
 

 

EEXXIISSTTUUJJEE    ŽŽIIVVOOTT    PPOO    PPOORROODDUU??  
Jedna maminka čekala trojčátka, a protože to 

byla výjimečně chytrá drobátka, povídala si už 
v maminčině bříšku. Jeden z nich byl věřící, 
druhý pochybovačný a třetí skeptik. 

Pochybovač se zeptal: „Věříte v život po 
porodu?“ Věřící na to: „Ano, samozřejmě, je 
přece zcela zjevné, že život po porodu 
existuje. Tady žijeme jenom proto, abychom 
rostli a připravili se na život po porodu, 
abychom byli dost silní na to, co nás čeká.“ 

Malý skeptik na to: „To je blbost, žádný 
život po porodu neexistuje. Jak by měl vlastně takový život 
vůbec vypadat?“ „Ani já to přesně nevím,“ říká věřící 
chlapeček, „ale určitě tam bude mnohem víc světla než tady 
a možná, že dokonce budeme jíst ústy a běhat...“ 

Skeptik ho nenechal domluvit a namítl: „To je úplný 
nesmysl - běhat - to přece nejde a jíst ústy, to je úplně 
směšná představa. Máme přece pupeční šňůru, která nás 

živí. A mimo to, je nemožné, aby 
existoval život po porodu, protože 
pupeční šňůra je krátká už teď.“ 

Věřící se ale nedal: „Určitě to 
možné je, jen bude všechno trochu 
jinak, než jak jsme tady 
v maminčině bříšku zvyklí.“ 

Skeptik však trval na svém: 
„Vždyť se ještě nikdo po porodu 

nevrátil. Porodem prostě život končí a vůbec, 
život je jedno velké trápení v temnu.“ 

Věřící klouček byl už z toho unavený, ale 
snažil se dál vysvětlovat: „Připouštím, že 
nevím, jak bude život po porodu vypadat, ale 
v každém případě pak uvidíme maminku a ona 
se o nás postará.“ 

Na skeptika to bylo už moc: „Máma? Ty 
věříš v mámu? A kde má jako být?“ 

Věřící klouček na to: „Vždyť je tu všude 
kolem nás, jsme a žijeme v mámě a jenom 

díky ní, bez ní bychom vůbec nemohli existovat.“ 

Malý skeptik však mlel pořád svou: „To je pěkná 
hloupost, z nějaké mámy jsem neviděl ještě ani kousíček, 
takže je jasné, že nemůže vůbec 
existovat.“ 

Malý věřící se zasnil a povídá 
tiše: „Někdy, když jsme úplně 
zticha, můžeš zaslechnout jak 
zpívá, a to k čemu se teď tak právě 
tulíš, je její ruka, kterou ona hladí 
náš svět. Pevně věřím, že náš 
skutečný život začne až potom.“ 

A co vy, přátelé, také 
pochybujete o věčném životě? 

Myšlenka na den 18. 1. 2003 na Radiu Proglas 

MMYYŠŠLLEENNKKYY  

Nezapomeň, čemu tě učím, můj synu…. 
Důvěřuj Pánu celým svým srdcem. Pamatuj na Pána ve všem, co konáš, a on ti ukáže cestu pravou. Nikdy nepřipusť myšlenku, že 
jsi moudřejší, než jsi. Jen poslouchej Pána a odmítej konat zlo. A potrestá – li tě Pán, synu můj, buď bdělý a přijmi to jako 
varování. Neboť Bůh trestá ty, které miluje, tak jako otec trestá syna, na něhož je pyšný. 

Z knihy přísloví 

Pamatuj si toto….. Miluj Boha, svého Pána, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou. Nikdy nezapomeň tato 
přikázání. Vštěpuj je svým dětem… Přijde čas, kdy se tě tvoje děti zeptají: 
„Proč Bůh, náš Pán, přikázal, abychom byli poslušni všech těchto zákonů?“ pak jim řekni…. 

Z páté knihy Mojžíšovy 

RROOČČNNÍÍKK    VVIIII  

ČČEERRVVEENN    22000033 
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VVEELLKKÁÁ    VVÍÍRRAA  
Byla jsem ve městě. Byl horký letní 

den, nikde volná lavička, kde bych si 
mohla odpočinout. Nikde ani trochu 
stínu. 

Zašla jsem do kostela, tam vzadu u zdi 
je lavice. Chlad kostela byl v tu chvíli 
příjemný. Když jsem se pomodlila, sedla 
jsem si na tu lavici vzadu a neviděná 
jsem přemýšlela o všem možném. Měla 
jsem ještě hodně času do odjezdu 
autobusu domů. 

Po chvíli přišel do kostela mladík 
v riflovém oblečení. Měl krásné dlouhé 
vlnité vlasy až po pás. Postavil se před 
mříž, díval se dopředu před sebe. Jen 
ruce mu jaksi volně visely podél těla. 
Dlouho, dlouho nehnutě tak stál a já jsem 
kousek za ním seděla tiše jako myška, 
abych ho nevyrušila. 

Když se potom otočil k odchodu, 
překvapeně se podíval, že jsem tam. 

„Vy jste tu celou dobu byla?“ otázal se. 
„Byla a dívala jsem se na vás a myslela 

jsem na to, co vás sem přivedlo?“ říkám. 
Asi jsem se pousmála, on pozdravil 

a představil se křestním jménem. 
„Neudělal jsem zkoušky a tak jsem se 

sem přišel uklidnit. Víte, já do kostela 
nechodím, ale je to tu jakési jiné, tady se 
člověk uklidní.“ 

Já na to: „Ano, je tady dobře a já bych 
nechtěla být bez víry. Když jste tu tak 
stál, modlila jsem se i za vás.“ 

„Proč?“ 
„Říkala jsem si, že máte možná nějaký 

problém a proto jste sem přišel.“ 
„Jó. Neudělal jsem zkoušky.“ 
Zeptala jsem se: „Ve škole?“ 
„Ne, to byly zkoušky na motorku.“ 
„Nezoufejte! Vy ty zkoušky uděláte, 

jste mladý.“ 
„Můžu si k Vám sednout?“ zeptá se 

najednou. 
„Samozřejmě!“ 
Sedl si a naše rozmluva ještě nějakou 

chvíli pokračovala. Cítila jsem, že něco 
pil. Z jeho řeči jsem poznávala, jak 
takový dnešní mladý člověk žije - žít 
a užít si. Neodsuzuji ho, asi tak mladí 
dnes žijí. 

Mladík se díval na mříž. Mně ta mříž 
spíše připomíná ostré nože. Jemu se 
líbila. Najednou povídá: „Zabil bych 
toho, kdo krade v kostele, i když do 
kostela nechodím. Ještě jsem nikoho 
nezabil.“ 

„... a neokrad se říkává“, dodávám. 
„No neokrad, to asi jó. Ale nikomu 

jsem nic neukrad. Koupil jsem 
v Německu za dvě stovky 
televizi a u nás ji prodal 
za pět. Jeho chyba, že 
si ji koupil, ne?“ 

Po chvíli dodává: 
„Udělám osm až 
dvanáct piv za den, 
potom sbalím nějakou 
pěknou ženskou do 
postele a to je ono. 
Chci si užít. 

„A co z toho máte? To Vám stačí, jen 
tak bez vztahu, bez lásky a pak nic?“ 

Mlčí a po chvíli říká: „Ale jó, to ji 
mám taky rád.“ 

Převádím hovor na téma zkoušky. 
„Nešel jste k těm zkouškám už 
s pivem?“ 

„Jen jedno malý... A Vy nemáte ráda 
sex?“ vyhrkl otázku a obrací se na mě. 

Hledala jsem odpověď „Na to se mě 
neptejte. Jsem už stará a tyhle věci mám 
dávno za sebou.“ 

Víc již na toto téma nemluvil. Pak 
hovořil o vesmíru: „Je nekonečný 
a všude je samá hmota, jak je to jen 
možné? A Bůh je jeden a prý je ve všem, 
může být i v betonu i v nás...“ 

Nebyl to ještě konec našeho rozhovoru, 
ale to hlavní, jsem již tímto řekla. Jak 
blízko měl tento mladý muž k Bohu! 
Tato příhoda je několik let stará a já od 
té doby, když si na toho mladého 
vzpomenu, říkám v modlitbě: „Pane, 
pošli mu někoho, kdo ho dovede k Tobě, 
vždyť on není daleko...“ 

Stává se mi, že si vzpomenu i po sv. 
přijímání. Proč? No, pro tu jeho víru, že 
Bůh může být i v betonu! 

Kdysi jsem tuto malou příhodu 
komusi vyprávěla a odpovědí mi byl 
smích. Mně ale není k smíchu, že 
Bůh může být i v betonu. To snad 
velká víra, možná „nevěřícího“ 
mladého člověka. 

Po celou dobu našeho hovoru 
někdo tiše hrál na varhany... 

(ová)

KK    ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  
Následující krátká povídka poukazuje na skutečnost, že mocnosti zla mají velké obavy z modlitby, tedy z navázání 

důvěrného vztahu věřících s Kristem a nabádá nás ke správnému docenění nesmírného významu času stráveného v tichu 
s Bohem. 

AAŤŤ    NNEEMMAAJJÍÍ    ČČAASS  
Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům 

pronesl: „Nemůžeme zabránit křesťanům, aby chodili na shromáždění. Nemůžeme jim vzít Bibli a bránit 
v poznávání pravdy. Nemůžeme je ani odloučit od biblických hodnot, ale musíme udělat něco jiného. Musíme 
jim zabránit, aby si vytvářeli důvěrný vztah s Kristem. Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi je 
zlomena. Proto je nechme chodit na shromáždění, neberme jim jejich konzervativní životní styl. 
Ale zaměřme se na jejich čas, aby nemohli prožívat blízkost a obecenství v Kristu. 
Svého cíle dosáhneme nejlépe tím, že jim budeme překážet při jejich snaze být 
s jejich Zachráncem o samotě. Musíme být po celý den v jejich přítomnosti, 
abychom jim znemožnili, tak důležité spojení.“ 

„Jak to máme udělat?“ volali démoni. „Zaměstnávejte je malichernostmi života 
a používejte bezpočet efektních triků, abyste zabavili jejich mysl,“ odpověděl. 
„Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. 
Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, objednávkovými katalogy 
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a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě 
peníze na prvním místě. Přesvědčete ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, 
aby kariéra byla důležitější než rodina. Ať manželé pracují šest nebo sedm dní v týdnu, 
deset až dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj životní styl. Braňte rodičům trávit 
společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. Domov už nebude 
poskytovat rodině azyl před tlaky každodenních starostí. Drážděte jejich smysly, aby 
nemohli naslouchat tichému hlasu a rozjímat nad Božím slovem. Naučí se mít stále 
puštěné rádio, budou poslouchat naši hudbu, kdykoliv řídí své automobily. Přesvědčete lidi, že mají mít stále 
zapnutou televizi, video, CD nebo počítač. Ať ve všech obchodech a restauracích hraje hlasitá hudba. Tohle 
všechno přehluší jejich mysl, nebudou schopni naslouchat jeden druhému a rozbije to jejich jednotu s Kristem. 
Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami. Bombardujte jejich mozky zprávami celých 
24 hodin. Postarejte se o jejich víkendy. Ať se do zaměstnání vracejí vyčerpaní, neztišeni a nepřipravení na 
nadcházející týden. Nedovolte jim vyjít si do přírody a přemýšlet o Božích zázracích. Dejte jim chléb a hry, ať se 
vybouří během sportovních událostí a na koncertech. Připravte jim pastvu pro oči. Ať je baví filmy, drážděte 
jejich smyslnost. Nezapomeňte na billboardy u silnic. Ani na dovolené je nenechte na pokoji. Pošlete je na 
exotická místa, do zábavních parků….Jen ať se baví, tak jak se baví svět. A když se sejdou k duchovnímu 

společenství, přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim na nervy a hlavně, 
nedovolte jim čerpat sílu z Bible, aby odešli se zatíženým svědomím a rozbouřenými 
city. Nechte je být součástí různých programů. Čím více tím lépe. Přeplňte jejich životy 
nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitby, ani příležitost hledat 
moc Boží. Brzy budou pracovat z vlastních sil.“ 

Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly – působit, aby se 
křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli 
čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic. Aby pobíhali z práce do práce, sem a tam. Byl 

ďáblův plán úspěšný? Posuďte sami. 
(Neznámý autor) 

 

„Což nevíte, že v srdci zbabělém se pomsta rodí, ale v srdci statečném se láska množí?“ 

PPOOCCHHOODD    PPRROO    ŽŽIIVVOOTT  
Je 29. březen, krásný, prosluněný den. Pomalu kráčím po Staroměstském náměstí v Praze k Týnskému chrámu, abych se 

zúčastnil Pochodu pro život. V půl dvanácté vcházím do chrámu. Moc nás tu ještě není. 
Napadá mě, kolik nás tu asi bude? Po dvanácté hodině se začíná chrám plnit, rodiny s dětmi, 
mládež, ale i my dříve narození. V půl jedné začíná příprava na pochod modlitbou růžence za 
lékaře a ženy, kteří chtějí zabíjet, aby upustili od svého úmyslu. Modlitbu vede kněz z Moravy 
a prokládá ji prosbami. Po modlitbě růžence následuje mše sv. Koncelebruje ji dominikánský 
kněz a spolu s ním dalších devět kněží. V homilii hovoří o oběti, osobní zodpovědnosti 
a o rodině jako základní buňce společnosti. 

Po mši sv. pan Ucháč, prezident Hnutí pro život, nás seznamuje s organizací a trasou 
pochodu. V čele jdou rodiny s dětmi, pak starší lidé a ostatní. Průvod prochází kolem 
Karolína, na Václavské náměstí a dál vzhůru k soše sv. Václava, za zpěvu Mariánských písní 
a úsměvu ve tvářích. 

Musím přiznat, že jsem čekal nějaké výstřelky od lidí s námi nesouhlasících. Vždyť věděli 
o koho jde, nesli jsme transparenty, ale žádné provokace jsme se nedočkali. Ano, měli jsme 
bdělou ochranu policie a z jejich tváří se dala vyčíst sympatie s námi. Pod sochou sv. Václava bylo připraveno pódium 
a odtud zazněla upřímná svědectví rodin lékařů a pana poslance Karase. Alespoň o některých bych se rád zmínil. Třeba 
starší lékař řekl: „Za svoji čtyřicetiletou praxi jsem přesvědčil mnoho žen, aby na potrat nešly. Divte se, že žádná toho 
nelitovala. A některé mi přišly poděkovat a pochlubit se s dítětem.“ Nemohu opomenout upřímné doznání lékařky 
gynekologie a lítost nad tím, že předepisovala hormonální antikoncepci, dokud si plně neuvědomila její dopad. Velice 
povzbudivě hovořil pan poslanec Karas. Mimo jiné nám řekl: „Pište poslancům, modlete se, zapojujte své přátele a známé 
pro pochod. V příštím roce bude 27. března 2004.“ Dále řekl: „Letos je nás tu 1 500, je to málo, ale díky Bohu za to. Kdyby 
nás bylo 15 000, byli bychom daleko viditelnější a zákonodárci by nás museli brát v úvahu. A kdyby nás bylo 
150 000 upřímných aktivistů, jistě by se změnil zákon, ale postupně i smýšlení lidí.“ 

Po zpěvu Svatováclavského chorálu, pod sochou sv. Václava, jsme se rozloučili a odcestovali domů. Já jsem našel čtyři 
kamarády z okolí a měl jsem dobrý pocit, že jsme něco udělali pro život těch, kdo se nemohou bránit 

a chtějí žít. Těším se na pochod příští rok a zvu Vás, pojďte také! 

Jan Hubálek 
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OOLLTTÁÁŘŘ    SSVVAATTÉÉHHOO    JJAANNAA    NNEEPPOOMMUUCCKKÉÉHHOO  
Svatý Jan Nepomucký bývá zobrazován tak, že snad každý pozná už podle 
vzhledu, o kterého světce jde. Oblečen je vždy v kněžském rouchu, v ruce 
drží kříž a ukazováček mívá přiložen k ústům na důkaz mlčenlivosti pro 
zpovědní tajemství. 

Na našem obraze svatý Jan drží v ruce také palmu – důkaz vítězství svatosti za 
cenu smrti. V zamlčeném pozadí vidíme oblouky Karlova mostu, ze kterého 
bylo jeho tělo po smrti svrženo do Vltavy. Obraz je zasazen do krásného 
rokokového oltáře. Nad oltářem, v kruhu obláčků a andílků se vznáší jazyk 
tohoto světce. 

Svatý Jan žil v době velice pohnuté a bouřlivé. Je až nepochopitelné, že 
nádhernou dobu Karla IV. vystřídala doba jeho syna Václava IV. v tak velkém 
úpadku. Místo vládnutí se Václav věnoval rozmařilostem života. Šlechta viděla, 
jak stát upadá, snažila se Václava donutit k práci, ale marně. Nakonec jej 
uvěznili a snažili se udělat pořádek sami. Bez krále to však nešlo, stejně se brzy 
osvobodil, tato zkušenost však jej poznamenala na duši. Místo šlechtou, obklopil 
se vrstvou nevzdělaných zemanů jednajících překotně, často protiprávně (jedním 
z jeho strážců byl Jan Žižka). Ve státě nastal chaos. Jediný, kdo se krále nebál, 
byl arcibiskup Jenštejn. Králi byl solí v očích. Chtěl jej zatknout. 
V arcibiskupském paláci však našel jen jeho zástupce, Jana Nepomuka. Ve svém 
hněvu vyšetřování to přehnal tak, že Jan umíral. Rychle jej přenesli do kostela P. Marie pod řetězem, který byl 
arcibiskupskému paláci nejblíže, a tam Jan zemřel. Pokusili se věc utajit a shodili jej do Vltavy. Lidé jej však později našli 
a z jeho lebky při tom vypadla živá, prokrvená hmota, ačkoli celé tělo již bylo v rozkladu. Usoudili, že je to jazyk. Po 
naříznutí z něj tekla krev. Tato hmota je živá dodnes (obsahuje krevní buňky). Věděli, že býval zpovědníkem Václavovy 
ženy a že žárlivý Václav chtěl vědět, co Jan říci nesměl. Živý jazyk proto považovali za Boží znamení – zázrak. Ano, víme, 
že často v dějinách použil Bůh k zázraku docela přírodních zákonů. Možná se lidé dočkají, že jednou všechny zázraky věda 
dokáže vysvětlit. Zázrak však spočívá v čase, ve kterém se stal. Např. je možné, že Židům utíkajícím z Egypta se moře 
rozestoupilo působením tlakové vlny po vzdáleném výbuchu sopky či jiných přírodních jevů, zázrak je však v tom, že se to 
stalo právě v tu chvíli, kdy to Židé potřebovali. Vyvracení zázraků přírodními zákony, jak to zdůrazňují volnomyšlenkáři, 
by nás nemělo odvrátit od víry v Boží zásah v pravou chvíli. Jisté je jedno, že svatý Jan Nepomucký zemřel jako mučedník 
pro pravdu ve víře v Ježíše Krista. 

Svatý Jan se stal velmi oblíbeným světcem na celém světě. U nás jeho sochu vídáme v každé větší vísce a ani minulá 
doba jeho sochy nedokázala zničit. Bojím se, že se tak stává spíše dnes prodeji do zahraničí. Zachránit tyto památky naší 
křesťanské kultury může jen to, bude-li dost lidí, kteří by se o ně starali. Kterým není lhostejné, když se kolem soch děje 
něco zvláštního a oni se k tomu neotočí zády. 

O svatých Vítu a Václavu, kteří jsou po stranách našeho oltáře si povíme příště. 
(JM) 

VVZZPPOOMMÍÍNNÁÁMMEE……  
Kdo poznal tě, ten měl tě rád, 
uměl jsi pomoci, potěšit a rozesmát……. 

Zdá se to neuvěřitelné, ale 27. ledna 2003 to bylo již deset let, kdy zemřel náš spoluobčan, 
kamarád, dobrý člověk a přítel Josef Ryšavý. Ve svém životě se uměl vyrovnat s mnoha problémy, 
nerovný boj s těžkou nemocí však prohrál. 

Josef byl především velmi spolehlivý a nesmírně obětavý kamarád a člověk. Vždy, když se v obci 
něco stavělo nebo rekonstruovalo, dokázal být při tom. Jako člen obecního zastupitelstva, hasičů, 
Sokola, KDU-ČSL, byl vždy aktivní a skromný. Nezištně pomáhal všude, kde bylo třeba. Projdeme-
li naší obcí, vidíme mnoho objektů, kde strávil při jejich výstavbě a opravách mnoho času. 

Vzpomeňme alespoň výstavbu Kulturního domu, rekonstrukci a přístavbu školy, šatny na hřišti, 
generální opravu kostela, autobusovou čekárnu, přístavbu Kulturního domu, kterou sám řídil, vybudování nové hřbitovní 
zdi s opravou márnice. Významný podíl sehrál také při výstavbě řadovky obytných domů, kde prožil poslední roky se svou 
rodinou. 

Vzpomínáme také na jeho úžasné nasazení a obětavost při utkáních v ledním hokeji, kopané, volejbalu, stolním tenisu, 
kde vzorně reprezentoval naši obec a patřil k nejlepším. 

I po těch deseti letech chceme znovu Josefu Ryšavému poděkovat za vše dobré, co pro nás a naši obec vykonal. 
Poděkovat chceme za nejvzácnější dar nám všem – příklad člověka obětavého, pokorného a vyrovnaného, dobrého 

k lidem, člověka váženého a ctěného. Před jeho památkou se s pokorou a vděčností skláníme i dnes. 
Václav Čada 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Pá 6.6. – 20.00 hod. Varhanní koncert – „Chvála barokních varhan“ – H.G.Reinertz (Belgie) 

Kostel Nanebevzetí P. Marie – Letohrad – Orlice 
So 7.6. – 9.00 hod. OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU – požární soutěž dorostu 

Fotbalový stadion v Jablonném nad Orlicí 
Ne 8.6. – 13.30 hod. CESTA POHÁDKOVÝM LESEM 

Start 13.30 – 14.30 hod. v areálu sauny v Dolní Čermné  
Ne 8.6. – 13.30 hod. 26. ročník festivalu dechové hudby – PRAVEČKŮV LANŠKROUN 

Účinkují: Dechová hudba z Bielawy (Polsko), Dechový orchestr ZUŠ Uničov, Dechový 
orchestr ZUŠ Jeseník s mažoretkami, Posádková hudba Brno 
Areál lanškrounského zámku 

Út 10.6. – 19.30 hod VYPRÁVĚNÍ Zdeňka TROŠKY – zábavný pořad s populárním režisérem filmových 
veseloher a pohádek. Sál lanškrounského zámku 

Pá 13.6. – 18.00 hod. POMÁDA – v nastudování žáků tanečního oboru Základní umělecké školy v Jablonném 
nad Orlicí. Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Ne 15.6. – 17.30 hod. Ekumenická bohoslužba. Evangelický kostel v Horní Čermné 
Ne 15.6. – 20.00 hod. VARHANNÍ KONCERT – „Anglická varhanní hudba“ – W.Kooijmans (Nizozemí) 

Kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí 
Po 16.6. – Ne 22.6. VÍTÁNÍ PRÁZDNIN – 5. ročník 

Po 16.6. – 16.00 hod. – Nohejbalový turnaj 
Út 17.6. – 15.00 hod. – Cesta pohádkovým lesem (MŠ v Hradiskové ulici) 
 18.00 hod. – diskotéka 
St 18.6. – 18.00 hod. – Koncertní vystoupení dechovek – Orličanka 
  a mládežnická dechovka 
Čt 19.6. – 18.00 hod. – Folk a country skupina, písničkářka Radůza 
Pá 20.6. – 19.00 hod. – Galakoncert Podorlického dětského pěveckého 
  sboru a Jabloňky (sál kina) 
 21.00 hod. – Koncertní vystoupení rockových skupin Bajkonur, 
  Shatter a Sebastián 
So 21.6. – 13.00 hod. – vystoupení dětí MŠ v Hradiskové ulici 
 13.30 hod. – zahájení soutěží 
během odpoledne ukázka práce vodních záchranářů, ukázka kynologů, ČČK – poskytnutí 
první pomoci 
 17.45 hod. – vyhlášení vítězů 
 18.15 hod. – vystoupení hudební skupiny The Police revital 
 20.00 hod. – taneční zábava – k tanci a poslechu hraje LETRANDO 
Ne 22.6. – 16.00 hod. – „O začarované Haničce“ (sál kina) 
Areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí (pokud není uvedeno jinak) 

Pá 20.6.- 10.00 hod. OZVĚNY FOLKLÓRU 
Vystoupení folklórních souborů, účastníků „Čermenských folklorních slavností“ 
Lanškrounský zámek 

Pá 20.6. – 19.30 hod. KONCERT – Ženského pěveckého sboru z Lanškrouna, Ženského pěveckého sboru 
Ostrava – Svinov. Sál lanškrounského zámku 

So 21.6.. – 15.00 hod. Vernisáž výstavy uměleckého kováře. Obřadní síň v Dolní Čermné 
So 21.6. – 17.00 hod. FOLKLORNÍ SLAVNOSTI. Areál sauny v Dolní Čermné 
Ne 22.6. – 20.00 hod. Závěrečný slavnostní koncert 

W. Krawiec (Polsko) – varhany, Královehradecký dětský sbor JITRO – sbormistr 
J.Skopal, varhany – F. Vaníček 
Kostel Nanebevzetí P. Marie – Letohrad - Orlice 

Čt 26.6. – 17.00 hod. HRAJE A ZPÍVÁ CELÁ RODINA. Sál kina v Jablonném nad Orlicí 
So 28.6.- 9.00hod. Čtyřkový turnaj – volejbal. Na kurtech u koupaliště v Jablonném nad Orlicí 
So 28.6. – 9.00 hod. OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU – požární soutěž mužů a žen 

Fotbalový stadion v Jablonném nad Orlicí 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA 

 

V červnu 2003 oslaví: 
73 let paní Zdeňka Motlová z Dolní Čermné 
73 let paní Jindřiška Bednářová z Dolní Čermné 
73 let pan Valentin Kunert z Dolní Čermné 
72 let paní Zdeňka Müllerová z Dolní Čermné 
71 let paní Olga Vávrová z Dolní Čermné 
70 let pan Josef Mareš z Dolní Čermné 
70 let pan Vojtěch Vacek z Dolní Čermné 
55 let pan Jaromír Formánek z Dolní Čermné 
55 let pan Josef Kittner z Horní Čermné 
77 let paní Antonie Sklenářová z Verměřovic 
72 let pan Oldřich Rybka z Verměřovic 
50 let pan Miroslav Křivohlávek z Verměřovic 
78 let paní Ludmila Nováková z Petrovic č.7 
70 let paní Vlasta Nováková z Petrovic 

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

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve: 
v Dolní Čermné 25.5.2003 
 Tomáš Petr z Dolní Čermné 

v Dolní Čermné 25.5.2003 
 Terezie Vávrová z Dolní Čermné 

na Mariánské Hoře 1.6.2003 
 Adéla Neugebauerová z Nepomuk 

Rodičům dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné 
milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 

Svátost manželství přijali: 
na Mariánské Hoře 16.5.2003 
 Martina Držmíšková  z Pardubic 
 a Libor Hillebrant  z Jablonné n.Orl. 

Novomanželům Hillebrantovým rád blahopřeji a vyprošuji 
Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 9.5.2003 s paní Ludmilou Hubálkovou z Mistrovic 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. 

ZZEE    ŽŽIIVVOOTTAA    FFAARRNNOOSSTTII  
Pane, děkuji ti za vše, co jsi po mně žádal během života. Buď veleben za dobu, kdy jsi chtěl, abych se narodil. Buď 
veleben za pěkné chvíle, stejně jako za hořké dny. Buď veleben za vše, cos uznal za vhodné mi odepřít.! 

(Karl Rahner) 
Drazí, bratři a sestry, 
v červnové společenské kronice se můžeme mimo jiné také dozvědět, že se v těchto dnech dožívá svého kulatého 

životního jubilea náš pan kostelník Josef Mareš. Chtěl bych mu proto jménem celé dolnočermenské farnosti i jménem 
svým věnovat tyto řádky. 

Básník Wilhelm Műhs říká: „Projevit vděčnost znamená připustit, že nic není samozřejmé.“ 
Pokud beru vážně tato básníkova slova, potom mi dovolte, abych se trochu opakoval 
a připomenul některé skutečnosti ze života našeho jubilanta, které jsem napsal před třemi lety 
do Poutníka: 

 „I když všichni farníci pana Mareše dobře znají, přesto je namístě si připomenout jeho 
obětavou službu. Není to jen ono odemykání kostela nebo příprava věcí v kostele na mši 

svatou. Je zde jeho vztah ke kostelu jako k Božímu domu. Pan Mareš 
nevidí svoji službu jen něco si odbýt, ale hledí na ni jako na cestu 
k Pánu Bohu. Jeho péče o svíčky je mimořádná, denně všechny svíce 
ořezává, upravuje, případně doplňuje vosk. Ví, že mají sloužit Pánu 
Bohu, proto musí dobře svítit. Stejně tak čistota kostela je typická pro jeho práci. Když 
zrovna nemá práci v kostele, stará se o přilehlý hřbitov. V létě osekává travnaté plochy, 
v zimě shrnuje sníh. V neposlední řadě po celý rok nezištně vykonává službu hrobaře, 
zvoníka a občas i ministranta, když chlapci nemohou přijít na mši svatou. Všichni lidé a to 
nejen věřící, ale i ostatní občané dobře vědí, že se na něho mohou kdykoli a s čímkoli obrátit, 
ať již o radu či pomoc, a nebudou odmítnuti. Jeho služba je navíc doprovázena vlídností 
a nevídanou skromností. Dokáže mít dobré slovo jak pro věřící, tak i pro ostatní návštěvníky 
hřbitova.“ 

Služba pana kostelníka je nám všem „čermákům“ známa a dobře si uvědomujeme její 
hodnotu. Všechno to dobré, co je v ní obsaženo a před námi ještě v tuto chvíli zakryto, ale co ví určitě Pán Bůh, který 
ji také jednou na věčnosti náležitě ocení. 

Pane Mareš, vím, že o žádnou chválu moc nestojíte, ale přijměte, prosím, ode mne upřímné poděkování za Vaši 
dosavadní službu v naší farnosti a srdečné blahopřání, aby dobrotivý Bůh i nadále žehnal Vaší obětavé a záslužné 
práci a aby chránil všechny Vaše další životní kroky. 

Otec Pavel 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
    AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Minule jsme si povídali o tom, 
že se příroda probouzí a že 
všechno začíná kvést a růst. 
Uplynul měsíc a my žasneme 
nad tím, jak je vše svěže zelené, 
jak příroda překypuje životem. 
Stačí se jen dívat kolem sebe, 
zastavit se a na chvíli se sklonit 
nad rozkvetlou loukou. To je 

najednou vidět hemžení a pobíhání a těch 
drobounkých květinek. Mravenci mají napilno. 
Broučci také a tamhle leze slunéčko sedmitečné. 
Motýl hledá květ, na který by usedl, ale tady jsou 
zrovna jen samé maličké fialky, sedmikrásky 
a kvítky jahodníku, které už se začínají měnit 
v malé, zatím ještě zelené, jahůdky. 

Právě jako na našem obrázku, tedy na obou 
obrázcích. Na první pohled vypadají stejně, ale 
stejné nejsou. Liší se v 15 rozdílech. Podaří se vám 
je všechny objevit? 

(Otazníček) 

Pro starší: 
Pokuste se doplnit následující text. Pokud si nebudete s něčím vědět rady, nahlédněte do 

Písma svatého, kde ve Skutcích apoštolů najdete všechny odpovědi (Sk 1 - 3). 

Příští neděli budeme slavit slavnost -----. Tato slavnost uzavírá dobu, která začíná 
o Velikonocích, trvá ----- dní a nazýváme ji -----. Ve čtvrtek jsme si při mši svaté 

připomněli významnou událost ----- Páně, které od 
Velikonoc odděluje magické číslo ----- dní. S tímto číslem 
se v Písmu svatém setkáváme častěji také v mnoha 
jiných situacích. Ve zmíněné době se dal Pán Ježíš zmrtvýchvstalý apoštolům poznat 
a pobýval s nimi až do okamžiku, kdy byl vzat do -----. 

Oni pak čekali s Marií na příslib, že budou 
pokřtěni ------. Stalo se tak ve městě -----, v den -
----. Z nebe se strhl hukot a učedníkům se 
ukázaly ohnivé -----. Byli naplněni Duchem 
svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky. 
Duch svatý jim dal sílu stát se nebojácnými 
hlasateli -----. A také jim dal moc ----- nemocné. 

Apoštol ----- pronesl při této události 
významnou řeč. Vyzýval k obrácení a přijetí křtu 

ve jménu Ježíše Krista. Mnoho lidí jeho slova přijalo, byli pokřtěni a přidali se 
k apoštolům. Začala vznikat -----. 

Také my přijímáme Ducha svatého a to ve svátosti -----. 
(EJ) 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ 

   
Červen 2003 

7.30 Matějkovi 58  1.6. Ne 7. neděle velikonoční 
16.00 Kunertovi 12
7.30 Filipovi 67 8.6. Ne Seslání Ducha svatého 
16.00 Severinovi 342
7.30 Vránovi 18 15.6. Ne Nejsvětější Trojice 
16.00 Faltusovi 356 

19.6. Čt Těla a krve Páně 19.00 Jansovi st. 7 
7.30 Adamcovi 18 22.6. Ne 12. neděle v mezidobí 
16.00 Macháčkovi ml. 55
7.30 p.Vávrová 264 29.6. Ne 13. neděle v mezidobí 
16.00 Vašíčkovi 349 

Červenec 2003 

7.30 Dvořákovi 406 6.7. Ne 14. neděle v mezidobí 
 16.00 Macháčkovi 242

7.30 p. Venclová 402 13.7. Ne 15. neděle v mezidobí 
16.00 Vackovi 197
7.30 p. Motlová 11 20.7. 

 
Ne 
 

16. neděle v mezidobí 
 16.00 Kunertovi 300

7.30 p. Štěpánek 221 27.7. Ne 17. neděle v mezidobí 
16.00 Vyhnálkovi 351 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

7. neděle velikonoční 
1. června 2003 

23. týden / 2003 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

2. června - pondělí  po 7.neděli velikonoční, sv.Marcelina a Petra, mučedníků 
19.00  Dolní Čermná – za Boží pomoc a posilu v nemoci pro otce rodiny 

3. června - úterý  sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
19.00  Dolní Čermná – na úmysl dárce 

4. června - středa  po 7.neděli velikonoční 
19.00 Dolní Čermná – na poděkování za dar 70 ti let života s prosbou 
   o další Boží pomoc a ochranu 

5. června - čtvrtek  sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
19.00 Verměřovice – za Bedřicha Kroa 

6. června - pátek  po 7.neděli velikonoční, sv.Norberta, biskupa 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Jana Bednáře, manželku a dceru 

7. června - sobota  po 7.neděli velikonoční 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
19.00 Verměřovice – za Františka Stejskala, rodinu Faltusovou a duše 
   v očistci 

8. června - neděle – Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za farníky 
Petrovice - 9.00 h. – za Růženu Benešovou a manžela 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Františka Mareše, manželku a syna 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. – do 18.30 h. a v pátek od 15.30 h. – do 18.30 h., 
 v ostatních dnech se mimo čtvrtka a soboty ráno zpovídá 30 minut před začátkem mše svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 2. 6. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 2. 6. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
návštěva starších a nemocných čtvrtek 5. 6. dopoledne Dolní Čermná 
farníků před prvním pátkem v měsíci pátek 6. 6. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 6. 6. 15.00 – 18.30 h. kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 7. 6. 9.00 h. fara Dolní Čermná 

Svatodušní novéna: 
Modlíme se ji v podobě společného rozjímání, litanie a svátostného požehnání. 
V tomto týdnu se ji budeme modlit ve farním kostele v Dolní Čermné: 
od pondělí 2.června do středy 4. června - po skončení večerní mše svaté 
od čtvrtka 5.června do soboty 7. června - 30 minut před začátkem mše svaté 


