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Zamyšlení a vděčnost nad uplynulým rokem
Svatá Terezička často vyzývala své přátele, aby více projevovali konkrétní vděčnost Pánu Bohu za všechno, co ve svém
životě přijali, prožili a vykonali. A právě ve světle výzvy této světice chci, drazí bratři a sestry, spolu s vámi vidět dobrodiní,
která naší farnosti v uplynulém roce dobrotivý Pán prokázal. Předně je třeba poděkovat za všechny pokřtěné děti. Ony jsou
právem bohatstvím a nadějí církve. Mysleme na to, že každé pokřtěné dítě až do užívání rozumu je prakticky svaté. Potom
buďme rádi, že i vloni přistoupily děti k svému 1.sv.přijímání. Je to velká zodpovědnost jak pro mne duchovního správce, tak
i pro rodiče, aby děti nezůstaly jen u této slavnostní chvíle, ale aby rozvíjely svůj duchovní život do jeho plnosti a těšily se
z jeho bohatství. Po devíti letech jsme vloni v naší farnosti slavili primici. O povolání a kněžství P.Jana Kunerta bylo již leccos
napsáno. Jsem si jist, že Jendovo kněžské svěcení a první mše svatá, kterou sloužil na Mariánské hoře, mnohé z vás oslovily
a obohatily duchovním zážitkem. Radost jsme mohli zakusit i z našich snoubenců, kteří uzavřeli svátostné manželství před
Bohem a církví. Věříme, že vydrží v nastoupené cestě a naplní svým společným životem dané sliby úcty, věrnosti a lásky.
V minulém roce se podařilo dokončit výmalbou vnitřek farního kostela. Stalo se tak velkým přičiněním pana Kamila Mareše
z Horní Čermné, který náš kostel precizně vymaloval, ale také zásluhou vás všech farníků, kteří jste pomáhali při brigádách.
V Jakubovicích byly o posvícení na konci října nově požehnány opravené varhany. Celý obřad i varhanní koncert prof.Václava
Uhlíře byl poděkováním Pánu Bohu a varhanářskému mistru Ivanu Červenkovi, který celou generální opravu místních varhan
sponzoroval.
Při projevu vděčnosti nesmíme zapomenout na tradiční poutní slavnost na Mariánské hoře, kde se přes nepřízeň počasí opět
sešly stovky poutníků z širokého okolí. Pro mnohé z nich pouť na toto místo je neodmyslitelným krokem v jejich životě a to pro
lásku k Panně Marii. Byli jsme také vděčni za důstojnou oslavu stého výročí od postavení a posvěcení kostela sv.Jana Křtitele
ve Verměřovicích. Život věřících této obce je příslibem zdárného vývoje celé farnosti. Ke konci roku jsme volili, podle pokynu
otce biskupa Dominika, pastorační radu farnosti. Dané volby nejen zdárně proběhly, že rada mohla být 8.prosince slavnostně
ustanovena, ale svým způsobem předčily veškeré mé očekávání. Zúčastnilo se jich 532 voličů, což je z celkového počtu
rozdaných volebních listů 82,225 %. Pro mne to byla nesmírná radost, která předčila radost z mých vysokoškolských diplomů.
Jak vidíte je za co děkovat a nejen za to mimořádné, ale i za to každodenní. Jsme určitě vděčni našemu panu kostelníkovi
Josefu Marešovi, všem třem varhaníkům, chrámovému sboru, hudebníkům, ministrantům, všem obětavým úklidovým
skupinám. Vážíme si poslání sestry Ludmily a paní katechetky Pecháčkové při náboženské výchově našich dětí, právem
hodnotíme práci žen, které pěkně zdobí oltáře květinami i těch, které připravují farní vývěsky a nástěnky. A takto bych mohl
pokračovat dál a dál. Pochopitelně, že nejsem schopen momentálně všechny aktivity a všechny ty dobré a sloužící duše
vyjmenovat. Jsem ale přesvědčen, že můžeme být hrdi na to, co se všechno dobrého ve farnosti vykonalo.
V tomto roce neplánuji mnoho farních aktivit. Bude první svaté přijímání dětí, tradiční pouť na Mariánské hoře, zvažuji
přípravu na svátost biřmování. Otec biskup se chystá na generální vizitaci naší farnosti. Věřím, že ho při jeho návštěvě v Dolní
Čermné nezklameme. Z oprav by se měla uskutečnit oprava střechy poutního kostela na Mariánské hoře.
Drazí bratři a sestry, nakonec vám všem děkuji za vaše finanční dary i za to, co každý z vás podle svých možností pro farnost
děláte. Prosím vás vydržte ve svém úsilí i v tomto roce. A pokud jsem někoho z vás v minulém roce svým slovem nebo svým
počínáním zarmoutil, pak mi to pro Boží lásku, odpusťte.
Váš Otec Pavel
Pravá cesta spásy
Odsuzování druhých činí člověka slepým k vlastní chybám. Mlčení při pohledu na druhé nám umožňuje jasnější sebepoznání.
Přestaneme své chyby promítat na druhé. Tak se vypráví v jednom naučení Otců: Ve Sketis se kdysi konalo shromáždění kvůli
jednomu bratru, který zhřešil. Otcové mluvili, jen otec Pior mlčel. Potom vstal, vzal pytel, naplnil jej pískem a vložil si jej na
ramena.V košíčku pak nesl trošku písku před sebou. Otcové se jej ptali, co to znamená, a on jim odpověděl: „Tento patel s množstvím
písku, to jsou mé hříchy, kterých je mnoho. Dal jsem je za sebe, aby mě netrápily a abych kvůli nim nemusel plakat. A hleďte, těchto
několik málo chyb svého bratra nesu před sebou, a vynakládám velké úsilí na to, abych jej odsoudil. Není v pořádku se takto chovat,
mnohem spíše bych měl před sebou nést svoje hříchy, přemýšlet o nich a prosit Boha, aby mi odpustil.“ Otcové povstali a řekli:
„Skutečně to je pravá cesta spásy.“
A. Grűn
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letos již po druhé se v sobotu 5. ledna 2002 rozběhlo po naší
vesnici osm skupinek Tří králů na koledu pro celostátní sbírku
vyhlášenou Sdružením české katolické charity v Praze. Celou akci
organizačně zvládla na jedničku místní organizace Junáka. Malí
koledníci putovali Dolní Čermnou celé mrazivé odpoledne, dům od
domu, bez rozdílu a zpívali: „My tři králi, my jdeme k vám,
štěstí, zdraví přejeme vám...“ A kde občané svolili, napsali
svěcenou křídou na veřeje dveří značky K+M+B 2002. S povděkem je
možné konstatovat, že tříkrálový koledníci byli všude mile přijati
(až na jediný případ, kdy jedna osoba před nimi zabouchla dveře
bytu). Mnohde si ještě navíc vykoledovali i nějaký ten pamlsek
a dokonce
i peníze.
Ty
však
skončili
ve
všech
případech
v pokladničkách. Není to krásný následování hodný příklad?
V pondělí se na obecním úřadě sešli všichni „šéfové“ skupinek a počítali se peníze
a přitom vyprávěly zážitky z koledování. Peněz bylo napočítáno opravdu dost. Všech
osm tříkrálových skupinek po celé Dolní Čermné vykoledovalo celkem 23 411,50 Kč.
Peníze byly předány Charitě v Letohradu.
Zbývá mi již jen jménem Charity Letohrad, jménem obecního úřadu i jménem svým
poděkovat organizaci Junák Dolní Čermné, malým koledníčkům a všem, kteří pomáhaly
tuto akci zajišťovat. Dík patří také maminkám, které připravovaly pro své ratolesti
„královské“ oblečení. A veliký dík patří vám všem, kteří jste vlídně přijali
koledníky a sbírku finančně podpořili. Všem patří upřímné „Pán Bůh zaplať!“
V. Jansa

BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍ POCHOPÍ STÁŘÍ
Blahoslavení ti, kteří mě navštíví a potěší.
Blahoslavení ti, kteří mají pochopení pro podzim mého života.
Blahoslavení ti, kteří mají se mnou trpělivost.
Blahoslavení ti, kteří mají porozumění pro mé klopýtající nohy a zchromlé, třesoucí se ruce.
Blahoslavení ti, kteří chápou, že mé uši se musí nastavit, aby zaslechly, co se k nim mluví.
Blahoslavení ti, kteří vědí, že mé oči jsou zkalené, málo vidí a nerozeznají lidi.
Blahoslavení ti, kteří se neposmívají mému zpomalenému myšlení a častému opakování se.
Blahoslavení ti, kteří se chvíli zdrží a s přátelským úsměvem se mnou promluví pár slov.
Blahoslavení ti, kteří nikdy nepřipomínají, co pro mé stáří učinili.
Blahoslavení ti, kteří dovedou v mém stáří probudit ve mně zájem o život druhých.
Blahoslavení ti, kteří mi nedávají najevo, že jsem jim na obtíž.
Blahoslavení ti, kteří mě nenechávají jen mým vzpomínkám a sobě samému.
Blahoslavení ti, kteří mi dávají najevo, že jsem stále milován.
Blahoslavení ti, kteří mi svou dobrotou ulehčují a zpříjemňují dny mého stáří.
Blahoslavení ti, kteří mi jakkoliv poslouží a pomohou.
Blahoslavení ti, kteří mě provázejí do věčného domova.
Blahoslavení ti, kteří se za mou duši budou modlit k Bohu.
Žehnej, Pane můj, těmto blahoslaveným a prosím dej, aby i jim patřilo blahoslavenství, které pochopí také jejich stáří. Amen
(js)

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
VZPOMÍNKA NA STOLETÉ OSLAVY KOSTELA
…..dozněly oslavy našeho kostela sv. Jana Křtitele. Byly to dva krásné dny a vážíme si jich, rodáci
a pamětníci Verměřovic.Připomněli jsme si postavení a posvěcení našeho kostela a jsme hrdi na naše
předky, kteří se zasloužili o toto dílo.
Obřady v kostele, pěkná hudba, projev p. biskupa Duky a přátelské posezení u slavnostního oběda
mnoha hostí, pohovor s přáteli.Velkou pozornost si zasloužil koncert vážné hudby v neděli ve
14 hodin. Zájem byl i o výstavu dokumentů a fotografií z historie kostela i obce, které jsou němým
svědkem všech událostí, které uběhly posledních sto let.Uvědomujeme si nutnost prosit Boha o sílu
a víru pro další dny, abychom v této době zachovali dědictví našich rodičů a prarodičů…..a vydrželi.
Všem, kteří se zasloužili o zdar těchto slavností, patří vřelý dík…..a napíšeme vše pro další
pokolení…..i s fotografiemi….a to velice rádi…..do naší pamětní knihy.
Kronikář obce Verměřovice, dne 3.12.2001
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P. Maria Pomocná ve Verměřovicích
Obraz byl do kostela vedle hlavního
oltáře umístěn teprve nedávno, i když tu
asi kdysi na jiném místě již býval.
Jedná se o jednu z nesčetných kopií
obrazu
protestantského
kurfiřta
v Drážďanech. Ten jej dal rakouskému
knížeti Leopoldu. Když se u obrazu ve
chvíli uzdravila jeho žena, začala mít
jeho rodina obraz ve veliké úctě.
Umístili jej v inzbruckém kostele sv.
Jakuba. Katolíci u něho prosili za
ochranu před protestanty. Mnoho lidí
bylo u něho také uzdraveno. Jedna
z prvních kopií tohoto obrazu se dostala
do rukou majitelce hradu Košumberku,
která za pomoci jezuitů pro něj nechala
postavit krásné poutní místo na Chlumku u Luže. I tam
docházelo k častému uzdravení. Úcta k P. Marii Pomocnici se
velmi rychle šířila

po celých Čechách zbědovaných
třicetiletou válkou. Hluboká víra, že P.
Maria nikdy neopustí toho, kdo o její
pomoc prosí, skutečně pomohla lidem
obrovskou bídu přežít. Každý důkaz její
pomoci přiváděl k jejím nohám další
ctitele. Lidé z úcty za vyslyšení proseb
stavěli P. Marii Pomocné kaple. Jednou
z nich je Horákova kaple v Dolní
Dobrouči.
V oblouku klenby této kaple je napsáno
ujištění, že "Maria pomáhala, pomáhá
a pomůže". Mnohokrát jsme měli
a máme příležitost vidět, že toto ujištění
je pravdivé. Proto věřme, že předložímeli svoje prosby v duchu P. Marii
k nohám, tedy budeme-li z hlouby srdce P. Marii v našich
starostech prosit, ona nás v našich prosbách nezklame.
(JM)

VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁDY A KONGREGACE V ČR (28. ČÁST)
Řád sv. Benedikta - benediktini (OSB)

Zakladatelem řádu je sv. Benedikt (kolem r. 480 - 547) z Nursie. Poté, co opustil svou poustevnu v Subiacu zakládá klášter na
Monte Casinu a píše řeholi. V neklidném století, v době stěhování národů, vyniká řehole svou stabilitou místa, kontemplativním
životem a manuální prací. Řád zapouští kořeny v Itálii a za pomoci papeže Řehoře Velikého šíří benediktini křesťanství na britských
ostrovech a u germánských kmenů. Pokládají tak základy evropské civilizace.
Do Čech byla ženská větev benediktýnek uvedena ctihodnou Mladou Přemyslovnou roku 967, a to do kláštera sv. Jiří na Pražském
hradě. Roku 993 vzniká benediktinský mužský klášter v Břevnově jako společné dílo sv. Vojtěcha a knížete Boleslava II. Roku
1084 byl založen klášter v Rajhradě, v Hradisku u Olomouce a v Opatovicích nad Labem. Roku 1097 zřídili břevnovští benediktini
opatství sv. Prokopa na Sázavě, když odtud byli vypuzeni mniši slovanské liturgie. Dále byli zřízeny kláštery v Polici nad Metují,
Orlové, Broumově (1322), Emauzích na Slovanech v Praze (1347), na Ostrově u Davle, Kladrubech
a v Postoloprtech.
Mnoho klášterů, které zničili husité, již nebylo obnoveno. Později Josef II., s výjimkou čtyř, všechny zrušil.
Klášter je samostatný, vytváří stálé společenství kněží a oblátů s opatem v čele - opatství.
Břevnovské opatství bylo povýšeno na arciopatství. Opatství mohou zřizovat závislé domy zvané převorství.
Všechny kláštery benediktinů tvoří konfederaci v čele s opatem - primasem, který sídlí v Římě. V ČR působí
Slovanská benediktinská kongregace sv. Vojtěcha, ke které náleží Arciopatství sv. Vojtěcha a Markéty v Břevnově,
Opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze, Opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě a Převorství sv.
Benedikta v Cokovacu v Chorvatsku.
Povinností benediktinů je služba Bohu v modlitbě a práci podle hesla „Ora et labora - modli se a pracuj“ a „Ut in
omnibus glorificetur Deus - ať je ve všem oslavován Bůh“. Benediktini pěstují společné chórové modlitby.
Modlitbou má být i denní manuální práce. Ta v minulosti spočívala v zemědělství a kultivaci krajiny. Dnes se spíše
orientují na umělecká řemesla, odborné restaurátorské práce a věnují se vědeckému bádání, vedení farností a výuky
na školách.
Mužský řád byl po komunistické totalitě obnoven v roce 1990 v Břevnově, později v Emauzích a Rajhradě. Jednání
se dosud vede o Broumov pro ženskou větev.
Řeholní oděv tvoří černá tunika přepásaná koženým cingulem a černý škapulíř. Oděv je doplňován kapucí nebo
bílým límečkem. Při liturgii se používá černá kukula.
Zájemce o vstup se zúčastní pohovoru s novicmistrem. Je-li kandidát způsobilý, je přijat do kandidatury. Doba jeho
trvání je individuální, obvykle půl roku. Poté vstupuje do ročního noviciátu, aby hlouběji poznal mnišský život
a komunitu a komunita jeho. Noviciát pro všechny kláštery se nachází v Břevnově. Po skončení noviciátu skládá
časné sliby na jeden rok, které se dvakrát obnovují. Vytrvá-li novic, skládá věčné sliby.
Kontaktní adresa:
Benediktinské arciopatství
Benediktinské opatství
Benediktinské opatství
sv. Vojtěch a sv. Markéty
Panny Marie a sv. Jeronýma
sv. Petra a Pavla
Markétská 1
Vyšehradská 49
Klášter benediktinů
169 00 Praha 6 – Břevnov
120 00 Praha 2 - Nové Město
664 61 Rajhrad
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI (2. ČÁST)

Tmavomodrý svět
9. a 11. července 2001
Někteří v pondělí, jiní ve středu spolu se svými přáteli
neodolali a vydali se do Lanškrounského kina na
Svěrákovský příběh českých letců, kteří se po obsazení
v r. 1939 rozhodli utéci, aby se vydali do služeb britského
královského letectva…

(Ma)
Narozky – „U Nata“
13. července 2001
"Pavel M., Jirka V. mají narozky a Marki svátek!" To musíme my veteráni něco podniknou. Hlavně nenápadně. Pavla jsme
doma nenašli. Nevadí, Marki & Jirku jsme chytili v plné zbroji na stavbě. My, Málkovic, Maruška M., Pája a Ma, jsme šli
napřed, abychom zabrali místa v čermenské vinárně či, jestli chcete, u Čudila nebo u Nata. Oslavenci, řádně vymydlení
a načinčaní, přifrčeli pár minut za námi.
Není to poprvé, co se nás tu pár sešlo. Důvod se vždycky najde. Celý večer jsme se výtečně bavili. Začali jsme činzánem, pak
přišel na řadu smažák a hranolky… a skončili jsme šťastní, plně posíleni vzájemným přátelstvím…

(Ma)
Narozky srpňáků
15. srpna 2001
Od 17.00 se u Voksů konala oslava 19. narozenin Lídy M. a 16. Blanky V. V 19.00 jsme se sešli na mši sv., abychom oslavili
svátek Nanebevzetí Panny Marie. Už v poněkud hojnějším počtu oslava pokračovala. Zahráli jsme si volejbal, poklábosili, dali
si buřta na roštu,… Jen škoda, že mnozí z nás museli druhý den (čtvrtek) do práce či na brigádu.

(Ma)
Táborák
30. srpna 2001
Ve čtvrtek předposledního srpna jsme se sešli na poslední prázdninové akci - táboráku ve
Vápenkách. "Bloudit" začali někteří z nás už něco po 15. hodině, neboť jsme si nebyli jisti, kde
Vápenky vlastně jsou. Po příchodu jsme nejdřív sehnali dostatek dřeva na večerní táborák a pak začali
hrát hru na "motivy" baseballu. Postupem času se trousila ostatní děcka, a tak se nás sešlo dobrých cca
20 kloučků a děvčat. Během baseballového klání zapadlo slunce, začali štípat komáři a jiná havěť
kousavá, my dostali hlad - no prostě pohoda. Po celkovém vítězství - hlavní je zúčastnit se - zaplál
oheň, … špekáčky a začalo se povídat. Po chvíli mluvil už jen Pepa V. a ostatní pozorně poslouchali,
jeho živé vyprávění o cestě do Ameriky a zpět a hlavně jaké zážitky a zkušenosti z výletu za velkou
louží. Ti, kteří museli, dávali postupně ostatním sbohem a spěchali zpět do svých pelíšků doma a jen
hrstka zůstala, aby přivítala u ohně nový den. Ráno po rozcvičce (vyproštění se ze spacáků) brzy
zavoněla polévka a po ní nám už zbývalo jen uklidit, zalít ohniště a … Bylo to fajn.
(Tommy)

Z FARNÍ KNIHOVNY DOPORUČUJEME
Amálie Kutinová: GABRA A MÁLINKA
Vydalo: Profil, Ostrava, 1970
Nedávno jsem v knihovně objevila tři svazky vyprávění o Gabře a Málince - dvou
povedených dcérečkách. Hned jsem si vzpomněla, jak jsem byla příhodami
neposedných děvčat nadšená, jak jsem s nimi prožívala všechna dobrodružství
i trápení….
S nadšením a zároveň se skrytými obavami jsem knížku nabídla své dceři.Bude ji
bavit to co kdysi mě? Po pár kapitolách jsem ji nemohla od knihy dostat a večer se
smála tak nahlas, že se prozradila i při čtení pod peřinou po „večerce“.
A tak mne napadlo, připomenout tuhle nadčasovou knížku i vám ostatním. Třeba se
rádi vrátíte k oblíbeným hrdinkám z dětství, nebo ji doporučíte k přečtení svým dětem.
(Mach)
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POUTNÍK
KULTURNÍ KALENDÁŘ
So 2. 2. – 14.00 hod.

ÚNOR 2002

Dětský maškarní KARNEVAL – pořádá Orel Dolní Čermná
Orlovna v Dolní Čermné

Út 5. 2. – 19.30 hod.

152. abonentní koncert KPH
Oráč a smrt
účinkují: J. Molavcová, A. Strejček, hudba: J. Pavlica
Sál lanškrounského zámku

So 9. 2. – 19.30 hod.

Hasičský ples – pořádá SDH Petrovice, hudba „Dvojka“ z Ústí nad Orlicí
Nový kulturní dům v Petrovicích

Ne 17. 2. – 15.00 hod.

Jak na obra – úsměvná pohádková komedie s hudebním doprovodem
Sál lanškrounského zámku

Čt 21. 2. – 18.00 hod.

Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko – film pro celou rodinu
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

Čt 28. 2. – 19.30 hod.

Tmavomodrý svět – pocta československým stíhacím pilotům bojujícím za druhé
světové války v Británii.
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V únoru 2002 oslaví:
92 let
paní Anna Vacková
z Dolní Čermné
92 let
pan Josef Kubíček
z Dolní Čermné
81 let
paní Soňa Tejklová
z Dolní Čermné
78 let
paní Růžena Kubíčková
z Dolní Čermné
77 let
paní Marie Bednářová
z Dolní Čermné
75 let
paní Marie Mikulová
z Dolní Čermné
73 let
paní Marta Faltusová
z Dolní Čermné
71 let
paní Marie Trejtnarová
z Dolní Čermné
71 let
paní Marie Kunertová
z Dolní Čermné
65 let
paní Marie Hubálková
z Dolní Čermné
65 let
pan Josef Andrle
z Dolní Čermné
71 let
pan František Motyčka
z Jakubovic
70 let
paní Helena Mačátová
z Jakubovic
89 let
paní Ludmila Junková
z Verměřovic
78 let
paní Marie Hrdinová
z Verměřovic
77 let
pan Jan Dušek
z Verměřovic
73 let
pan Jiří Faltus
z Verměřovic
55 let
paní Věra Záleská
z Verměřovic
Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým
srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání
a pevné zdraví do dalších let.

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Únor 2002
3.2. Ne 4. neděle v mezidobí
10.2. Ne 5.neděle v mezidobí
17.2. Ne 1. neděle postní
24.2. Ne 2. neděle postní

3.3.

Ne

10.3. Ne
17.3. Ne
24.3. Ne
31.3. Ne

7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Březen 2002
7.30
3. neděle postní
10.30
7.30
4. neděle postní
10.30
7.30
5. neděle postní
10.30
7.30
Květná neděle
10.30
Zmrtvýchvstání
7.30
Páně
10.30

Jansovi st. 7
p. Vávrová 264
Adamcovi 18
Jansovi ml. 7
Venclovi 402
p. Krátký 73
Dvořákovi 406
Režný 403

p. Uhrová 229
Hejlovi232
p. Motlová 11
Kunertovi 12
Motlovi 11
Marešovi 408
p. Matoušková 305
Macháčkovi 242
Severinovi 342
Faltusovi 356

Byl pokřtěn a stal se členem Kristovy církve:
v Dolní Čermné
30. 12.2001 Matěj Mikula
z Dolní Čermné
Rodičům Matěje rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou
výchovu jejich dětí.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Petrovicích
21.12.2001
s paní Marií Řehákovou
z Petrovic
v Dolní Čermné
5.1.2002
s panem Josefem Faltejskem
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
7.1.2002
s panem Bohumírem Venclem
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
16.1.2002
s panem Františkem Menclem
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.
Otec Pavel
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POUTNÍK

ÚNOR 2002
KOLEDOVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM

V mrazivou neděli 23. prosince 2001 se konalo v pořadí již
dvanácté koledování u vánočního stromu na našem náměstí.
Mládež pod vedením vždy ochotné a za všech okolností
usměvavé paní A. Motlové si připravila scénku o putování
svaté rodiny do Betléma, kde marně hledala nocleh. Odevšad
je vyháněli. A podobně, jako v biblickém příběhu, i zde
v Dolní Čermné nenašla trochu solidní bydlení, kde by se
mohl narodit Spasitel. Posloužil jim i u nás chlév postavený
z lepenky pod krásně ozářeným velikým vánočním stromem.
Řekli byste si: „idylka“. Ale kdepak! Ostrý štiplavý vítr
mrazivého podvečera, zesílený mrazem - 27 ° Celsia, při němž
tuhly nejen údy, ale i křidélka hejnu malých andílků, prolezl
všemi kabáty i kožichy přítomných účinkujících i diváků.
Přesto však asi sto přihlížejících občanů vytrvalo do konce
scénky a ještě si poslechli několik koled, než ochotné dechové
hudbě pana Pavla Vašíčka definitivně zamrzly všechny
hudební nástroje. A tak jsme si ani letos nemohli zazpívat
společně s hudbou „Narodil se Kristus Pán, veselme se!“
I přes veškerou nepřízeň zimního nedělního podvečera
(za okny ovšem krásného) všichni vytrvali. Chci jim všem,
obětavým účinkujícím i přihlížejícím, upřímně poděkovat za
jejich skutečnou oběť, že přišli a koledování podpořili jak
svou účastí, tak i penězi.

Do pokladničky při koledování se sešlo 2 516,10 Kč.
K tomu přibyl obnos 560,- Kč, který mezi sebou vybrali žáci
9. třídy ZŠ pro LL (Likvidace lepry), a který mi byl předán na
zasedání obecního zastupitelstva 18.12.2001 třídním panem
učitelem J. Waltrem. Touto cestou jim ještě jednou upřímně
děkuji. Dále přibyly peníze od dvou děvčátek (sester) ve výši
200,- Kč, které darovaly ze svých pokladniček, ač bylo před
vánocemi. A poslední dar, který mi předala jedna paní byl
vskutku královský: 6 000,- Kč. Takže celková suma letošní
sbírky z koledování u vánočního stromu činí 9 276,10 Kč.
Nezbývá mi, než Vám všem, kteří jste sbírku podpořili
upřímně a z celého srdce poděkovat za tak šlechetné dary. Pán
Bůh Vám zaplať!
A jak byly peníze použity? Částka 211,10 Kč byla použita
pro zakoupení teplého občerstvení účinkujícím, 7 500,- Kč
bylo zasláno Nadaci LL pro nově zřizovanou českou
lepronemocnici v Indii, 750,- Kč bylo odesláno Hospici
sv. Anežky v Červeném Kostelci a 750,- Kč odesláno na
konto pro výstavbu duchovního centra sv. Kláry v Hrabyni
pro tělesně postižené. Zbylých 65,- Kč bylo použito na
poštovné složenek.
Ještě snad jen malou poznámku na závěr. Letos jsme tedy
pomohli vyléčit 50 malomocných. Veliké díky za oněch
50 vyléčených!
za org. sbírky LL V. Jansa

-Dva andělé mi sedí na ramenou: anděl smíchu a
anděl pláče. A jejich věčný svár – to je můj život.
-Jestli mě někdo začne vychvalovat „nad
otevřeným hrobem“, vylezu z rakve a jednu mu
vrazím.
-Přeji si, aby se rychle rozšířilo mé učení? Ne. Bylo
by kolem toho příliš mnoho rámusu a já mám tak
rád klid… západ slunce navečer a tichý hlas zvonů.

( Vasil Rozanov)

K ZAMYŠLENÍ
Z VÝROKŮ SV. JANA OD KŘÍŽE O SVĚTLE A LÁSCE
1. Pán vždycky odkrývá smrtelníkům poklady své moudrosti a svého ducha, ale teď, kdy špatnost stále více odhaluje svou tvář, odkrývá je
zvlášť hojně.
2. Ó, Pane Bože můj, jak by tě mohl při své snaze a vůli nenajít, kdo tě bude s láskou čistou a prostou hledat, když se ukazuješ jako první
a vycházíš v ústrety těm, kdo po tobě touží?
3. I když je to pro lidi dobré vůle cesta rovná a přívětivá, kdo po ní putuje, nedojde daleko a půjde se mu ztěžka, nebude-li k tomu mít dobré
nohy a odvahu a odhodlané zaujetí.
4. Je lépe nést břímě se silným než jít nalehko se slabým: neseš-li břímě, jsi s Bohem, který je tvou silou a je vždycky se zkroušenými; když
jdeš nalehko, jsi sám se sebou a ty jsi svou vlastní slabostí. V pracích vyžadujících trpělivost totiž zdatnost a síla duše roste a utvrzuje se.
5. Kdo chce být sám bez opory učitele a vůdce, bude jako strom, který stojí v poli sám a bez pána, neboť třeba by měl sebevíc ovoce, otrhají
mu je pocestní a ani nedozraje.
6. Strom pečlivě ošetřovaný a hlídaný svým pánem přináší v pravý čas ovoce, jak se od něho očekává.
7. Samotná duše bez učitele, ač ctnostná, je jako osamocený řeřavý uhel: spíše vychladne než se rozhoří.
8. Kdo padne sám, sám zůstane ležet a málo si cení své duše, když ji svěřuje jen sám sobě.
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POUTNÍK
PRO DĚTI

ÚNOR 2002
AHOJ DĚTI!

Pomalu doznívá vánoční čas a od chvíle, kdy jsme prožívali Slavnost
narození malého Ježíška, uběhl již celý měsíc. Hned v jeho začátku,
o první lednové neděli, jsme si připomněli Slavnost Zjevení Páně, tedy
příchod Tří Králů. Mnozí z vás se dokonce pokoušely tyto postavy na
určitý čas ztělesnit, protože jste se zúčastnily Tříkrálové sbírky
2002 a putovaly po Dolní Čermné. Určitě to pro vás v té velké zimě
a mrazu, který štípal do obličeje, bylo poměrně náročné.
Ale co samotní Králové? Ti jistě zažívali na své dlouhé cestě velké nesnáze, určitě i nepříznivé počasí,
únavu, možná i obavy, jestli je jejich cesta správná. Ale vytrvale, vedeni zvláštní hvězdou, dorazili až do
Jeruzaléma. Víme, že se tam vyptávali, kde je to narozené Děťátko, kde mají hledat Mesiáše. Uslyšel to i král Herodes a velice
se tím znepokojil. Povolal si všechny velekněze a zákoníky, a ti mu podle proroctví odpověděli, že se to
má stát v judském městě Betlémě. On tedy předvolal Tři Krále k sobě a vyptával se jich na zvláštní
hvězdu, která je vedla. Pak je poslal do Betléma s tím, že až Dítě naleznou, mají se k němu vrátit, aby se
i on mohl jít Děťátku poklonit.
Hvězda je dovedla až k samotnému místu narození Ježíška. S velikou úctou a pokorou padli na kolena,
klaněli se a předávali malému Děťátku přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. V noci se jim zjevil
anděl a varoval je, aby se domů vrátili jinou cestou. Anděl navštívil ve snu také Josefa a vyzval ho,aby
vzal Dítě i Matku a uprchl do Egypta, protože Herodes bude Dítě hledat, aby ho zahubil.
Josef uposlechl, vstal, vzal malého Ježíška i jeho Matku a vydali se na cestu. Co asi musela svatá
rodina zakoušet. Nejprve útrapy na cestě do Betléma, odmítnutí u mnoha dveří, nakonec chudé přístřeší
s trochou slámy. A nedlouho potom - zase na cestě - spíše na útěku. Malý Ježíšek musel snášet všechny těžkosti a strasti, které
je na cestě potkaly. Neměl teplou čistou
postýlku. Jistě byl zavinut pouze do
obyčejného plátýnka, šátků nebo kožíšku,
do toho, co jim kdo mohl darovat.
Ale i přesto dostával v každém
okamžiku to nejcennější, co může
děťátko mít. Pociťoval velikou lásku své
maminky Marie, přivinut těsně k jejímu
srdci, a také velikou péči svého pěstouna
Josefa.
Pomůžete
dnes
a Vochomůrkovi najít
v obou obrázcích?

Křemílkovi
deset rozdílů

(Otazníček)

Pro starší:
Zvu vás dnes na výlet do minulosti. Pokud se chcete přidat,
projdeme se staletími a dostaneme se až do časů před naším
letopočtem. Budeme potkávat určité symboly, které vždy
vyjadřují nějakou událost v dějinách. Pokuste se symboly
rozeznat, pojmenovat a přiřadit ke konkrétní situaci, která se
udála. A váš dnešní úkol? Seřaďte zpřeházené obrázky
postupně za sebou tak, jak se příběhy podle Bible udály.
Řešení z minulého Poutníka:
Podařilo se vám vyvrátit tvrzení A. Einsteina, že uvedenou
hádanku vyřeší pouze 2% lidí? Myslím, že určitě ano. Jeden
z luštitelů si své správné řešení dokonce neváhal ověřit hned po
Vánocích telefonicky s neskrývaným podivem nad tím, že by
mohl patřit do malé skupinky 2%.
Takže tady je řešení: NĚMEC CHOVÁ RYBY.
(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
3. neděle v mezidobí
27. ledna 2002
5. týden / 2002

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
28. ledna -

pondělí

29. ledna 30. ledna -

úterý
středa

31. ledna -

čtvrtek

1. února -

pátek

2. února -

sobota

sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
18.00 h. Dolní Čermná – na úmysl dárce
3. týdne v liturgickém mezidobí
3. týdne v liturgickém mezidobí
18.00 h. Dolní Čermná – za Jiřího Vodu a rodiče
sv. Jana Boska, kněze
6.45 h. Dolní Čermná – na úmysl dárce
18.00 h. Verměřovice – na úmysl dárce
3. týdne v liturgickém mezidobí
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.00 h. Dolní Čermná – na úmysl dárce
Svátek Uvedení Páně do chrámu- Hromnice
Na začátku slavení ranní mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“.
7.30 h. Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu
17.00 h. Petrovice – za Josefa Majvalda a manželku

3. února - neděle – 4. neděle v liturgickém mezidobí
Na konci každé mše svaté bude udílení svatoblažejského požehnání – vždy společně.
Dolní Čermná7.30 h. – za farníky
Verměřovice9.00 h. – na úmysl dárce
Dolní Čermná 10.30 h. – za Antonína Faltuse a živou rodinu

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 - do 17.55 h., v pátek od 15.00 h. – do 17.55 h.,
v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 15.00 – do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
mše svatá pro děti
pravidelná návštěva nemocných a
starších farníků
Dětské klubíčko
biblická hodina

den
pondělí
pondělí
čtvrtek
pátek
čtvrtek
sobota

čas
28. 1.
28. 1.
31. 1.
1. 2.
31. 1.
2. 2.

hodina
16.45 h.
18.00 h.
dopoledne
dopoledne
9.00 – 11.00 h.
20.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
(Pa)

DĚTSKÉ PERLIČKY:
- Mami, a když je někomu 40 let, tak to je starost nebo mladost?
- Otázka čtyřleté: „Mami a kde máme rozum - v hlavě nebo v břichu?“
- Vysvětlovala jsem dcerušce, že při hraní na klavír si musí počítat, dodržovat rytmus. „Představ si, když hraje třeba 100 lidí
v orchestru, tak se všichni musí shodnout“. Následoval údiv v očích: „Mami a to všichni hrají na jednom piáně?“

POUTNÍK, ÚNOR 2002
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