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POSTNÍ ZAMYŠLENÍ
P. Miloslav Fiala
„Pane, Bože veliký a strašný, který zachováváš smlouvu a milost těm, kteří tě milují a zachovávají tvá přikázání! Zhřešili
jsme, provinili jsme se, jednali jsme bezbožně, vzbouřili jsme se a odchýlili od přikázání a nařízení. Neposlouchali jsme tvé
služebníky proroky, kteří tvým jménem mluvili k našim králům, knížatům, našim otcům i všemu lidu země. Tobě, Pane, sluší
přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes skutečně hanbí judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni
Izraelité, blízcí a dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili.“ (Dan. 9,4b – 10)
Dnes si opět musím najít čas pro tebe, můj Pane. Opouštím své starosti a zájmy, stojím před tebou takový, jaký jsem:
hříšný, poskvrněný tolika vinami. O tobě vím, že jsi nejen veliký a všemocný, ale i milosrdný. Ty vládneš mocí své lásky, já
mám plnit to, co mi říkáš, radíš a přikazuješ prostřednictvím své církve. Příliš často jsem naslouchal hlasu svého „já“, které
sloužilo jen mým vlastním zájmům. Zapomněl jsem, že jsi stále se mnou, že mě chceš vést a pomáhat mi i ve zdánlivých
maličkostech mého života. Byl jsem příliš ponořen do sebe, a nevnímal jsem hlas tvé lásky a moudrosti. Málo jsem se cvičil
v soustředěnosti na tvou přítomnost, měl jsem málo důvěry ve zkušenost tak mnohých, že zachraňuješ i nalomené třtiny, že
odpouštíš a chceš za to jen trochu naší lítosti a opravdové víry.
Příliš jsem si všímal světa a všeho, co mi nabízí. Proto jsem byl příliš vnějším, povrchním křesťanem. Chybělo mi
vědomí, že duchovní život je především hledání místa a času, kde se mohu setkat s tebou. Dnes mě inspiruje úryvek z proroka
Daniela: on ví dobře o Božích trestech, které jsou odplatou za každý druh duchovní nevěry Hospodinovu zákonu, ví o této
absolutní spravedlnosti a zná také moc modlitby. Přemýšlím o tom, jak často, nebo zda vůbec jsem během dnešního dne
pozvedl svou mysl k tobě, můj Bože. Jaká byla moje modlitba? Jaký byl při ní můj základní postoj? Byla v něm pokora, nebo
pýcha? Snaha věc rychle vyřídit, nebo touha po klidném, tichém spočinutí v tvé blízkosti? „Kdo se ponižuje, bude povýšen,“
čtu v Písmu. Uvědomuji si, že základním předpokladem mých modliteb je vědomí mé malosti a tvé velikosti, můj Pane? Už
jméno proroka Daniela (Bůh je soudce“) ve mně vyvolává pocit odpovědnosti vůči tobě, můj Bože.
Podobně jako zástupy, které naslouchaly Kristu, snažím se vystoupit i já, abych naslouchal, když mi říká: Buď milosrdný
vůči svým bratřím a sestrám, protože nebeský Otec je milosrdný vůči tobě. Nesuď druhé, abys nebyl souzen sám. Nezavrhuj
nikoho, a nebudeš patřit mezi zavržené ani ty. Odpouštěj a bude ti odpuštěno. Dávej potřebným a bude dáno i tobě… To ke
mně promlouvá tvá láska, můj Ježíši. Mluvíš tichým hlasem, který bych neměl
přeslechnout. Jak málo ode mě požaduješ, a slibuješ tak mnohé: jestli dokáži dary tvé
dobroty, které mi tak štědře dáváš, rozdávat i druhým, pak se naplní tvůj příslib a odpustíš
mi mé tak mnohé nevěrnosti. Neboť tvé milosrdenství je tak veliké, že je nemohu vyjádřit
slovy. Ale vždy, když jsem byl vůči tobě upřímný a naslouchal ti, udělal jsem přímo
hmatatelně zkušenost, že tvá slova platí vždy a za všech okolností. Cítil jsem vnitřní
pokoj, který se rozhostil v mé duši, když jsme dokázal, třeba nedokonale, aspoň něco
z toho, co mi radíš.
Zpytuji tedy své svědomí: Jaký byl dnes můj vztah k Bohu – vlažný, pozorný,
zvykový, cítil jsem projevy jeho lásky ke mně? Jaká byla moje modlitba? Soustředěná,
ústní nebo také vnitřní? Vím, co je rozjímání a jak ho používat v denním životě modlitby?
V čem se dnes projevila moje hlavní chyba? Jak jsem ji překonával dobrým úmyslem
získat postupně opačnou ctnost? – Jak bych charakterizoval svůj vztah vůči bližním, vůči
svému okolí? Dokázal jsem někomu odpustit, pomoci, zbytečně nekritizovat? Uvědomil
jsem si při modlitbě Páně, že chléb, o který prosím, dostávám nejen pro sebe, ale abych se
o něj rozdělil i s potřebným bratrem nebo sestrou? Jak beru vážně výzvy evangelia – nejen
obecně, ale ty zcela konkrétní a jasné do mé každodenní situace? Roste má duchovní
zkušenost se silou, kterou ve mně Boží slovo působí? Pomáhám mu v tomto působení?….
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Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY NAŠÍ FARNOSTI

Ve čtvrtek 7.února t.r. večer se na faře poprvé sešla na svém pracovním jednání
pastorační rada dolnočermenské farnosti. Hned prvním dobrým ukazatelem byla skutečnost,
že nikdo z členů rady nechyběl. Po mém krátkém úvodu se přešlo k volbě místopředsedy a
sekretáře pastorační rady. Na post místopředsedy byla již 1.kole zvolena Ing.Milada
Nováková a na místo sekretáře rady Ing.Milada Marešová. Oběma členkám rady rád blahopřeji
a věřím, že budou svými schopnostmi pomáhat k dobru celé farnosti.
Dále jsem seznámil členy rady s návrhem pastoračního plánu naší farnosti na rok
2002. V diskusi se především členové rady vyjadřovali k akci „Misijní koláč“ ( proběhne
ve farnosti v neděli 10.března t.r. ), potom k prvnímu sv.přijímání dětí a nakonec
k plánovanému biřmování ve farním kostele. Co se jedná misijní
akce s výtěžkem pro chudé, rada doporučila duchovnímu správci,
aby udělal v neděli 10.března ve farnosti jedinou mši svatou, a
to ráno v 8.00 h. ve farním kostele v Dolní Čermné. Po ní bude
uspořádáno společné setkání farníků v sále místní orlovny, kde
se budou podávat upečené koláče. Výtěžek z koláčů bude poslán
potřebným ve „Třetím světě“.
Pohoštění při stole by mělo
posílit
vědomí
našeho
farního
společenství.
Rada
také
souhlasila s konáním biřmování ve farnosti na podzim tohoto
roku. Duchovní správce vejde v jednání s Otcem biskupem
Dominikem a pozve ho do naší farnosti na udílení svátosti
biřmování a to v neděli 10.listopadu 2002. Předtím se bude
konat pravidelná příprava biřmovanců a to v květnu, červnu,
září a říjnu. Duchovní správce během března včas celou akci
oznámí.
Z návrhů členů rady zazněla potřeba duchovní obnovy ve
farnosti v době postní a adventní, jak tomu bylo v některých
předcházejících letech. – Navržený pastorační program naší
farnosti na tento rok byl potom všemi přítomnými schválen.
Příští řádné zasedání rady bude ve čtvrtek 11.dubna 2002.
Otec Pavel

VÝBĚR NĚKTERÝCH AKCÍ Z PASTORAČNÍHO PLÁNU VE FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ
NA ROK 2002, KTERÝ BYL SCHVÁLENÝ PASTORAČNÍ RADOU
Akce ve farnosti

Datum pořádání

Hodina konání

Místo konání

Misijní koláč - dobročinná akce
Velikonoční vigilie
celodenní adorace
Poutní slavnost
„Setkání s písní“
Diecézní eucharistický kongres
Boží Tělo
první sv. přijímání dětí ve farnosti
Poutní slavnost
Biřmování
posezení při sklence vína – na sv.Jana
vánoční besídka dětí

10.března - neděle
30.března - sobota
8.dubna - pondělí
28.dubna
5.května - neděle
1.června - sobota
2.června - neděle
9.června - neděle
8.září - neděle
10.listopadu - neděle
27.prosince - pátek
27.prosince - pátek

8.00 h. po mši svaté
20.00 h.
7.00 – 18.30 h.
7.30 h. a 10.00 h.
14.00 h.
celý den
16.00 h.
7.30 h.
7.30, 10.00 a 16.00 h.
10.00 h.
19.00 h.
dopoledne

farní kostel, orlovna
farní kostel
farní kostel
farní kostel
orlovna D.Čermná
Hradec Králové
Mariánské hora
farní kostel
Mariánská hora
farní kostel
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

UMÍRÁM, ŽE NEUMÍRÁM
Svatá Terezie Ježíšova
Mimo sebe živa jsem.
Co jsem utržila ránu
lásky, život svůj mám v Pánu,
který je mým milencem.
Co mám v srdci jeho jen,
jediným se želem sžírám:
umírá, že neumírám.

Touto láskou nejinak
nežli jako vězně svého
držím Boha zajatého,
svobodná jsem sama však.
Ale vidouc, já že tak
svého Boha pouty svírám,
umírám, že neumírám.

Jak jsem tebou zkrušená,
živote, a vámi, krutá
železa vy, do nichž vkuta
úpící je duše má!
Pouhá spása tušená
tak je palčivá, že zmírám
proto, ach, že neumírám.
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Žiji, odejdi a nech,
nech mne, břemeno a trude!
Neboť zemru-li, co zbude
mimo život v radostech?
Těšitelko, těchto těch,
smrti, potěš mne – vždyť
zmírám
proto, ach, že neumírám.
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PŘIŠLO NÁM Z INDIE

Oficiální poděkování biskupa z Belgaum:
Drazí sponzorští rodičové,
děkujeme vám za vaši lásku a zájem o chudé děti naší diecéze. Díky za to, že jste
sponzorstvím vyšli vstříc jednomu dítěti. Sponzorský program „Bala Jeevan Jyothi“ by rád
vnesl radost a štěstí do dětských životů dík vašemu sponzorství.
Přejeme vám radostné vánoce a pokojný a úspěšný nový rok.
Bernard Moras v.r.
biskup diecéze Belgaum
A za všechny indické děti z nichž některé, kromě nás pěti, „adoptovali“
i další naši dolnočermenští farníci, uveřejňujeme vánoční přání dívenky Oriny:
Drazí rodičové - sponzoři,
děkuji vám za všechno, co pro mě děláte. Stále si vás v modlitbách připomínám. Studuji
velmi usilovně. Můj otec pracuje v soukromé továrně, maminka je v domácnosti a má
sestra také studuje. Otec se taky sám stará o náš dům.
K letošním vánocům vám přeji toto:
Ať se kouzlo vánoc dotkne všech u vás doma. Ať jejich radost je tím nejlepším, co jste
kdy poznali. Ať jejich štěstí prozáří též nastávající nový rok a přinese teplo, které by
potěšilo takové lidi, jako jste vy.
Radostné vánoce od nás všech u nás doma všem vašim
Orina Lima a rodina

Růst a učit se - učit se růst
Toto je nadpis letáčku, který nám přišel z Indie, a který je
určen „rodičům“, kteří podporují vzdělávání indických dětí.
Jakkoli se cítíme být „dál“ než chudé rozvojové země, zdá
se, že zásady, kterými tamní osvícení a obětaví
představitelé církve chtějí postupně pozvedávat úroveň
prostého lidu, by měly být připomínány i z našich
vzdělávacích a církevních kateder.
Letáček pokračuje:

Strategie sponzorského programu:
Vytvořit zodpovědnou a vzdělanou společnost
podněcováním a pěstováním talentů skrytých v dětech.
Vštěpovat jim hodnoty sociálního a humánního konání.
Rozvíjet kvality mysli a srdce.
Indické školy jsou všechny prosté
Učit děti čelit životním skutečnostem schopností řešit
problémy a racionalizovat způsob života.
Cílem je povzbuzovat celkový a integrální rozvoj dítěte, což zahrnuje:
- učit děti cenit si důležitosti vzdělání v životě,
- trénovat uvažování mladých, aby si dokázali zvolit správné životní povolání,
- učit děti být schopnými nabýt znalosti a dovednosti vést druhé,
- nechat je dorůstat jako sociálně zodpovědné muže a ženy díky tomu, že
vstřebávají řádné společenské životní hodnoty,
- děti vychovávat jako správně národnostně uvědomělé občany s postojem
„žít a nechat žít“,
- povzbuzovat je, aby hájily zájmy míru a harmonie,
- zdůrazňovat důstojnost a kreativitu jednotlivce, stejně jako míru
zodpovědnosti za osobní schopnosti.
Letáček pokračuje
informacemi o obrovské
diecézi Belgaum, která byl
zřízena v roce 1953. Zahrnuje 4 distrikty (správní obvody)
a „taluku“ distriktu Kholapur. Celkem je v Indii 39 taluk. Další
informace jsou přeloženy doslovně.
V podobném „domě“ žije rodina Oriny

Současný biskup Bernard Moras, který byl vysvěcen 25. 2. 1997,
se s velkým nasazením pustil do mnoha aktivit, sledujících sociální
a vzdělanostní rozvoj k povznesení obyvatel.
Diecéze Belgaum, která je v severní Karnatace, v sociální,
ekonomické a vzdělanostní sféře zaostávala. Procento alfabetů (umí
část a psát) nedosahuje 60 %.
Způsob života a obživy chudých
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Biskup říká: „Ze své strany se snažíme vnášet mezi
lidi vědomí o důležitosti vzdělání. Bídné sociální,
ekonomické a vzdělanostní podmínky je velmi ujařmují.
V podmínkách chudoby jsou nuceni posílat děti
pracovat na polích, doma a jinde - spíše než je posílat
do škol.
Diecéze Belgaum postavila vzdělání dětí na první místo,
aby byla vykořeněna negramotnost a výpadky ve školní
docházce.
Role Vás - sponzorů - při výchově těchto chudých dětí
je pozoruhodná a mnohé oběti, které přinášíte, abyste
jim finančně pomohli uhrazovat jejich každodenní školní
výdaje, rozhodně nejsou zapomenuty. Tyto děti a jejich
rodiny to velmi oceňují a jsou nanejvýše vděčné. Díky
vaší finanční podpoře budou tyto děti schopny uplatnit
nesmírnou hodnotu vzdělání a najít novou naději
a důvěru v život a žít životem šťastným a bezpečným.“
Biskup B. Moras, Belgaum
Informace z Hradecké charity:
Biskup Bernard Moras z indického Belgaum by chtěl
přijet do Hradce Králové v květnu t. r. Jak psal, rád by
se setkal se všemi „rodiči“, kteří finančně podporují
„adopci na dálku“ v jeho diecézi. Přes královéhradeckou diecézi je v současné době podporováno již 390 indických
dětí.
(mp. a js.)

OPĚT ZAČÍNÁ SBÍRKA VLNY
Společnost sv. Vincence z Pauly opět, jako v minulých letech, pořádá sbírku vlny, vlněné pletáže,
chemlonu, zbytků pracích látek (ne odstřižků), bavlnek, materiálů na vyšívání a nití.
Vše je možné posílat na adresu Azylový dům, ul. U mostku 5, 503 41 Hradec Králové. Zde se
budou zásilky třídit a postupně odvážet do ženské věznice v Pardubicích. Zdejší odsouzené ženy
z nich pak budou vyrábět ponožky, rukavice, svetry, bačkory, dětské hrací kalhotky, sukně, zástěry,
kapesníky a deky. Hotové výrobky pak budou posílány do azylových domů, do dalších charitních institucí a misijních
leprostanic. Při poslední sběrové akci obdržely sestry Vincentky na 1250 velikých zásilek s textilním materiálem, z něhož
v pardubické věznici bylo vyrobeno 1791 drobnějších oděvních výrobků a 445 dek.
(Zpráva z KT)
Pokud by někdo z věřících dolnočermenské farnosti měl tyto materiály v menším množství, může je vložit do krabiček
v kostele a nebo je přímo předat Vl. Jansovi. Materiály by byly po skončení krabičkové sbírky hromadně odeslány na výše
uvedenou adresu.
(js)

CO BY BYLO, KDYBYCH BYLA...
...kamenem...
Asi bych byla křemenem, který díky spoustě metamorfóz (přeměn) a pohybů hornin při vrásnění, leží
pevně začleněn ve všeobjímající, pevné a nezničitelné skále. Když zasvítí sluníčko, zaleskne se na jeho povrchu
třpytivá slída.
...počasím...
Asi bych byla počasí m na horách. Často se mění, je zmítáno bouřemi, časté mlhy a déšť slzí ho provází od
nepaměti. A k podzimu - to je nejstálejší a příjemně teplé a barevné.
...písní...
Možná tak trochu symfonickou básní, napadá mne Má vlast; obyčejná lidová píseň je příliš krátká
a monotematická, opera moc „dramatická“, muzikál moc moderní vzhledem k mým často „zastaralým“
a konzervativním názorům. Zato symfonická báseň je proměnlivá, má dost částí a dramatických změn a je
ukecaná - jako já.
...číslem...
Asi by bylo o jednu nulu na světě víc. Ale protože zas tak úplně špatné to se mnou není,
a protože nula je nedělitelná, přidám před ní jedničku a budu číslem deset.
(Mach)
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE
VYBRANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE ANEB ŠKOLA NÁM PROSTĚ NESTAČÍ
Narozeniny
30. září 2001
Své 18. narozeniny oslavila Maruška L., neslavila je samozřejmě sama. Sešlo se nás - ani na obou rukách a nohách by se to
nedalo spočítat. Spolu s Maruškou slavil narozeniny také Vašek P. a Tomáš V. a svátek opět Vašek P. a Vašek Macan (doufám, že
jsem na někoho nezapomněla - předem se omlouvám). Tak jsme se sešli všichni v 19.00 v sobotu u Marušky M., protože její
"menší" pokojíček je upraven pro "menší" oslavy. Zita M. asi už nedržela v ruce dlouho fotoaparát, a tak se stalo, že to u Marušky
jenom blýskalo. Jako hlavní chod byl gulášek (dobře uvařený), dále občerstvení jako na svatbě, nechyběl samozřejmě ani přípitek.
Když minula 21.00 hod začali jsme zpívat, hrát hry, povídalo se, no zkrátka správná oslava! Škoda, že všechno pěkné musí také
někdy skončit, a tak se stalo, že i my jsme museli jít domů!
PS: Děkujeme Marušce a všem, kdo oslavu připravovali, za pěkný večer.

Rozloučení s Tommym
30. 9. 2001
Protože jel Tomáš v pondělí 1. října na vojnu a my se s ním chtěli ještě
rozloučit, sešli jsme se v 17.00 hod u Vondrů. Zahráli jsme si s Tomášem
scénku.
Ta vypadala asi takto:
Major Guma vlétl do pokoje (k Tomášovi domů) a kontroloval stav pokoje.
Postel byla nic moc, ze skříně mu major Guma vyházel štůsky prádla… Guma
zavelel: "Vojíne Tomáši V. a desátníku Josefe V. za 5. minut nástup na buzeráku, před barákem, v zeleným."
A tak se taky stalo, i když s trochu menším zpožděním a tak za to musel voj. Tomáš udělat kliky a za rozepnutý knoflík ještě
sklapovačky.
Potom ho čekal bojový úkol: chytnout nepřítele. Jeho příznaky byly následovné: dvě nohy, zakrnělé ruce, černá ztuha na pravé
noze (pro ty méně zdatné: jedním slovem slepice). Guma zavelel: "Úkol zní: nepřítele zajmout!" A Tomáš s ostatními vybranými
vojáky se dali do splnění úkolu. Museli projít potrubím (skružemi), ve kterém byla voda, a protože se nepřítel přesunul zase se
vrátit zpět. Překonali ještě pár nástrah až došli k nepřítelovi, kterého musel vojín Tomáš a desátník Josef chytit. Daný úkol splnil
a také splnil předpoklady správného vojáka a tak mohl přistoupit ke slavnostní přísaze.
Po přísaze nás Tomáš řádně pohostil a usadil na zahradu. Tam jsme si už jen povídali a bavili se mj. jejich kocourem.
(beruška)

Pearl Harbor
Lanškroun 14. 10. 2001
V hlavní roli: Ben Affleck, Josh Hartnett a Kate Beckinsale
Láska, válka a nejmohutnější letecký útok, jaký kdy byl natočen.
Dva kamarádi Rafe a Denny bojují ve filmu nejen za svou vlast, ale i o srdce půvabné
zdravotní sestry Evelyn. Japonci letecky napadli vojenskou základnu Pearl Harbor. Amerika
uskutečňuje tajnou odvetnou misi, do které jsou oba mladí piloti nasazeni. Mají za úkol
zlikvidovat japonské vojenské objekty. Po úspěšném ukončení mise musí Rafe se svým
letadlem nouzově přistát na japonském území. Jeho letadlo je objeveno, na pomoc mu přiletí
Denny, je však zajat a postřelen. Umírá v náručí svého přítele. Rafe McCawley se vrací na
Pearl Harbor, bere si Evelyn a spolu vychovávají Dennyho dítě.
(Veronika)

ÚSMĚVY
Panu Novákovi volá přítel:
„Představ si, že v dnešních novinách je zpráva, že jsem zemřel!“
Pan Novák na to:
„A prosím Tě, odkud to vlastně voláš?“
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„Pane Bože, co je pro Tebe milión roků?“
„Chvilka.“
„A co je pro Tebe milión korun?“
„Halířek.“
„Dej mi, prosím Tě, Bože halířek a počkej chvilku!“

POUTNÍK
KULTURNÍ KALENDÁŘ

BŘEZEN 2002

Ne 3.3. – 15.00 hod.

Nedělní představení pro děti - FERDA MRAVENEC BROUK PYTLÍK
Pohádka v nastudování divadla Genus Brno. Sál lanškrounského zámku

St 6.3. – 19.30 hod.

"POJÍZDNÁ SOUDÍRNA" Ivo Jahelka
pořad je složen z mluveného slova, autentických citací ze soudních spisů a písniček – zhudebněných
příběhů života. Sál lanškrounského zámku

Ne 10. 3. – 18.00 hod.

Výstava – obrazy – akademická malířka Helena Hrušková, kovaný nábytek – Richard Štrbík
Výstava potrvá do 27.4.2002. Kulturní a informační centrum č.p. 30 v Jablonném nad Orlicí

So 16. 3. – 19.30 hod.

JAZZ A LITLLE OTHERWISE
Minifestiválek moderního jazzu. Sál lanškrounského zámku

Út 19. 3. – 19.30 hod.

152. abonentní koncert KPH - INSTRUMENTAL TANDEM
L. Janáček – kytara, P. Zámečník – akordeon. Sál lanškrounského zámku

Pá 22. 3. -19.00 hod

Mládežnická dechová hudba
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

Út 26. 3. - 19.30 hod

JARNÍ KONCERT BIG BANDU LANŠKROUN a jeho hostů
Sál lanškrounského zámku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V březnu 2002 oslaví:
91 let
pan Rudolf Formánek
89 let
paní Marie Andrlová
79 let
paní Marie Hejlová
78 let
paní Ludmila Páchová
75 let
paní Matylda Motlová
73 let
paní Libuše Jandová
73 let
paní Marie Půlkrábková
72 let
paní Marie Křivohlávková
72 let
paní Marie Pecháčková
70 let
paní Jarmila Vávrová
65 let
paní Ludmila Marešová
60 let
paní Jindřiška Vaníčková
55 let
paní Hana Faltejsková

SLUŽBA LEKTORSKÁ
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné

paní Jaroslava Havlíčková
z Dolní Čermné
z Jakubovic
paní Anežka Málková
paní Miluška Bednářová
z Petrovic
paní Marie Šedajová
z Verměřovic
paní Věra Mlynářová
z Verměřovic
pan Leopold Hubálek
z Verměřovic
Všem oslavencům srdečně blahopřeji
a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Otec Pavel

50 let
73 let
78 let
82 let
78 let
74 let

3.3. Ne
10.3. Ne
17.3. Ne
24.3. Ne
28.3. Čt

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
Zelený čtvrtek
18.00

29.3. Pá

Velký pátek
Zmrtvýchvstání
31.3. Ne
Páně
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18.00 Faltusovi 128
7.30 Severinovi 342
10.30 Faltusovi 356

Duben 2002
1.4. Po

Pondělí
velikonoční

7.4. Ne

2. neděle
velikonoční

14.4. Ne

3.neděle
velikonoční

21.4. Ne

4. neděle
velikonoční

28.4 Ne

5. neděle
velikonoční

7.30

Nastoupilovi 303

7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.00

Prokopovi, Eliášovi 329
Vágnerovi 102
Svobodovi 252
Applovi 100
p.Kunertová 177
Zpěvákovi 195
Bláhovi 457
Jurenkovi 160

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.
A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je,
a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
J. Werich

p. Uhrová 229
Hejlovi232
p. Motlová 11
Kunertovi 12
Motlovi 11
Marešovi 408
p. Matoušková 305
Macháčkovi 242
Formánkovi 202

POUTNÍK
PRO DĚTI

BŘEZEN 2002
Ahoj děti!

V minulém čísle Poutníka jste se
setkaly s pohádkovými postavami,
které potřebovaly vaši pomoc při
hledání deseti rozdílů ve dvou
obrázcích.
Pomohly
jste
Křemílkovi
a Vochomůrkovi?
Věřím, že to pro vás byla hračka.
Určitě by nebylo vůbec obtížné vyjmenovat i další
pohádkové dvojice. Vám dětem stačí, když se řekne
jedno jméno a druhé okamžitě dovedete správně
doplnit.
Tyto dvojice ale nenajdeme jen v pohádkách,
spoustu jich známe i z Písma svatého. A představte
si, že právě do některých těchto dvojic se nám
doslova a dopísmene zamotal brouk Pytlík - všechno
vím, všechno znám, ale samy víte, jak to vždycky
dopadlo. Házel lasem tak neopatrně, že zacuchal
všechna klubka provázků, která spojovala každou
z uvedených dvojic, úplně dohromady. A na vás teď
je, abyste mu z toho pomohly ven. Nejprve si
přečtěte všechna jména a pokuste se z nich utvořit
správné dvojice. Pak si své řešení zkontrolujete tak,
že pro každé klubko zvolíte jinou barvu a barevnou
tužkou obtáhnete rozmotaný provázek od klubka
s prvním jménem až k jeho konci, kde je druhé
jméno z dvojice. Tak se vám podaří rozplést celý pletenec.
(Otazníček)

Pro starší:
V každé rodině má většinou své místo knihovnička. Někde je pouze malá, jinde zase rozsáhlejší. Záleží to na
našem vztahu ke knihám. Jedna kniha by ale neměla chybět snad v žádné domácnosti. Je to Bible. Kdo vlastní tuto
knihu, tak v ní má současně i docela pěknou knihovnu, protože Bibli tvoří jednotlivé knihy. To ale pro vás není
určitě nic nového. V následujícím povídání si můžete ověřit, jaké máte v této otázce znalosti. Pokud si nebudete
vědět rady, tak samozřejmě vezměte Bibli na pomoc a příslušné údaje v ní vyhledejte. Bible si totiž zaslouží naši
velkou pozornost. A teď - v postní době - možná ještě větší než obvykle.
Celé Písmo svaté je napsáno z Božího vnuknutí, takže obsahuje, co Bůh chtěl lidem sdělit. Skládá se ze ----- velkých celků, které
nazýváme ----- a -----. Úplně první stojí v pomyslné přihrádce 5 knih -----. Možná si pamatujeme, že první z nich se nazývá -----.
V druhé přihrádce pak najdeme knihy, které lze nazvat historické. Svým názvem vždy vystihují určité období v dějinách
izraelského lidu. Jsou to Jozue, Soudců, Rút, další dvě vyprávějí o proroku Samuelovi a prvních králích Izraele. Osudy dalších
králů pak popisují dvě knihy -----. Následují 1. a 2. Letopisů, Ezdráš, Nehemjáš, Tobiáš, Judith, Ester a konečně dvě knihy
Makabejské. A již se dostáváme k další skupině knih. Jsou to knihy Moudrosti. Patří sem kniha -----, která vypráví o Jóbovi, dále
kniha Přísloví a Kazatel. Své místo tu má také sbírka ----- písní, modliteb a básní, která nese název -----. Dále Píseň -----, Kniha
moudrosti a Sírachovec. A poslední přihrádka je zaplněna knihami proroků. Je to celkem 17 knih, z nichž 16 je nazváno podle
proroka, jehož slova obsahují. Výjimkou je pouze kniha -----. Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel a Daniel jsou známi jako „velcí“ proroci
a dalších 12 jako „malí“ proroci.

Uzavřeli jsme jeden velký celek a dostáváme se k druhému. I tady bychom si mohli všech 27 knih rozdělit do 4 skupin. První
tvoří ----- evangelia, jejichž autory jsou -----, -----, ----- a -----Evangelium nese dobrou zprávu o tom, co Ježíš přinesl do tohoto
světa, když učil a uzdravoval, a že skrze smrt a zmrtvýchvstání přinesl také svobodu. Do druhé skupiny patří Skutky -----, které
popisují první roky šíření křesťanství a pronásledování křesťanů. Třetí skupina je co do počtu knih nejbohatší. Jedná se o ----apoštolů. Těchto 21 dopisů nám umožňuje nahlédnout do života církve v prvních letech její existence. Apoštol ----- je autorem
největšího počtu těchto listů, které byly adresovány do různých míst. Např. -----, -----... K dalším autorům listů patří Jakub, -----,
Jan a Juda. Poslední místo v celé „knihovně“ patří knize, která je zvěstí o konečném vítězství Ježíše Krista nad všemi silami zla
a je sdělena prostřednictvím vizí. Jmenuje se Zjevení -----.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Správné řazení obrázků: 5, 9, 6, 2, 1, 7, 3, 4, 8 (5 - Noemova archa, 9 - Egyptské rány, 6 - Desky desatera, 2 - Davidův prak,
1 - Betlémská hvězda, 7 - Janův křest, 3 - Rozmnožení chlebů, 4 - Ukřižování, 8 - Seslání Ducha sv.)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
2. neděle postní
24. února 2002
9. týden / 2002

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
25. února -

pondělí

26. února 27. února -

úterý
středa

28. února -

čtvrtek

1. března -

pátek

2. března -

sobota

po 2. neděli postní
18.00 Dolní Čermná – za Annu Mikulovou, manžela celý rod
po 2. neděli postní
po 2. neděli postní
18.00 Dolní Čermná – za Marii Klekarovou, manžela a dceru Marii
po 2. neděli postní
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce
18.00 Verměřovice – na úmysl dárce
po 2. neděli postní
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.00 Dolní Čermná – za Marii Hlouškovou
po 2. neděli postní
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce
17.00 Petrovice – za Annu Horákovou, manžela a dva syny Jaroslava a Františka

3. března- neděle – 3. neděle postní
Dolní Čermná 7.30 h. – za farníky
Verměřovice 9.00 h – za ctihodnou sestru Benonii Markovou, rodiče a sourozence
Dolní Čermná 10.30 h. – na úmysl dárce

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
den
čas
hodina
místo
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
pondělí
25. 2.
16.30 h.
fara Dolní Čermná
pobožnost Křížové cesty
pondělí
25. 2.
17.30 h..
kostel Dolní Čermná
mše svatá pro děti
pondělí
25. 2.
18.00 h.
kostel Dolní Čermná
pobožnost Křížové cesty
středa
27. 2.
17.30 h..
kostel Dolní Čermná
Dětské klubíčko
čtvrtek
28. 2.
9.00 – 11.00
fara Dolní Čermná
pobožnost Křížové cesty
pátek
1. 3.
17.30 h..
kostel Dolní Čermná
biblická hodina
sobota
2. 3.
20.00 h..
fara Dolní Čermná
pobožnost Křížové cesty
neděle
3. 2.
15.00 h..
kostel Dolní Čermná
Upozornění – změna bohoslužeb!
Od března t.r. budou mše svaté také v úterý. Většinou 1.úterý v měsíci bude ve farním kostele v D.Čermné večerní mše svatá
v 18.00 h., v ostatní úterý bude ranní mše svatá v 6.45 h. Naopak v sobotu bude ranní mše svatá ve farním kostele v Dolní Čermné
v 6.45 h. jen na první sobotu v měsíci nebo když připadne na sobotu významný církevní svátek. V ostatní soboty ranní mše svatá
ve farním kostele nebude! A to především z důvodu, že mám odpolední či večerní mši svatou ve filiálním kostele a navíc na sobotu
občas připadají různé slavnosti (svatby, výročí, …) či liturgické funkce (pohřby), které jsou spojené se mši svatou.
(Pa)
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