
 

OOTTEEVVŘŘEENNÍÍ    NNOOVVÉÉHHOO    SSÁÁLLUU  
Asi málokdo přehlédl, že stavba, která 
je realizována v okrajové části obce 
Petrovice, spěje ke zdárnému konci. 
Jestliže proběhne převzetí budovy 
v plánovaném termínu, mělo by dojít 
k jejímu slavnostnímu otevření pro 
veřejnost během druhé poloviny 
měsíce června tohoto roku. Protože 

půjde o jednu z nemnoha možností 
k prohlídce celé budovy včetně jejího technického zázemí, 
budeme se snažit přinést informaci o této události 
i prostřednictvím tzv. malého Poutníka. 

Jaké důvody vedly členy obecního zastupitelstva 
k rozhodnutí zahájit přestavbu budovy bývalého skladiště 
zemědělské techniky pro účely pořádání kulturních 
a společenských akcí? Impulsem k tomuto kroku byla nabídka 
Zemědělského družstva v Horní Čermné k odprodeji budovy 
za částku 53 000,- Kč. Také nelehké podmínky k pořádání 
plesů, tanečních zábav, divadelních představení, apod. v obci 
byly jedním z rozhodujících faktorů, který ovlivnil 
rozhodování. 

Před samotným zpracováním projektové dokumentace bylo 
nutné zvážit budoucí využití budovy. Vycházelo se 
z mnohaleté praxe a možností občanů Petrovic. Hlavní účel 
rekonstrukce byl zřejmý - výstavba sálu s kapacitou mini-
málně 100 osob vhodného pro pořádání plesů a nabízejícího 
prostor ochotnickému spolku 
i případným dalším aktivitám. 
Z důvodu využití sálu pro 
divadelní představení bylo nutné 
přistoupit k dopracování původně 
zamýšleného projektu o jeviště 
a přilehlou část budovy přesahující 
přes původně nezakryté koryto 
potoka. Rozšíření stavby přineslo 
jisté poměrné navýšení finanční 
náročnosti i prodloužení času 
probíhajících stavebních prací. 
Úprava vytvářející podmínky 
nejen pro práci ochotníků, která současně zvětšuje prostor 
samotného sálu, vyznívá v současné podobě zcela 
samozřejmě. 

Stavební práce, zahájené v r. 1996, byly financovány ze 
dvou zdrojů, kterými byly prostředky z rozpočtu obce a dotace 

z ministerstva pro místní rozvoj 
v poměru 1:1. Do konce r. 2000 byla 
proinvestována částka 3 089 794,- Kč. 
Investice v jednotlivých letech určovaly 
možnosti příjmové stránky finančního 
hospodaření obce. V prvním roce rekonstrukce se 
jednalo o částku 406 369,- Kč, v r. 1997 - 
402 150,- Kč, v r. 1998 - 720 225,- Kč, v r. 
1999 - 631 050,- Kč a v předposledním roce 
stavebních prací o hodnotu 930 000,- Kč. 
Kromě r. 2000, kdy dotaci z ministerstva ve 
výši 200 000,- Kč doplnil okresní úřad 
příspěvkem 500 000,- Kč, byl vždy zachován 
uvedený poměr k částce zajištěné zastupiteli obce. 

V době zahájení přestavby nikdo nevěděl, za jak dlouhou 
dobu se podaří zajistit potřebné finanční prostředky. 
V loňském roce nastaly také problémy s původní 
dodavatelskou firmou v nedodržování sjednaných termínů 
odevzdávaných prací. Bylo nutné přistoupit k vypsání nového 
výběrového řízení a předání stavby jejímu vítězi, který 
dokončí stavební práce k datu 31. 5. 2001. 

Jaký přínos pro život občanů Petrovic a blízkého okolí bude 
mít nově otevřená budova? Její význam bude především ve 
způsobu využití. Nabídne vyšší míru komfortu a kvality pro 
pořadatele a účastníky jednotlivých akcí. Jistě nejsem sám, 
kdo se rád rozloučí s houpající se podlahou, jediným 

vodovodním kohoutkem se 
studenou vodou, "dokonalým" 
systémem vytápění, uhelným 
prachem pokrývajícím stoly 
a židle. 

Přestože se při pořádání akcí 
velice rádi přesuneme do 
nových prostorů, nebylo by 
dobré ty původní opustit bez 
připomínky. Majitelům 
budovy, která po desetiletí 
sloužila potřebám obce, 
manželům Bachmanovým, 

patří dík za jejich dlouholetou ochotu ke spolupráci, trpělivost 
a shovívavost, s jakou přistupovali k přáním a požadavkům 
svých spoluobčanů. 

 (RM) 

RROOČČNNÍÍKK    VV 
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PPOOUUTTNNÍÍ    ZZÁÁJJEEZZDD    DDOO    LLUUŽŽEE 

 

Místní organizace KDU-ČSL Dolní Čermná pořádá zájezd na poutní mariánské místo Chlumek v Luži 
v neděli 24. června 2001, kde působí jako duchovní správce kostela náš rodák P. Josef Hubálek. Na 
tuto pouť jsou vítání zpěváci a hudebníci z naší kruchty. 
Odjezd z náměstí v Dolní Čermné je v 8.00 hod. a ze všech zastávek autobusu Dolní Čermná (od Letné 
v 7,45 hod), Petrovice a Verměřovice. 
Záloha zájezdu 65,- Kč. Závazné přihlášky s penězi přijímá Vlad. Jansa, čp. 7 nejpozději do pátku 
15. června 2001. 

ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    OORRGGAANNIIZZAACCÍÍ  
VVÝÝPPRRAAVVAA    VVLLČČAATT  

8. května ráno jsme vyjeli na kolech do Verměřovic. Tam jsme je uložili a k nádraží došli pěšky. Zrovna přijížděl vlak. Na-
stoupili jsme a jeli do Letohradu. Asi půl hodiny jsme si počkali a pak odjeli vlakem do Potštejna. Tam jsme si 
na nádraží zazpívali skautskou hymnu a zvolali pokřiky červené a modré šestky a po té jsme se odešli nasvačit 
ke kostelu. Rozehřáli jsme se honičkou, pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. První s br. Lukášem značila 

cestu na hrad. Druhá skupina s br. Jirkou vyrazila o čtvrt hodiny později podle šipek směr HRAD 
a měla hledat dopisy a poklad. Našla vše, i první skupinu. 

Po shlédnutí hradu (s pěkným výkladem) jsme vyrazili na túru. Cestou jsme hráli různé hry 
a sbírali dřevo na oheň. A to už jsme se dostali až k řece Orlici. Zbývalo jen najít vhodné místo 
k táboření – a to bylo naproti chatě Kamarád. Zatímco jsme připravovali ohniště, br. Lukáš se pře-
brodil přes řeku pro pitnou vodu. Uvařili jsme si vynikající guláš „po tábornicku“. Po jídle jsme 

uklidili tábořiště, umyli ešusy a odešli na zastávku v Sopotnici. Do příjezdu vlaku jsme hráli 
opět hry, ve vlaku jsme pak vyhodnotili výpravu. V Letohradě jsme si ještě dali zmrzlinu, pak 
vlakem do Verměřovic a nakonec ke klubovně na kolách. 

A jaké byly dojmy? 
Jakub:  „Moc se mi tam líbilo“. 
Martin: „Moc se mi líbil hrad Potštejn“. 
Adam:  „Moc mě zaujal celý výlet“. 
Vojta: „Výlet byl moc pěkný, příště jedu znova“. 
Honzík J.:  „Bylo to hezký, guláš dobrej, příště jedu znova“. 
Vítek:  „Líbil se mi poklad na hradě a vaření guláše“. 
David:  „Mrzelo mě, že nás nebylo víc, jinak se mi tam líbilo, 

i loupání brambor“. 
Vašek:  „Moc se mě to celé líbilo“. 
Br. Lukáš:  „Vzhledem k tomu, že to byla naše první výprava, jsem 

nadmíru spokojen. Obzvláště si cením bratrského 
chování všech“. 

Br. Jirka:  „Překvapila mě snaha vlčat vypořádat se s nástrahami 
cesty a jako táborníci byli také dobří“. 

(Br. Jirka, Lukáš a vlčata) 

KK    ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  
Z Krylovových bajek: O pastýři, zmiji a komárovi 

Pastýř spal. Tu se k němu z křoví připlazila zmije a chtěla ho uštknout. Mladý pastýř se měl stát synem smrti. Viděl to komár 
a chtěl pastýře zachránit. Sedl si proto na jeho čelo a silně ho štípl. Pastýř se bolestí probudil a dříve, než by zabil nebezpečnou 
zmiji, rozplácl komára na svém čele. 

Tak tomu někdy bývá i v našem životě. Když nám někdo bolestně otevírá oči a chce nás chránit před ještě 
větší bolestí, máme tendenci uštědřit mu „komáří“ lekci. Stává se, že naříkáme i na Pána Boha, že dopouští 
různé těžkosti, nemoci a kříže, které nás mohou ochránit před větším nebezpečím: ztráty víry a věčného 

života. Vyjádřeno bajkou, zlobíme se, že nám poslal toho dotěrného komára. A správný postoj křesťana? 
Důvěra a pokora! 

js. 
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ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    MMLLÁÁDDEEŽŽEE  
Čím nás inspirovala Pehuma - společné akce 

� Koncem dubna se scházíme k pálení čarodějnic. Hlavní dáma je ze slámy. Buřta máme každý svého, 
pití občas koluje a k tanci a poslechu hraje kapela. 

� V červenci putujeme na Velehrad, kde se účastníme Cyrilometodějské pouti. Živi 
jsme z vlastních zásob, hygienu pácháme v korýtku na nádvoří baziliky a uléhat 
chodíme do … (to je už po 100 let tajné). 

� Když počasí přeje poznáváme krásy naší vlasti během prázdninových čundrů. 

� S uplynulým rokem se loučíme při slavení Silvestra. Sejdeme se kdekoliv, vypijeme 
a sníme všechno, … co vám budeme povídat - zábava je opravdu pestrá. 

Ze současnosti 

Tři chlapci ze společenství vyrazili jednoho krásného zimního dne pozdravit lesy Suchého vrchu. No prostě ryze „pánská 
jízda“. Přesto, že si říkají borci, do Mladkova se vydali „vlakmo“. Tam si po sáhodlouhém přemáhání nasadili své 

dobře navoskované běžky. Už tato činnost je vysílila. Naši borci však neklesají na mysli, vzchopili se 
a pokračovali v cestě. Cestou pozorovali přírodu v zimním spánku. Samozřejmě, že krok co krok bylo 

nezbytné ukousnout ze skývy chleba. Bohužel jen ti dva šťastnější. Nutno dodat, že ten třetí si natolik 
věřil, že si s sebou nevzal jídlo ani pití. Netrvalo dlouho a poznal, že udělal osudovou chybu. Díky 
svým kamarádům přežil. Jak to bylo drahé, to dodnes nevíme. $ 

Když se vydrápali na vrch, jejich batohy neobsahovaly ani jídlo, ani Mattoni, zkrátka byly prázdné. 
Nezbývalo jim, než sebrat zbytky sil a vyrazit na cestu domů. Tentokrát na běžkách. Ne náhodou 
mašírovali přes Jablonné nad Orlicí, aby tam navštívili jednu nejmenovanou prodavačku mobilních 
telefonů v obchodě pana Kaplana. Díky ní se psychicky podpořeni vrací domů. 

K této výpravě už není co dodat. Sami kluci tvrdí, že možná poznali, kde jsou hranice jejich sil. 

DDIIEECCÉÉZZNNÍÍ  SSEETTKKÁÁNNÍÍ  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  VV  HHRRAADDCCII  KKRRÁÁLLOOVVÉÉ  ––  „„UUZZDDRRAAVVEENNÍÍ  ZZEE  SSTTRRAACCHHUU““  

Svatý Otec si přál, aby se mládež pravidelně, alespoň jedenkrát do roka sešla se svými biskupy. V naší diecézi se scházíme 
vždy v sobotu před Květnou nedělí. 

Letos 7. dubna se do Hradce Králové celkem vydalo asi 300 „oveček“. Motto na den znělo: „Uzdravení ze strachu“.Setkání 
začalo společným programem v kostele Panny Marie Sněžné. Dále jsme měli možnost si vybrat z těchto „témátek“: 

1. strach ze hříchu – aneb „To láká …“ 
2. strach ze závazků – „Nevaž se, zavaž se.“ 
3. strach ze zpovědi – „Jít či nejít?“ 
4. strach zda najdu své povolání – „Budu metařem?“ 
5. strach být svatý – „Na Karlově mostě jsou ještě volná místa.“ 
6. strach ze školy – „Učený z nebe nespadl, ale pitomce jakoby shazovali.“ 
7. strach ze zla druhých lidí – „Ta paní už tam ležela.“ 
8. strach být jiný – „Bílá vrána.“ 
9. strach ze smrti – „Jaký si to uděláš, takový to máš.“ 
10. strach ze samoty – „Jako kůl v plotě.“ 

Atmosféru nejlépe přiblíží následující zážitky 
� 

„Celý ten den na mě působil velice klidně. Všude kolem mě bylo plno lidí a to mám rád. Co mě zaujalo, byly 
scénky a témátko Strach ze závazků – „Nevaž se, zavaž se.“ 

� 
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„Jela jsem tam se smíšenými pocity, protože jsem na žádném diecézku ještě nebyla. Silným zážitkem pro mě bylo 
svědectví manželů, kteří měli 8 dětí a vyprávěli nám o strachu, který zažili o svou rodinu. 

Všechny děti přicházeli na svět císařským řezem, a proto byli manželé ostatními odsuzováni a zrazováni. Zažili 
ústrky od spoluobčanů a lékařů. Prožívali těžký zápas s vírou – Jak to chce Bůh?… Povzbudilo mě, když jsem je 
odpoledne potkala v Adalbertinu s jejich dětmi. Byli opravdu šťastní. Víru nikdy neztratili a v tom bylo jejich 
vítězství.“ 

� 
„Jako vždycky se mně na diecézko moc nechtělo, ale o to lepší to pak je. Zážitků bylo hodně a to nejen 

duchovních. Poznal jsem nové lidičky, ale hlavně sám sebe, svůj strach a obavy, a to bylo asi cílem tohoto dne.“ 
Den jsme společně zakončili mší sv. v katedrále Sv. Ducha. 

(pro tentokrát MaPeToOnJa) 

ZZ    FFAARRNNÍÍ    KKNNIIHHOOVVNNIIČČKKYY  
František Hochman – Putování praotců (Praha, 1986) 

Jedná se o volný přepis starozákonních textů. Znovu si osvěžíme příběhy praotců Izraele od 
Abraháma až po vstup Jákobova rodu do Egypta. 

Kniha je součástí několika svazkového díla, které uceleně zpracovává události od „Adama“. 

(Mach) 

VVÝÝZZDDOOBBAA    NNAAŠŠIICCHH    KKOOSSTTEELLŮŮ  
Sedím v lavici našeho kostela ve Verměřovicích a dívám se na sochu Zachariáše s destičkami dvanácti kmenů izraelských na 

hrudi, jenž vztahuje ruku k obrazu Jana Křtitele a druhou rukou ukazuje na tabulku, na kterou byl nucen jeho jméno napsat, 
protože z Boží vůle oněměl. 

Ani Zachariáš, i když byl vlastně „spravedlivý před Bohem“, nebyl ve své víře dokonalý a věřil 
více předsudkům než Božímu poselství. Bůh jej za nedůvěru potrestal. Uvědomuji si, jak často 
i já nejsem schopen více důvěřovat Bohu. Stále se snažím něco řešit sám, bez odevzdanosti do 
vůle Boží. 

Napadá mne přitom další věc. Výzdoba našich kostelů by nám měla sloužit k tomu, abychom si 
s její pomocí připomněli, co která socha či obraz znamená, co vyjadřuje ve znázorněném 
okamžiku, a z toho všeho bychom si měli vzít především poučení pro sebe. Křesťané jiných 
vyznání nám přezdobenost našich kostelů často vyčítají, ale jistě mi dáte za pravdu, že prázdné 
zdi stánku Božího nás, lidi bez fantazie, o tuto možnost ochuzují. A my, místo abychom si díla 
vážili, často lhostejně hledíme na mistrovskou práci našich předků a ještě častěji ani nevíme, co 
která socha či výjev znamená. Potom se ani nedivme, že nám už přijdou skoro normální dnešní 
krádeže v kostelích. A ještě hůře, nejsme ani schopni říci, když se pak ukradené sochy, obrazy, ba 
celé oltáře najdou, kam patří, kde byly ukradeny, protože o nich nic nevíme a k jejich výkřiku do 
našeho svědomí jsme hluší. 

Všímejme si více výzdoby našich kostelů, podrobně se na ni zadívejme, zamysleme se, co nám 
chce říci a zapamatujme si to, abychom se tím mohli v životě řídit. 

Pokusím se nám v budoucnu, pomocí našeho měsíčníku některá tato díla více přiblížit. 

(JM) 

IINNSSPPIIRRAACCEE  

OOpprraavvddoovváá  ssííllaa  dduucchhaa  nneettkkvvíí  vv  ooddvvaazzee  
  sseebbeevvěěddoommíí  ččii  ppřřeessvvěěddččeenníí,,  aallee  vv  ppookkoořřee  

ppllyynnoouuccíí  zz  ppoozznnáánníí  ččii  oossvvíícceenníí..  
IIvveerr 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
1.6. – 3.6 VII. ročník folk a country festivalu - JABLONSKÝ MEDVÍDEK 

Pá 1.6. – 20.00 hod.– posezení u táboráku – hraje skupina Wejvrat 
So 2.6. – 10.00 hod.– netradiční trojboj pro tělesně postižené 
 - 9.50 – 17.00 hod.– přehlídka kapel 
Ne 3.6. – 01.00 hod. – zakončení přehlídky, potom posezení u ohně s kytarou 
areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

Ne 3. 6. – 13.30 hod. PRAVEČKUV Lanškroun 2001 – přehlídka amaterských dechových orchestrů 
areál lanškrounského zámku 

So 9. 6. - 18 hod. Slavnostní galakoncert – A.VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH DOB 
sólista: Pavel ŠPORCL – housle, kostel sv.Václava v Letohradě 

Po 11. 6. – 19.30 hod. PŘÍBUZNÍ A JAN NEDVĚD starší, sál lanškrounského zámku 
Ne 17. 6. - 19.30 hod. kostel Nanebevzetí P.Marie v Letohradě – Orlici - W.A.MOZART –REQUIEM 
Ne 17. 6. - 18.00 hod. Vernisáž výstavy výtvarného oboru Základní umělecké školy 

Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí, výstava potrvá do 24.6. 
Út 19. 6. – 19.00 hod. „Zvěstování Panně Marii“ v podání ochotnického divadelní sbouboru z Ústí nad Orlicí 

sál kina v Jablonném nad Orlicí 
St 20. 6. – 19.00 hod. Koncert folkových skupin „Bylo nás šest“ a „Poupata“, areál u koupaliště v Jabl. N. Orlicí 
Čt 21. 6. – 18.00 hod. Koncert dechových orchestrů – Mládežnická dechovka a AF BRASS BAND 

areál u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 
Pá 22.6. – 10.00 hod. Ozvěny folklóru - Vystoupení folklórních souborů Jitřenka, Jaro a jejich hostů 

nádvoří lanškrounského zámku 
So 23. 6. Folklorní slavnosti v areálu sauny v Dolní Čermné 
Pá 22. 6. – 20.30 hod. Koncert rockových skupin, areál u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 
So 23. 6. – 13.30 hod. Soutěže, vystoupení karatistů, tanečního kroužku, kynologů, šermířů, ukázka hasičské 

a vojenské techniky, taneční zabava 
areál u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 

Ne 24. 6. - 20 hod. VARHANNÍ KONCERT – Luciano Zecca (Itálie), evangelický kostel v Horní Čermné 
So 30. 6. – 17.00 hod. Koncert 80ti členného německého orchestru mladých harmonikář 

Fröhlicher Akkordeon Expres, nádvoří lanškrounského zámku 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

DDÍÍTTĚĚ    AA    ČČÁÁPP  
„Maminko, že nenosí čáp děti?“, ptá se malý Jiřík. 
„To víš, že ne. Ty se narodí mamince. To se jen říká malým dětem, než pochopí narození děťátka.“, odpoví maminka. 
Jiřík se spokojil s odpovědí maminky. „On by je neunesl, a to by mu spadlo, že?“ 
„Ano, neunesl. Představ si, že by zívnul nebo klapl zobákem a ono by mu vypadlo. To by byla legrace.“, řekla neprozřetelně 

maminka. 
„Tak to by teda nebyla legrace“, na to Jiřík, „děťátko by se zabilo. A, mami, kdyby dítě spadlo třeba na autobus, (maminka jela 

s Jiříkem autobusem) to by se nezabilo, třeba by se jen zranilo a my bychom si ho vzali. Ošetřili bychom ho a já bych se o něj staral. 
Jo?“ 

„To víš, Jiříku, že bychom se o něj postarali!“ 
(ová) 

Napadá mě, že tento mini rozhovor by byl vhodný dát přečíst ženám, které se rozhodly jít na umělý potrat. Třeba by probudil 
soucit. A dost možná, že by si uvědomily, že doma mají také malé dítě, které by mamince řeklo, že by se rádo postaralo o svého 
budoucího bratříčka nebo sestřičku. (js) 

ČČeerrvveenneecc  22000011  
7.30 p. Matoušková 305 

1.7. Ne  13. neděle v mezidobí 
16.00 Faltusovi 356 
7.30 p. Štěpánek 221 

8.7. Ne  14. neděle v mezidobí 
16.00 Vašíčkovi 349 
7.30 Vackovi 197 

15.7. Ne  15. neděle v mezidobí 
16.00 Kunertovi 300 
7.30 Bednářovi 302 

22.7. Ne  16. neděle v mezidobí 
16.00 Formánkovi 203 
7.30 Havlíčkovi 341 

29.7. Ne  17. neděle v mezidobí 
16.00 Vyhnálkovi 351 

ČČeerrvveenn  22000011  
7.30  p. Uhrová229 

3.6. Ne  Seslání Ducha svatého 
16.00  Hejlovi 232 
7.30  p. Vávrová 77 

10.6. Ne  Nejsvětější Trojice 
16.00  Dvořákovi 406 

14.6. Čt  Tělo a Krev Páně 19.00  p. Motlová 11 
7.30  Kunertovi 12 

17.6. Ne  11. neděle v mezidobí 
16.00  Motlovi 11 
7.30  Macháčkovi 242 

24.6. Ne  12. neděle v mezidobí 
16.00  Severinovi 342 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V červnu 2001 oslaví: 

75 let paní Antonie Sklenářová z Verměřovic 
85 let paní Ludmila Hubálková z Dolní Čermné 
60 let paní Magdalena Polzerová z Dolní Čermné 
70 let paní Zdeňka Müllerová z Dolní Čermné 
70 let pan Oldřich Rybka z Verměřovic 
76 let paní Ludmila Nováková z Petrovic 

Všem oslavencům jménem naší farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji  
a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
ve Verměřovicích  11.5.2001 s panem Josefem Hofmanem z Verměřovic 
v Petrovicích   12.5.2001 s paní Matyldou Bednářovou z Petrovic 

Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. 
Na naše drahé zemřelé budu pravidelně vzpomínat při mešní oběti. 

Otec Pavel 

ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    FFAARRNNOOSSTTII  

SSEETTKKÁÁNNÍÍ    AA    JJEEŠŠTTĚĚ    KK  TTOOMMUU    SS    PPÍÍSSNNÍÍ  
Co o něm říci? Pokud budu reagovat čistě pocitově, budu pravděpodobně hulákat SUPER, BEZVA nebo 

DOST DOBRÝ! Ale pro vás se pokusím s rozumem napsat pár reakcí a doporučení různých věkových 
skupin. 

Začnu těmi nejmladšími. Dvouleté dítko mi k tomu sice nic neřeklo, ale na Setkání tančilo jako o přítrž. 
Reakce desetileté Marušky, jedenáctileté Magdy a dvanáctileté Aničky jsou si hodně podobné. Little Band 
– Stvoření ráno a poslední jejich písnička, + Svítil brouček malý od Mini mládeže zvítězily, ale všeobecně 
se jim líbilo Setkání celé. 

První věta devatenáctileté Lucie zněla: „No, já nevím, ale mně si líbilo snad všechno, bylo to fakt dobrý“. 
Z podrobnějšího popisu pak vyznělo, že ji zaujali zejména Little Band, Mini mládež, Dobroučáci, Kousek světla, Přílet… 

Jitka (matka tří dětí) nejdříve nebyla schopna odpovědět, co se ji líbilo nejvíce, po chvilce na rozmyšlenou řekla: „Ty vokály, 
první písnička od Little Bandu a Přílet“. Organizačně dodala, že by se tato akce mohla konat případně venku, kde by ji snad 
neohrozila láhev od limonády padající z balkónu. Totéž místo (balkón) bylo také občas zdrojem nepříjemného šumu, který rušil 
poslech. 

Ptala jsem si i „dost“ dospělých – 45-letého muže, který na dotaz, co by napsal o této akci doslova odpověděl: „No, začala, 
a skončila, a něco mezi tím napiš ty“.Řekl to samozřejmě tak, že on dal to zásadní a nějakou tu omáčku mi blahosklonně 
přenechá. 

Ti, co jsou ještě starší, zas hodnotili odvahu učinkujících i ochotu pořadatelů dát tomu spoustu času, práce i hravosti. 

Nesetkala jsem se ani s jedním záporným hodnocením a sama za sebe musím říci, že se tomu nedivím, protože to bylo 
SUPER, BEZVA a DOST DOBRÝ! (Hlavně poslední písnička od Little Bandu a Mini mládež.) 

(AM) 

PPŘŘEEKKVVAAPPEENNÍÍ    VVEE    TTMMĚĚ  
Když jsem se přistěhovala do Dolní 

Čermné babička mě a bráchovi říká: 
„Běžte se večer podívat na pálení 
čarodejnic.“ Nevěděli jsme co to pálení 
čarodejnic je. To se nasmolí voškrt – 
koště a zapálené se vyhazuje do výšky. 
Říká se: „Letí jako čarodejnice.“ 
V Čermné jsem ještě nikoho neznala. 
Říkám brácho tak půjdeme? Ale ano. 
A tak jsme šli. Když už mě byla zima, 
chtěla jsem jít domů a brácha že už 

taky půjde, že už je dosti dlouho a že 
mě hned doběhne. Z kopce jsem šla 
sama, slyšela jsem za sebou kroky, 
myslela jsem, že je to bratr, ale nebyl. 
Najednou mě někdo ze zadu chytil 
a ucítila jsem tvář vousatou jako 
struhadlo. Pojď se mnou děvče 
k lípkám, tam se ti to bude líbit. V tom 
doběhl bratr – co se děje? Muž odešel, 
byl to táta pěti dětí. Na to nezapomenu. 

Tak děvčata držte se pohromadě ne ve 
dvou, alespoň ve třech. Jedna ta vás 
zradí a uteče. Pokaždé nemusíte mít 
anděla strážného na blízku. Nikdy 
nevíte, kdy přiletí zlý čaroděj, 
a zůstanou jen oči pro pláč. A když se 
stane, že v kočárku vám pláče malé 
dítko, zlí jazykové pronásledují až do 
stáří, nesmíte promluvit ani se 
sousedem. 

(JH) 
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PPRROO    DDĚĚTTII  

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!! 
Rok se překulil jako voda a tak se zdá, že tomu není ani tak dlouho od chvíle, kdy jsme si loni vyprávěli 
o první svaté zpovědi a prvním svatém přijímání. I letos prožijí někteří z vás tuto svoji velkou slavnost, 
velký den, který se jistě zapíše nesmazatelně do vašich pamětí. Spolu s vámi se na tyto chvíle připravují 
nejen vaši rodiče a přátelé, ale celá farnost. 
Když jste přijímaly křest svatý - vůbec první svátost, většina z vás byla ještě miminko, které spokojeně 
spalo v peřinkách a nic okolo je nezajímalo. Teď už je to jiné. Jsou z vás školáci, kteří jsou pozorní 
a dovedou pěkně prožít tak významnou slavnost, jakou určitě první svaté přijímání je. Proto také přicházíte 
v nádherných šatech, které symbolizují hlavně krásu a čistotu vašich duší. Ty jsou teď po svaté zpovědi 

zářivé a čisté jako bílý nepopsaný list. Jsou připravené a plné očekávání, protože poprvé přijmou...(tajenka)..., tedy samotného 
Pána Ježíše. (Otazníček) 

 

PPRROO  SSTTAARRŠŠÍÍ::  
Svatý Jan Křtitel - Předchůdce Páně 
Na 24. června (tedy přesně šest měsíců před Vánocemi) připadá slavnost, 
kdy si připomínáme narození sv. Jana Křtitele. Kromě toho se ale v církvi 
slaví také památka mučednické smrti tohoto světce, a to 29. srpna. Sv. 
Jan Křtitel je tak jedinou osobou mezi světci, které jsou v kalendáři 
vyhrazeny dva různé dny. 
Jistě máte o tomto světci nějaké znalosti. Přesto si je dnes trochu 
připomeneme. Kdo si troufne, může doplnit chybějící slova v textu sám, 
kdo ne - může použít nápovědu. Slova v ní jsou záměrně abecedně 
řazena. 
Rodiče sv. Jana Křtitele žili dobře a byli spravedliví. Neměli však děti. 
Otec se jmenoval ----- a byl knězem. Jeho manželka ----- byla 
považována za neplodnou. Oba již byli pokročilého věku. 
Jednou připadla služba v chrámě právě na -----, kde se mu při obětování 
kadidla zjevil ----- a oznámil mu, že jeho prosby byly vyslyšeny a že se 
mu narodí ---, kterému dá jméno -----. Protože však tento kněz 
pochyboval, ----- až do dne narození svého dítěte. 
Právě, když ----- byla v ----- měsíci, navštívila ji ----- poté, co jí ----- zvěstoval narození ----- a také jí oznámil, že i její příbuzná 
----- počala ve svém stáří dítě. 
Při tomto setkání se radostně pohnulo dítě v lůně matky, naplnil ji Duch svatý a ona pronesla pozdrav, který se dodnes modlíme 
ve „Zdrávas Maria“: „----- tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého.“ 
Když se dítě narodilo a otec oznámil jeho jméno, uvolnil se mu jazyk a mohl zase mluvit, což vyvolalo velký údiv mezi lidmi. 
Ještě skoro v dětském věku se chlapec stáhl do pouště a tam „rostl a sílil v duchu“, jak o tom píše sv. Lukáš. A sv. Matouš zase 
popisuje: „Měl na sobě oděv z ----- srsti a kolem boků kožený pás. Živil se ----- a ----- divokých včel.“ 
Kázal pokání a jeho pověst se rozšířila po celé zemi. Chodili k němu lidé z Jeruzaléma i Judska, dávali se od něho křtít 
a vyznávali přitom své hříchy. Přišel k němu také mladý tesař z Nazareta, dosud ještě neznámý Ježíš, aby se nechal pokřtít. Jan 
v něm poznal Syna Božího. 
I sv. Jan měl své učedníky, kteří ho následovali. Jim odpovídal na dotazy, kdo je: „Já jsem hlas volajícího na poušti: Vyrovnejte 
cestu Pánu!“ Ukazoval tím, že je předchůdce Páně a ještě dodal, že on křtí -----. Po něm však přijde někdo, komu není hoden 
rozvázat řemínek u opánku a ten bude křtít -----. 
Jan byl vždy naprosto nezištný a věrný poslání připravit cestu Páně. Nikdy nehlásal sebe, vždy jeho. Odmítal pro sebe všechna 
jména, hodnosti, až do konce zůstal bezejmenným hlasem jen proto, aby neodvedl pozornost od toho, jemuž byl povolán 
svědčit. Zdobila ho hluboká pokora. I Pán Ježíš o něm řekl: „Vpravdě vám říkám. Nikdo z těch, kteří se narodili z ženy, není 
větší než Jan Křtitel!“ 
Svou přímost a neohroženost sv. Jan Křtitel nakonec zaplatil vlastním -----. Upozornil na špatný příklad, který dával král ----- 
tím, že žil cizoložně s manželkou svého bratra, Herodiadou. Ta ho za to dala uvěznit a její dcera ----- požádala krále 
o Křtitelovu -----, kterou jí pak přinesli na stříbrném podnosu. 
Nápověda: Alžběta, anděl Páně, Duchem svatým, Herodes, hlavu, Jan, Ježíšovo, kobylkami, medem, oněměl, Panna Maria, 
Požehnaná, Salome, syn, šestém, velbloudí, vodou, Zachariáš, životem. 

(podle knihy V jednom společenství) 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: Příběh zaznamenal evangelista sv. Lukáš (Lk 24, 13 - 35).

Legenda ke křížovce: 
1. malá bota 

2. obchody s oblečením 
3. ohrada 
4. kolem 
5. provaz 

6. část saka 
7. obilné semínko 
8. pletený kabátek 
9. visí ve zvonici 

10. výhonek na větvi 
11. denní doba 

12. psí máma 
13. kvetoucí části rostlin 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

7. neděle velikonoční 
27. května 2001 
22. týden / 2001 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

28. května - pondělí  po 7. neděli velikonoční 
19.00 Dolní Čermná - za zemřelé rodiče Navrátilovy 

29. května - úterý  po 7. neděli velikonoční 
19.00 Dolní Čermná - za Marii Jarošovou a celou rodinu 

30. května - středa  sv. Zdislavy 
Dnes se koná ve farním kostele poslední májová pobožnost v tomto roce. 
19.00 Dolní Čermná - za Věru Peksigrovou a celou rodinu 

31. května - čtvrtek  Svátek Navštívení Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná - za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro maturanty 
19.00 Verměřovice - za Václava Faltusa a rodiče 

1. června - pátek  sv. Justina, mučedníka 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná - za Marii a Josefa Holečkovy 

2. června - sobota  po 7. neděli velikonoční 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná - za Marii Marešovou a manžela Jindřicha 
19.00 Petrovice - za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou 

3. června - neděle - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Dolní Čermná - 7.30 h. - za Otýlii Knajblovou, manžela a oboje rodiče 
Verměřovice - 9.00 h. - za zemřelé z rodiny Sklenářovy 
Mariánská Hora - 16.00 h. - za rodinu Kittnerovu, Výprachtických a Valentovu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele: středa od 17.00 do 18.30 h. 
 pátek od 15.00 do 18.30 h. 
v ostatní dny se zpovídá vždy 30 minut před začátkem svatodušní novény, 
která začíná 30 minut před slavením každé mše svaté ve farním kostele. 
ve Verměřovicích: čtvrtek od 16.00 do 18.55 h. 

Upozornění: 
Májové pobožnosti se konají v měsíci květnu po každé večerní mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné 

Svatodušní novéna - ve farním kostele se 30 minut před začátkem každé mše svaté modlíme svatodušní novénu v podobě 
společného rozjímání, litanií a svátostného požehnání. 

Akce ve farnosti: 
akce den  čas místo 
zkouška zpěvu dětské scholy pondělí 28. 5.  17.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva nemocných čtvrtek a pátek  dopoledne Dolní Čermná 
rytmická mše svatá pátek 1. 6.  19.00 h. kostel Dolní Čermná 
setkání mládeže pátek 1. 6.  po mši sv. fara Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 2. 6.   9.00 h. fara Dolní Čermná 
příprava na 1.svaté přijímání dětí sobota 2. 6.   9.00 h. fara Dolní Čermná 

(Pa) 


