let
77 let
95 let
75 let
65 let
76 let
76 let
77 let
70 let

pan Jaroslav Dušek
paní Věra Dušková
pan Jiří Motl
pan Josef Výprachtický
pan Břetislav Krejsa
paní Ludmila Bednářová
paní Jiřina Stejskalová
paní Božena Smejkalová
paní Jaroslava Marková
paní Jiřina Nastoupilová

z Petrovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Petrovic
z Dolní Čermné

Dne 7. dubna 2001 oslaví v Dolní Čermné svoji zlatou svatbu
manželé Karel a Lidmila Markovi z Petrovic.
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Otec Pavel

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Duben 2001
7.30
1. 4. Ne 5. neděle postní
10.30
7.30
8. 4. Ne Květná neděle
10.30
12. 4. Čt Zelený čtvrtek
18.00
13. 4. Pá Velký pátek
Slavnost
15. 4. Ne
Zmrtvýchvstání Páně
16. 4. Po Pondělí velikonoční
22. 4. Ne 2. neděle velikonoční
29. 4. Ne 3. neděle velikonoční

18.00
7.30
10.30
7.30
7.30
10.30
7.30
10.30

6. 5. Ne

p. Havlová 247
Macháčkovi st. 55
p. Vašíčková 27
Dostálovi 293
Macháčkovi ml. 55

13. 5. Ne
20. 5. Ne

Macháčkovi Z.,M. 55
Hubálkovi 61
Klekarovi ml. 292
Matějkovi 58
Řehákovi 283
Bednářovi 285
Klekarovi st.292
Jansovi 65
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24. 5. Čt
27. 5. Ne

Květen 2001
7.30
4. neděle velikonoční
16.00
7.30
5. neděle velikonoční
16.00
7.30
6. neděle velikonoční
16.00
Nanebevstoupení Páně 19.00
7.30
7. neděle velikonoční
16.00

Filipovi 67
Adamcovi 18
Vránovi 18
Jansovi ml. 7
Jansovi st. 7
p. Krátký 73
p.Vávrová 264
Venclovi 402
Režný 403

POUTNÍK
PRO DĚTI

DUBEN 2001
AHOJ DĚTI!

Před měsícem jsme si říkali, že stojíme těsně na začátku postní doby. Dnes se dá říci, že její větší část je již
za námi a jsme blíže očekávaným velkým svátkům - Velikonocům. Za nedlouho prožijeme Květnou neděli.
Určitě alespoň někteří z vás už vědí, co k této neděli patří - v kostele kněz přede mší svatou světí ratolesti „kočičky“. Připomínáme si, že o Květné neděli vjížděl Pán Ježíš slavně do města Jeruzaléma, vítán zástupy,
které ho oslavovaly.
Po Květné neděli přichází týden plný událostí. Víme, že jednotlivým dnům jsou přiřazována různá
označení. Škaredá středa nám připomene, že Jidáš slíbil zradu Pána Ježíše. Zelený čtvrtek je velice významný
tím, že Pán Ježíš při Poslední večeři s apoštoly ustanovil svátost Těla a Krve Páně. Tuto svátost již také
někteří z vás přijímáte, nebo se na její přijetí připravujete. K Zelenému čtvrtku patří také modlitby Pána
Ježíše v Getsemanské zahradě. A nadchází Velký pátek a s ním i bolestná křížová cesta a ukřižování Pána
Ježíše. Na sklonku Bílé soboty už se pak vše připravuje na slavnost, snad největší ze všech, na Vzkříšení a slavné Zmrtvýchvstání
Pána Ježíše. Tato neděle by pro nás všechny měla být opravdu velice radostná.
A pondělí velikonoční, to neunikne zejména vám, dětem. S tímto dnem se pojí nejrůznější tradice a zvyky a vždycky se na ně moc
těšíte. K Velikonocům také nerozlučně patří určité symboly. Některé z nich můžete najít v obrázku, až si ho podle čísel vybarvíte.
(Otazníček)

Z minulého Poutníka:
Našly jste „schovanou“ ovečku? Byla
v levé části obrázku za keřem.
Legenda barev k obrázku:
1 – tmavě hnědá
2 – světle hnědá
3 – oranžová
4 – červená
5 – zelená
6 – tmavě modrá
7 – fialová
8 – žlutá
9 – světle modrá
bez čísla - bílá

PRO STARŠÍ:
I když máme stále ještě postní dobu, za
nedlouho budeme slavit Velikonoce. Svátky
Vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých.
Ale dříve, než mohly ženy objevit prázdný hrob, musel tu být někdo ochotný jej mrtvému poskytnout. Z hodin náboženství už
nejspíš víte, že oním ochotným člověkem byl Josef z Arimatie. Bible nám říká, že Josef byl členem židovské rady, byl to člověk
dobrý a spravedlivý a očekával království Boží - nic více se z Nového zákona o něm, či jeho rodině, nedovíme.
Ale je tu legenda o Josefovi z Arimatie, stará mnoho staletí, obecně známá a s láskou a úctou opatrovaná. Říká nám, že Josef byl
námořník, obchodník s cínem těženým na anglickém poloostrově, který dnes známe pod jménem Cornwall. A také, že on a jeho
přátelé přinesli do Anglie poselství křesťanství. Připluli po moři a vylodili se poblíž nízkého kopce v bažinách. Josef nesl hůl, dlouhý
kus dřeva, který zabodl do země, aby se o něj opřel, když vystoupil z lodi. Dřevěná hůl ožila, stal se z ní strom kvetoucí uprostřed
zimní krajiny.
Josef se svými přáteli postavil chýši z proutí a z bláta, která byla prvním křesťanským kostelem v Anglii. Malá kaple byla postupně
zvětšována a rozšiřována, až se z ní stalo opatství Glastonbury, nadherný vznosný komplex kamenných budov, mezi nimiž je
i katedrála, známá ve středověkém světě jako jedna z nejkrásnějších vůbec. Vždy k ní patřil kvetoucí strom v presbytáři, známý jako
Glastonburský hloh. Byl zvlášť pozoruhodný, neboť každý rok kvetl v čase Vánoc, uprostřed zimy, a pak znovu na jaře.
Dosud kvete.
Z opatství dnes zbyly jen zříceniny, v jejichž blízkosti se z rovinaté krajiny tajuplně zvedá Glastonburský Tor. Každý rok navštěvují
opatství tisíce lidí a jsou hluboce pohnuti nad zbytky jeho nádhery a nad legendou, která je opřádá.
O Vánocích dostává anglická královna pučící větvičky Glastonburského hlohu, tak jako je po celá staletí dostávali její předchůdci
na trůně.
(legenda převzata z knihy Božská láska od Alexandry Ripley)
(Mach)

- 7 -

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
5. neděle postní
1. dubna 2001
14. týden / 2001

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
2. dubna -

pondělí -

sv. Františka z Pauly, poustevníka
6.45! Dolní Čermná - za Františka Andrle, manželku a dvě dcery
3. dubna úterý
po 5. neděli postní
4. dubna středa
sv. Izidora, biskupa a učitele církve
Společné udílení svátosti nemocných
18.00 Dolní Čermná - za posilu pro všechny nemocné a starší farníky
5. dubna čtvrtek
po 5. neděli postní
6.45
Dolní Čermná - za Emila a Růženu Benešovy, jejich rodiče a sourozence
Společné udílení svátosti nemocných
18.00 Verměřovice - za Jaroslava Duška a oboje rodiče
6. dubna pátek
po 5. neděli postní - první pátek v měsíci
18.00 Dolní Čermná - na úmysl dárce
7. dubna sobota
po 5. neděli postní - první sobota v měsíci
11.00 Dolní Čermná - svatba se mší sv., při které budou oddáni:
Jan Mareš z Dolní Čermné a Karla Kittnerová z Horní Čermné
současně za 50 let společného života při této mši svaté poděkují manželé: Karel a Lidmila Markovi z Petrovic
17.00 Verměřovice - za Annu Mlynářovou, manžela a oboje rodiče

8. dubna - neděle - Květná neboli pašijová
Dolní Čermná

-

Petrovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná

-

Tímto dnem zahajujeme Svatý týden.
7.30 h - za živou rodinu
Na začátku této mše svaté posvětíme jívové ratolesti a slavnostním průvodem
vstoupíme do farního kostela. Ratolesti, si prosím, přineste s sebou!
9.00 h. - za Ladislava Nováka a rodiče
10.30 h. - za farníky
14.00 h. - kající bohoslužba slova a příležitost ke svaté zpovědi
zpovídat bude P. Pavel Kalita a P. František Šanc

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
ve farním kostele:

pátek
15.00 - 17.55 h.
neděle
od 14.00 h.
v ostatní dny se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté
ve Verměřovicích:
čtvrtek
14.00 - 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce

den

nácvik zpěvu na dětské bohoslužby
pobožnost Křížové cesty - děti
pravidelná návštěva nemocných
a starších farníků před 1. pátkem

pondělí
pondělí
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek
sobota
neděle

pobožnost Křížové cesty - mládež
rytmická mše svatá pro mládež
setkání mladých v Dolní Čermné
biblická hodina
kající bohoslužba a svátost smíření

čas
2. 4.
2. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.

16.45 h.
17.30 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
17.30 h.
18.00 h.
19.00 h.
20.00 h.
14.00 h.

místo

fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná a Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Otec Pavel

POUTNÍK, DUBEN 2001
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