
 

AADDVVEENNTT 

 

Proč název advent? 
Název advent pochází z latinského slova adventus a znamená příchod. V hebrejském prostředí se jedná o očekávaný příchod 

Mesiáše na zem. V křesťanském prostředí si křesťané připomínají atmosféru dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do 
lidských dějin. Křesťané současně oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů. Přemýšlejí usebraněji než kdy jindy 
o tom, nakolik Bůh vstupuje do jejich vlastního života. Nejen slovem, ale celým svým životem. A podobně jako doba postní, 
platí i v adventu zásady střídmosti v jídle, pití a požitcích a intenzivního života. 

Od kdy je advent připomínán? 
Začátky adventu se objevují již koncem 4. století po Kristu. Poprvé 

byl připomínán v jižní Galii (Francii) a ve Španělsku. Tehdy byla 
adventní doba delší než dnes. Teprve až ve 12. a 13. století se stal 
advent počátkem nového liturgického roku, který dříve začínal až 
Vánocemi - narozením Krista. 

Jak je advent dlouhý? 
Advent vymezují čtyři neděle před slavností Narození Páně, tj. 

Božím hodem vánočním 25. prosince. Jde o skutečně 4 neděle, nikoliv 
o čtyři týdny. 

Proč věnec se čtyřmi svícemi? 
Zvyk zapalovat postupně svíčky na zeleném adventním věnci 

navazuje na starou židovskou tradici. Bylo to slavení svátku světla. 
Židé je nazývali „chanuka“ a slavili je na přelomu listopadu a prosince 
podle našeho kalendáře. První svíce je zapalována o první neděli 
adventní. Poté každou neděli se zapaluje další svíce až hoří všechny 
čtyři. To je již předzvěst, že Pán je opravdu blízko. 

Co je to rorátník? 
Je to sbírka starobylých zpěvů k rorátním pobožnostem a ranní rorátní mši svaté. Slovo roráty pochází z latinského slova 

„Rorate coeli“, což vyjádřeno v češtině znamená „rosu dejte nebesa“. V rorátních zpěvech se připomínají výroky proroků, kteří 
předpověděli a čekali příchod Mesiáše. Také u nás se zpívají starobylé rorátní zpěvy, kdy každá sloka písně má jiný nápěv. Tím 
je zpěv ještě zajímavější a krásnější a lépe připomíná touhu čekání na Vykupitele. V místech slok písně, kde je jednáno 
o Zvěstování Páně a předvídá se jeho Narození, se varhany a zpěv tajuplně ztiší. 

Jaké barvy má advent? 
V adventní době se v kostele používá fialová liturgická barva mešních rouch a kostelních závěsů. Oltáře se nezdobí 

květinami. To je vše na znamení hluboké usebranosti a kajícnosti. Až o 3. neděli adventní se 
může používat růžová liturgická barva ke zdůraznění radostného očekávání blížícího se 
Narození Ježíše, Syna Božího. 

Jaké lidové zvyky jsou v adventu? 
Adventní zvyky, kromě usebrání, vyjadřují také radostný charakter adventu. Na sv. Barboru 

4. 12., která žila ve 3. století po Kr. v maloasijské Nikomedii, se trhají větvičky třešní či višní, 
tzv. „barborky“, které do Štědrého dne vykvetou. Nevykvetou-li svobodné dívce „barborky“ 
do Štědrého dne, do roka se nevdá. V minulosti se konaly obchůzky, kdy ženy a dívky 
převlečené do bílého hávu s ratolestmi v rukou recitovaly: „Barboro z rodu vzácného - dcero 
otce zuřivého. - My tě ctíme, velebíme, - tak jak můžeme a víme. - Uvězněna do žaláře, - 
požívá nebeské záře. - Sestoupila z hrozné temnosti - veliké její svatosti.“ Tento zvyk se 
nedochoval, je jen zaznamenán v české etnografii. 

RROOČČNNÍÍKK    VVIIII 

PPRROOSSIINNEECC    22000033 

Advent 
Jan Zahradníček: 

Nadarmo nezvete se prosincem, dni zamžené, 
kdy růže na záhonech spí pod kryty slaměnými, 
kdy v sadech uklidili už a blízkost zimy 
se prázdnem prostírá kmen od kmene. 

Nadarmo k lidem nevejde duch pokoje a her, 
až mrtvý úklid příbytků rozvíří pokřik dětí, 
za ruce vezmou se a v počtu tří a pěti 
zatančí kolem stolu podvečer. 

Nadarmo smráká se, už moci nemá prázdná dlaň 
v budoucnost budoucnější anděl vzlét a stíny plaší, 
v tvář tísni nesmírné potřeby naší 
Bůh rodí se a prostí patří naň. 



PPOOUUTTNNÍÍKK  PPRROOSSIINNEECC    22000033 

- 2 - 

Biskup sv. Mikuláš se narodil v lykijském městě Pataře kolem roku 250, zemřel kolem roku 345 po Kr. Legenda praví, že 
svou tajnou štědrostí zachránil tři dívky před prostitucí. Den před svátkem Mikuláše 5. 12. chodí po domech sv. Mikuláš, anděl 
a čert. Mikuláš připomíná dětem, dobré, ale i nedobré skutky a napomene děti k polepšení a na znamení 
své životní štědrosti obdarovává děti. Dříve to bývaly jablka, ořechy a křížaly. Dnes zpravidla naděluje 
sladkosti. Děti se z vděčnosti pomodlí, aby dokázaly, že jsou i zbožné. Dnes, v nevěřících rodinách, děti 
přednášejí básničky nebo zpívají. Mikuláše doprovází bíle oděný anděl, který je představitelem nebeské 
slávy a nese koš s dárky. Čert je představitel pekla a veškerého zla. Ten rozdává rodičům proutky na 
potrestání dětí. Při výčtu nedobrých skutků se čert vždy zlobí, rachotí řetězem a otevírá pytel na zlobivé 
děti. V minulosti býval průvod sv. Mikuláše daleko pestřejší. Sv. Mikuláše, podle regionů, doprovázeli 
husaři, hajduci, dragoun s dřevěným koněm, kominík, Žid, smrt, ras, nechyběla ani hudba. 

Svátek sv. Lucie (= Světlice) se slaví 13. 12. Narodila se ve 3. století před Kristem v Syrakusách. Lucie je 
představitelkou světla již samým jménem. Lidové pořekadlo praví: „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Tím je vyjádřen 
zimní slunovrat, kdy je nejdelší noc a nejkratší den. Poté již světla a dne přibývá. Hlavně na Moravě a někde i v Čechách 
chodily Lucie, ženy převlečené v bílé říze a strašidelně namalované, se světly průvodem od domu k domu a do světnice házely 
vřetena, na něž hospodyně symbolicky napředla trochu přediva. V současnosti se zvyk drží jen na několika místech Moravy, 
kde Lucie, podobně jako Mikuláš, obdarovávají děti. 

A po adventu? 
To se jíž slaví svátky Božího narození v Betlémě. A o nich si povíme něco ve vánočním čísle Poutníka. 

(js) 

PPOOUUŤŤ    DDOO    MMAARRIIAAZZEELLLL  

Naše farnost podnikla 20. září 2003, 
autobusový zájezd do Rakouska. Cílem 
bylo světoznámé poutní místo v Alpách, 
Mariazell. Pouť organizoval a vedl pan 
Beneš, průvodcem byl pan Slanina. 

Když jsem nastoupila, krátce po 
půlnoci, do autobusu a uviděla tam pana 
Moravce i několik babiček, užasle si 
říkám: „Oni se vydají v takovém věku 
na tu dálku? No, klobouk smekám před 
nimi.“ Těchto lidí si vážím a obdivuji 
je. 

Za tmy jsme ještě všichni pospávali 
a cesta rychle ubíhala. Po přejezdu 
hranic již začalo svítat a my jsme mohli 
pozorovat probouzející se den. Bylo 
vidět sklizená pole, vinice, louky, kde 
se pásly krávy, vesnice i města, vše jako 
u nás. Snad jen lépe upravené okraje 
silnic se lišily od těch našich zarostlých. 

Asi 30 km před cílem naší cesty ranní 
mlha pozvolna sedala a začalo se 
vyjasňovat. To jsme již stoupali do hor 
a z autobusu mohli všichni obdivovat 
nádheru alpského podhůří. Únava 
z cestování ze mě rázem spadla. Těšila 
jsem se pohledem na stále nová 
seskupení vrcholů hor i na kouzelná 
údolí a uvědomila jsem si: „Pane, to je 
tvé nádherné dílo, děkuji ti za tuto krásu 
přírody.“ 

Jak jsem se zmínila, jel s námi 
průvodce pan Slanina, který nás již 
cestou seznámil s poutním místem 
Mariazell a s jeho historií. Vyprávěl 
nám o dřívějších poutích našich 
krajanů, kteří se sešli na Mariánské 
Hoře a odtud společně putovali pěšky 

až do Mariazell. Celá pouť jim trvala tři 
týdny a z toho na poutním místě pobyli 
jen tři dny. 

My jsme tam dorazili dřív, než jsme 
se nadáli a v 10.00 hod. jsme již byli na 
místě. Přivítalo nás nádherné počasí se 
skvělou viditelností. Trochu jsme se 
občerstvili, procházeli se okolím 
baziliky, a obdivovali celou tu krásu 
poutního místa a jeho okolí. 

V poledne jsme se všichni 
i s průvodcem vydali na křížovou cestu. 
Kapličky křížové cesty jsou hezky 
tvarované, s kuželovou šindelovou 
stříškou a jsou na nich znázorněny 
jednotlivé události z Ježíšovy poslední, 
nejbolestnější cesty. U každého 
zastavení jsme se modlili a pak tiše 
rozjímali. Stoupali jsme strmou, 
klikatící se cestou, která končila u tří 
křížů na „hoře Kalvárii“. Tam jsme 
všichni poklekli na kolena a prosili: 
„Pane, smiluj se nad námi.“ 

Z Kalvárie je nádherný výhled na celé 
poutní městečko. Při zpáteční cestě 
jsme se zastavili v kapli s čistou 
pramenitou vodou, která byla v tom 
teple velmi osvěžující. Potom jsme se 
již vraceli k bazilice, kde ve 13.00 hod. 
začínala česká mše svatá pro náš zájezd. 

Protože tam ještě probíhala 
bohoslužba rakouských poutníků, usedli 
jsme do lavic a čekali až skončí. Jaké 
bylo naše překvapení, když jsme zjistili, 
že na ní celebroval také Mons. Socha. 
Po skončení jsme se přemístili ke kapli 
uprostřed chrámu. Tam jsme slavili mši 
svatou a svěřili Matce Boží všechny své 

starosti a prosby. Líbilo se nám, že jsme 
mohli zpívat několik našich známých 
mariánských písní. 

Po mši svaté jsme měli ještě asi 
hodinu volna. Někteří si šli dokoupit 
suvenýry, my jsme poslední chvilky 
strávili s Čechy, žijícími v Rakousku. 
Snažili se s námi domluvit trochu česky, 
což bylo to od nich milé. 

Bohužel, čas našeho odjezdu se blížil. 
O půl čtvrté jsme museli nasedat do 
autobusu a rozloučit se s tímto poutním 
místem. V podvečer jsme se při 
zpáteční cestě pomodlili radostný 
růženec a poděkovali Bohu za celý 
krásný den a vydařenou pouť. 

Ještě bych chtěla poděkovat panu 
Benešovi za zorganizování pouti a panu 
Slaninovi za jeho průvodcovské slovo 
a vedení modlitby. 

J.V. 
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AADDVVEENNTTNNÍÍ    OOČČEEKKÁÁVVÁÁNNÍÍ  
„Mnozí spravedliví, proroci a králi Spasitele viděti si přáli. Mojžíš, David, Šalamoun král, Izaiáš a Jeremiáš, spolu hlasy 

touživými volali...“ je začátek rorátní adventní písně, ve které si připomínáme radostné očekávání příchodu Syna Boží k nám, 
lidem. A když zazní na začátku adventní doby zpěv rorátní písně s krásnými starobylými texty, který se u nás v kostele v Dolní 
Čermné od pradávna zpívá, ozývá se i v našich srdcích touha po Mesiáši. 

Ráda se vracím do časů, kdy jsem mnohá dění vnímala očima dítěte. A tu se mi různé události, které nás obklopovaly, jeví 
dnes zajímavé a krásné. Přichází mi na mysl i nádherné adventní očekávání svátků narození Ježíška a před tím „chození na 
roráty“. Toto očekávání mne provází po celý život. Příkladem, jak jsme své dny radostně prožívaly, nám bylo prostředí, ve 
kterém jsme jako děti vyrůstaly. 

Měli jsme v sousedství dvě „tetičky“. Nebyly naše příbuzné. Byly to dvě svobodné sestry. Říkali jsme jim tetičky Bártovy, 
i když se jmenovaly Bednářovy. Jejich příklad křesťanského života působil na celé okolí, i na nás, děti. Tetičky byly v určitém 
směru, dá se říci, i vychovatelky. Zvaly, nás děti, do své chaloupky, kde nebyla voda ani elektřina. Modlily se s námi a dávaly 
nám různá křesťanská čtení. Bylo-li třeba, nás i pokáraly. Jejich srdce se však neumělo hněvat. Když někdy na ně, v jejich 
pokoře a skromnosti, přišla úzkost života a bázně před věčností, maminka nám říkávala, že ony „půjdou po smrti rovnýma 
nohama do nebe.“ Tyto dvě tetičky chodily denně na mši sv. a přijímaly Pána. Také v adventu chodily denně na roráty. Už za 
tmy se vydávaly na cestu s lucernou, později s baterkou. Doma měly lucernu, takovou větší, kterou jsme, my děti, vždy 
obdivovaly. Na cestu se vždycky dost zastrojily proti zimě. Cesta pěšky ke kostelu byla dlouhá, obzvláště za sněhu a vánice se 
šlo ztěžka. Oblečení měly důkladné. Dlouhou sukni, přes ramena teplou vlněnou houni, pod ní ještě teplou „kacabajku“ 
(svrchní teplá halena) a „štuc“, neboli rukávník, na ruce. Maminka říkávala, že toho šatstva mají na sobě tolik, že nedají ani 
ruce k tělu. 

Cesty na roráty byly i pro nás, děti, plné tajemného ticha. Pomalu se rozsvěcovala okna chalup. Bílá cesta, tichá obloha, 
občasné chumelení a rybník, s jeho velikou plochou, působil jako veliká dálka, za níž bylo vidět slabě osvětlená okna našeho 
kostela. 

A čas plynul. Další generace dětí prožívala také svůj advent. I ona chodila na roráty. Připravovala se na vánoční radost, na 
příchod Ježíška. Připravovala sice skromné, ale cenné, dárky. Hlavně tatínkovi a mamince. Ozdobené obálky s dárky 
sebezáporů, návštěv mše sv., růžencových desátků a jiných dobrých skutků. To bylo velice cenné. 

Zamýšlím se tak nad krásou, kterou nám Bůh dává a děkuji. 

MF 

OOLLTTÁÁŘŘ    SSRRDDCCEE    PP..  MMAARRIIEE  
Tento oltář, stejně jako oltář sv. Jana Nepomuckého, o němž jsem psal již dříve, jsou spolu s kazatelnou nejhezčí 

památkou našeho kostela. Oltář Srdce P. Marie je rokokový, z r. 1770. Ještě do starého kostela jej pořídil farář Jan 
Schlesinger, který v Čermné působil v letech 1758 – 1783. Sochy Archanděla Michaela a Anděla Strážce sem byly 
přemístěny ze starého oltáře, připomínaného už v r. 1761. Dole uprostřed je umístěna soška Pražského Jezulátka. 

V r. 2000, při krádeži v našem kostele, byly poškozeny především oba tyto oltáře. Zmizely hlavičky andílků v obláčcích 
nad oltářem, postava dítěte u Anděla Strážce a rokokové vázy na horní části oltáře. Po nalezení skladu ukradených soch 
v jedné liberecké garáži se podařilo, kromě těchto váz a relikviářů (skříní s ostatky), vše vrátit na původní místo. I tak je 
oltář velmi hezký a dokládá šikovnost našich předků. 

Obraz od kyšpereckého malíře Umlaufa, pořízený až v 19. stol., představuje 
Srdce P. Marie. Úcta k Srdci P. Marie byla započata s rozšířením spisů sv. Jana 
Eudise (+ 1680). Církevně byla uznána r.1885. Největšího rozmachu dosáhla 
r. 1836, kdy bylo v chrámu P. Marie Vítězné v Paříži založeno bratrstvo ke cti 
Nejčistšího Srdce P. Marie. Při uctívání Nejčistšího Srdce P. Marie ctíme hlavně 
čistotu a lásku P. Marie jak k Bohu, tak k vykoupeným duším, pro které na Golgotě 
její srdce bylo probodeno mečem bolesti. Tento meč vidíme zobrazen v srdci P. 
Marie na její hrudi. 

V P. Marii, jak praví nový katechismus, máme vzor především v její poslušnosti 
a neochvějnosti víry. Během celého života až do poslední zkoušky, kdy její syn 
Ježíš zemřel na kříži, nikdy její víra nezakolísala. Nikdy nepřestávala věřit, že „se 
splní“ Boží slovo. Je to jedinečné, nejčistší uskutečnění víry. 

Archanděl Michael je znázorněn s vahami v rukou. Ve Starém Zákoně byl tento 
archanděl pokládán za zvláštního ochránce izraelského národa. Je patronem 
katolické církve, německého národa, vojáků, lékárníků, krejčích, sklářů, malířů, 
soustružníků, pekařů, obchodníků, výrobců vah a cejchařů, slevačů olova a cínu, 
pozlacovačů, bankéřů, radiomechaniků, umírajících, je patronem dobré smrti, duší 
v očistci, ochráncem hřbitovů, proti blesku a nečasu. Bývá často znázorňován 
v boji s Luciferem, jako velitel andělského vojska, jež mu Bůh svěřil při vzpouře 
padlých andělů. Svátek archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela slavíme 29 září. 
Váhy v rukou znázorňují úkol daný Bohem, vážit naše dobré a zlé skutky. 
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Anděla Strážce, jak věříme, máme každý z nás svého. Je to ten, který nás chrání v nesčetných životních nebezpečí, 
ten, který se za nás přimlouvá. Katechismus říká: „Každý má u sebe anděla jako 
ochránce a pastýře, aby ho vedl k životu.“ Je to ten, který je smutný,když jej 
neposlechneme, ale který je s námi šťastný, když konáme dobro. 

O Pražském Jezulátku jsem psal již při popisu interiéru kostela ve 
Verměřovicích. Proto se omezím jen na modlitbu k Pražskému Jezulátku na 
přímluvu sv. Antoníčka a Anny Bohuslavy Tomanové z Pastvin, která zemřela 
v pověsti svatosti a je pochována v Klášterci n. O.. Modlitbu jsem si přečetl 
v ambitech kláštera v Králíkách. 

Pražské Jezulátko, vzore dokonalé čistoty a svatosti, 
na přímluvu sv. Antoníčka a Anny Bohuslavy Tomanové 
vysíláme k Tobě, Božské dítě, úpěnlivé prosby za pokoj a mír na 

celé zemi. 
Za její duchovní obrození, za rozvinutí lásky a svobody. 
Nechť odpadne hranice mezi národy a celý kontinent nechť se stane jedinou rodinou světla. 
Pražské Jezulátko, vyslyš nás! 
Smiluj se nad námi a celým světem! Amen. 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  
Děkuji Vám všem, kteří jste na mne myslili při mých těžkých chvílích života, při propuknutí mé zhoubné nemoci. Děkuji 

také našemu panu faráři, který za mnou dojížděl do nemocnice s Pánem Bohem a který mě takto pomáhal i dále, dokud 
jsem sám nebyl schopen docházet do kostela. 

Prosím Vás však, abyste na mne nepřestali myslit i nadále, protože léčba chemoterapií je náročná a dosti zdlouhavá. 

Díky. 

(JM) 

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Ne 7.12. – 19.00 hod. Adventní koncert pěveckého souboru KANTILÉNA z Hradce Králové 

Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné 

Ne 7.12. – 16.00 hod.  Textilní inspirace 2003 – 2004 MODNÍ PŘEHLÍDKA butiku Lijana – Luxusní móda Jablonné 
nad Orlicí 
Sál lanškrounského zámku 

Ne 7.12. – 19.30 hod. Vánoční koncert Letohradského swingového orchestru 
Dům kultury Letohrad 

St 10.12. – 19.30 hod. Vánoční koncert Evy Pilarové se skupinou Milana Dvořáka 
Sál lanškrounského zámku 

Čt 11.12. – 17.00 hod. Autorské čtení: M.Vídenský – „Ozvěny ticha“ 
Zámecká rotunda v Letohradě 

Ne 14.12. – 15.00 hod. Slavnostní vernisáž výstavy betlémů a výstavy bylin 
účinkuje dětský soubor Jitřenka z Dolní Čermné 
výstava potrvá od 14.12. – 20.12. 
Obřadní síň v Dolní Čermné 

Ne 14.12. – 16.00 hod. Vernisáž výstavy Jaroslava Tschöpa – obrazy 
Městská knihovna v Letohradě 

Út 16.12. – 18.00 hod. Vánoční koncert ZUŠ 
Dům kultury v Letohradě 

Út 16.12. – 19.30 hod. VÁNOČNÍ JABLOŇKA – koncert populární multižánrové skupiny, držitelky Anděla 2001 
a Českého lva 2002 
Sál lanškrounského zámku 

St 17.12. – 19.30 hod. Vánoční koncert Orchestru Václava Hybše 
Dům kultury v Letohradě 

So 20.12. – 18.00 hod. Vánoční koncert Jitřenky 
pojede zvláštní autobus 
Kulturní dům ve Verměřovicích 

Ne 21.12. – 17.00 hod. Koledování pod vánočním stromem 
Náměstí v Dolní Čermné 
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CCHHAARRIITTNNÍÍ    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÁÁ““    SSBBÍÍRRKKAA    VV    NNAAŠŠEEMM    KKOOSSTTEELLEE  
Nastává adventní doba a s ní, jako jiné roky, je opět spojena „krabičková“ sbírka pro misie. Sbírka, která se již stala tradicí, probíhá 
v našem farním kostele v Dolní Čermné. Již od první neděle adventní, tj. od 30. listopadu 2003, budou na stolcích u obou vchodů do 
kostela umístěny krabičky pro tuto formu charitní sbírky. Sbírka bude odeslána prostřednictvím charit jako pomoc zahraničním 
misiím. Krabičky budou v kostele umístěny až do neděle (včetně), kdy v dubnu 2004 budeme slavit pouť, tj. na svátek sv. Jiří. 
Misiím, mimo materiální a finanční pomoci, jsou potřebné také naše modlitby a oběti, které jsou zvláště příhodné pro dobu adventní 
a poté i postní. Prosím, věnujte na tento účel své modlitby a své osobní oběti. 

Podle získaných informací z Charity sv. Anežky v Otrokovicích a Oblastní charity v Pardubicích se pomoc dělí na: 

a) přímou pomoc misiím: 
- optické brýle, skla, pouzdra na brýle, hokejky, obroučky, 
- sluneční brýle, 
- hygienické a zdravotnické potřeby, drogistické zboží, 
- psací, školní a kancelářské potřeby, 
- šicí potřeby, knoflíky, nitě a klubka, 
- kousky látek, z nichž by se daly ušít kapesníky, zástěrky, trenky ap., 

b) nepřímou pomoc, tj. sbírkové předměty, které charita zpeněží: 
- pohlednice čisté i použité vč. nalepených známek (nepoškozené škrtáním), 
- použité telefonní karty, 
- kalendáříky (kartičky), 
- známky vystřižené z dopisů (ponechat 1/2 cm okraj), sbírkové přebytky, známky naše i cizina, současné i staré, alba i filatelistické 

série. Platí: čím starší, tím cennější. 
- použité dopisní obálky s příležitostnými a účelovými razítky a doporučené, 
- mince a papírové peníze všech dob i zemí (i z nedávné doby), 
- staré náramkové a kapesní hodinky, stolní a závěsné hodiny (funkční), 
- růžence, sv. obrázky, přívěsky a bižuterie. 

c) peníze na nákup léků, potravin, materiálů, nářadí pro dílny a dopravné 
Věci označené „přímá pomoc“ jdou prostřednictvím charit přímo misiím. Předměty 
označené „sbírkové předměty“ jsou zpeněženy ve speciálních sběratelských 
prodejnách v zahraničí a výtěžek pak jde opět prostřednictvím charit misiím v Africe, 
Asii a Oceánii a Jižní Americe. 
Věci i peníze je možné předat i osobně p. Vladimíru Jansovi. O výsledku sbírky, tak 
jako vždy, budete informováni. 

A nyní několik informací a rad z charity sv. Anežky v Otrokovicích 

Připomeňme si, co to jsou misie a komu slouží? 
Jedná se o službu, o poslání, při které je snahou misionářů, vesměs duchovních i laiků křesťanských církví, pomoci a posloužit 
domorodým obyvatelům chudých zemí naší planety, kteří žijí v bídě a tíživé životní situaci a trpí nemocemi, ze kterých bez pomoci se 
nemohou vyléčit. Bída je hmotná i duchovní, a proto i pomoc se musí dotýkat tělesné i duchovní stránky těchto našich bratří. Platí, že 
tyto oblasti nelze od sebe oddělovat. Pomoc nemocnému tělu léčí i zraněnou duši, která se tak otevírá Bohu. Misionáři tak projevují 
svou blíženeckou lásku jak materiálně, tak i duchovně. 
Jak jsou naše dary zhodnoceny? 
Známky: Sériové známky a zvláštní známky z běžné korespondence (dopisy, pohlednice) zásadně neodlepujte, ale vystříhněte 
z dopisu s minimálně 1/2 cm okrajem, aby se nepoškodily. Hezky frankované dopisní obálky a pohlednice s účelovými nebo 
příležitostnými razítky a doporučené ponechte celé, dobře se zpeněžují. Vystřižená známka s účelovým razítkem nemá větší hodnotu, 
než sama známka. Prosím, vezměte tyto informace na vědomí! 
Známky putují v balících do německého Műnsterschwarzwaldu, kde je v benediktinském klášteře třídí řádoví bratři dle země původu, 
stáří a hodnoty. Poté přicházejí sběratelé na malé filatelistické burzy a nakupují. Za utržené peníze benediktini hradí potřebné 
komodity (potraviny, potřeby a léky) pro misie v Tanzánii, Togu, Číně, Severní Koreji, Peru, v Jižní Americe, Africe a Oceánii. 
Připomeňme si, co lze pořídit za známky, které darujeme a předáme Charitě? 

100 ks známek 1 injekční stříkačka, 
200 ks 1 kg sušeného mléka, 
300 ks oběd pro deset malých dětí ve školce nebo škole, 
400 ks školné pro 1 chudé dítě na měsíc, 
500 ks 1 kopací míč pro děti, 
600 ks 1 nové oblečení pro dítě, 
700 ks 1 menší kotel na vaření pro školní kuchyni, 
800 ks 1 pytel cukru nebo 10 kg hroznového cukru, 

900 ks známek různé nářadí a nástroje pro řemeslnou dílnu, 
1 000 ks měsíční plat pro dětskou pečovatelku, 
2 000 ks ruční vozík pro školku, 
3 000 ks l oběd pro 100 dětí, 
4 000 ks l malý školní poznávací výlet pro 50 dětí, 
5 000 ks 1 nové (nutné) kolo pro učitelku nebo sestru, 
10 000 ks nábytek zařízení pro školku v Mozambiku, 
100 000 ks novostavba malé dětské školky v Tanzánii. 

Telefonní karty: Zde platí stejná zásada. Třídí se jako známky a připravují pro sběratele. 

Pohlednice: Použité i nepoužité pohlednice zasílají benediktini do USA. Zde se v obchůdcích prodávají zvláště dobře pohlednice 
z evropských států až za 0,60 Euro. Výtěžek po uhrazené nutné režii jde opět do misí. 
S díky za spolupráci na Božím díle a za pochopení a také za Vaši podporu misiím děkuji „Pán Bůh zaplať!“ 

(js) 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V prosinci 2003 oslaví: 
78 let pan Jan Faltejsek z Dolní Čermné 
78 let paní Filomena Šebrlová z Dolní Čermné 
77 let pan Josef Vychytil z Dolní Čermné 
76 let pan Miloslav Vávra z Dolní Čermné 
76 let pan Bedřich Dostálek z Dolní Čermné 
74 let pan Jaroslav Nastoupil z Dolní Čermné 
74 let paní Vilemína Červenková z Jakubovic 
70 let paní Marie Dostálková z Dolní Čermné 
65 let paní Jindřiška Vacková z Dolní Čermné 
55 let paní Ludmila Kulhavá z Dolní Čermné 
74 let pan František Fišar z Horní Čermné 
89 let paní Jitka Výprachtická z Verměřovic 
76 let pan Karel Moravec z Verměřovic 
75 let paní Jiřina Vágnerová z Verměřovic 
60 let paní Věra Ryšavá z Verměřovic 

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

Byli pokřtěn a stal se členem Kristovy církve: 
v Dolní Čermné  16. 11. 2003  Ondřej Jirásek z Nepomuk 

Rodičům Jiráskovým rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti ke křesťanské výchovy jejich dětí. 
Otec Pavel 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  
 

 
 

PPRROO  DDĚĚTTII  
AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Minule jsme si zdůrazňovali význam prvních listopadových dnů. Měsíc ale utekl jako voda, a tak právě 
dnešní neděle udělá za listopadem pomyslnou tečku. Je trochu zvláštní, protože současně zakončuje měsíc 
a zároveň začíná jedno velice důležité období. Dobu, kterou máme všichni moc rádi, dobu očekávání, 
ztišení, příprav na nejkrásnější svátky v roce - na Vánoce. Začíná advent. 
My se letos pokusíme každý jeho den dobře prožívat, pomáhat bližním, nehádat se, odpouštět si navzájem. 
Ale navíc ještě něco. Alespoň na chviličku se zamyslet nad tím, že ne všude ve světě mají děti domov 
a rodiče, střechu nad hlavou, dostatek jídla, léky, možnost vzdělávat se, ale třeba i hračky. Určitě byste 
doplnily ještě mnoho dalšího. A to je dobře, protože to bude vlastně váš adventní úkol. 

Na každý den je připraven jeden malý dáreček. Vy se zamyslete, co byste věnovaly některému chudému dítěti, vašemu 
kamarádovi, kdybyste se s ním mohly setkat. Až to budete mít promyšlené, tak si ten předmět do balíčku namalujte nebo 
napište a pak si vybarvěte stuhu, kterou je balíček převázán. Ta by mohla symbolizovat nejen splnění úkolu, ale především vaši 
každodenní modlitbu za všechny chudé děti. Takhle připravíte den po dni do Vánoc nádherný dárek. Jak v podobě modliteb, tak 
v podobě naplněných balíčků. I když to bude jenom pomyslně na papíře, určitě to vypoví dost o vaší štědrosti, schopnosti 
rozdělit se a o tom, že dokážete pomoci těm, kteří to potřebují. 

(Otazníček) 

Prosinec 2003 

7.30 Kubíčkovi 140 
7.12. Ne 2. neděle adventní 10.30 Nastoupilovi 109 

7.30 Marešovi 264 HČ 
14.12. Ne 3. neděle adventní 10.30 Macháčkovi 180 HČ 

7.30 Vávrovi 270 
21.12. Ne 4. neděle adventní 10.30 Vávrovi 264 
24.12. St Štědrý den 7.30 Marešovi 271 

7.30 Moravcovi 267 
25.12. Čt Narození Páně 10.30 Klekarovi 292 

7.30 Pecháčkovi 53 
26.12. Pá Sv. Štěpán 10.30 Macháčkovi st.55 

7.30 Plhákovi 277 
28.12. Ne Svatá rodina 10.30 Macháčkovi ml. 55 

7.30 p. Havlová 247 
31.12. St Silvestr 16.00 Bednářovi 285 

Leden 2004 

7.30 p. Vašíčková 27 
1.1. Čt Nový rok – 

Matka Boží Panna Maria 10.30 Jansovi st. 7 

7.30 Vránovi 18 
4.1. Ne 2. neděle po narození 

Páně 
10.30 Macháčkovi Z., 

M., M. 55 

6.1. Út Zjevení Páně –  
Sv. Tři Králové 

18.00 Klekarovi ml. 292 

7.30 Dostálovi 293 
11.1. Ne Křest Páně 10.30 Hubálkovi 61 

7.30 Řehákovi 283 
18.1. Ne 2. neděle v mezidobí 10.30 Marešovi 408 

7.30 Matějkovi 58 
25.1. Ne 3. neděle v mezidobí 10.30 Jansovi 65 
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Pro starší: 
Dnes na vás čeká takový menší hlavolam. 
Ale věřím, že ho zvládnete a vyřešíte 
úplně celý. Dal by se nazvat třeba 
„Příbuzní“. 
Hned vysvětlím, co to znamená. Při 
hodinách náboženství nebo při čtení 
Písma svatého se setkáváte 
s nejrůznějšími biblickými postavami, 
které figurují v dějinách. Některé jsou 
vám méně známé, jiné zase více. V našem 
hlavolamu je rozmístěno náhodně 
16 jmen. Mezi nimi se potuluje 8 slov, 
která vyjadřují určitý příbuzenský vztah. 
Vaším úkolem bude nejprve vyhledat 
8 jmen, označených malým kroužkem. Ke 
každému z nich pak vyberte odpovídající 
osobu a správný příbuzenský vztah. 
Spojovací čarou propojte první jméno 
s označením příslušného příbuzenského 
vztahu a další čarou pak pokračujte 
k odpovídajícímu druhému jménu. 
Spojnice by měla vycházet z malého 
kroužku a končit v křížku. Tak totiž zasáhne na své trase některé ze zatoulaných písmen. Až vyřešíte všechny příbuzenské 
vztahy, mělo by vám zůstat 6 písmen volných a osm „zasažených“ spojnicí. Ty budou pro vás důležité, protože při jejich 
správném poskládání do dvou slov se dozvíte smysluplné dokončení následující věty, což zároveň bude i kontrolou toho, že 
vaše řešení hlavolamu je správné. 
V mrazivém adventním ránu jsme potkávali zachumlané postavy, které směřovaly ke kostelu a pospíchaly... 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka 
Tajenka obrázkové křížovky: DRUHÉHO LISTOPADU 
Řešení testu o svatých: 1b, 2c, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b. 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

1. neděle adventní 
30. listopadu 2003 

49. týden / 2003 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

1. prosince - pondělí  po 1. neděli adventní, sv.Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 
18.00  Dolní Čermná – za Jaroslava Nágla a oboje rodiče 

2. prosince - úterý  po 1. neděli adventní 
18.00  Dolní Čermná – na dobrý úmysl 

3. prosince - středa  sv. Františka Xaverského, kněze 
18.00 Petrovice – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu 

4. prosince - čtvrtek  po 1. neděli adventní, sv.Jana Damašského, kněze a učitele církve 
6.45 Dolní Čermná – za Štěpánku Mikulovou, její sourozence a duše v očistci 
18.00 Verměřovice – za Oldřicha Šedaje, zetě a sestru Jiřinu a rodiče 

5. prosince - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
17.30 Dolní Čermná – smírná pobožnost k Srdci Ježíšovu před vystavenou Eucharistií 
18.00 Dolní Čermná – za dar uzdravení 

6. prosince - sobota  první sobota v měsíci, sv.Mikuláše, biskupa 
9.00 Dolní Čermná – za Rudolfa Vondru a Jana Faltuse 
17.00 Verměřovice – za zemřelé z rodiny Markovy, Šťovíčkovy 
a Jedličkovy 

7. prosince - neděle – 2. adventní 

Dolní Čermná - 7.30 h. – za Jana a Marii Ulrichovy 
Petrovice - 9.00 h – za Antonína Junka a manželku 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za farníky 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 

Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 14.30 h. – do 17.30 h., v ostatních dnech se zpovídá 
vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h. a podle potřeby také po mši svaté. 

Akce ve farnosti: 

akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 1. 12. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti pondělí 1. 12. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
poutní mše svatá středa 3. 12. 18.00 h. kostel Petrovice 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 4. 12. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkempátek 5. 12. dopoledne Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 5. 12. 14.00 – 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
mikulášská nadílka pro děti sobota 6. 12. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 6. 12. 10.00 h. fara Dolní Čermná 
adventní koncert pěveckého souboru 
Kantiléna z Hradce Králové neděle 7.12. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 

(Pa) 


