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PLOD - VYKOUPENÍ
S příchodem jara a s probuzenou přírodou se blíží vrchol křesťanské liturgie - „Svaté
třídenní“. Dost dobře nikdy nevyčerpáme studnici odkazu Boží lásky, která vyvěrá z jedinečné
Kristovy služby. Stačí se zahledět na Ježíše, který apoštolům umývá při poslední večeři nohy a daruje
sám sebe v Eucharistii jako smlouvu novou a věčnou. Chvíle prožité s Ježíšem v Getsemanech nám
mohou pomoci, abychom i my zaujali důvěryplný postoj k Otcově vůli uprostřed své lidské ubohosti,
bezradnosti či opuštěnosti. O Velkém pátku se v naší zemi nyní opět vedou polemiky, podepisují se
petice za jeho vyhlášení státním svátkem. Pro mne ale zůstává zajímavou otázkou, zda by naši věřící
využili volna nového státního svátku k uctění Ježíšovy vykupitelské smrti a k rozjímání nad Jeho závětí, vyslovenou na kříži,
v tichosti Velkého pátku. Právě v liturgii toho dne zvony mlčí. Poselství ticha hovoří ke všem dohromady i ke každému zvlášť.
Celé drama člověka máme před očima. Skrývá v sobě nejstarší existenciální otázky lidstva: kdo jsme, odkud přicházíme, kam
se ubíráme, proč lidský život naplňuje nejen radost, ale také nepochopitelné utrpení. Odpověď na tyto otázky hledáme dnes
stejně úporně a bolestně jako naši předkové v minulých staletích. Víme toho o světě kolem nás daleko více, jsme lépe
vyzbrojeni, dokážeme se ponořit do hlubin atomu a zkoumat základní stavební kameny hmoty. Otevíráme okna do vesmíru
a pronikáme do propastí času i vzdáleností, které umíme změřit, ale které si nedovedeme představit. Vyznáme se v mnohém, ale
žalostně málo toho víme o sobě.
Člověk - rozbitý, bytostně prázdný, plný však zla všeho druhu. Je to paradox. Tolik toho víme o sdělovací technice,
používáme ji, přesto však spolu nejednou nejsme schopni lidsky komunikovat a domluvit se. Nevíme si rady s tím, co
nazýváme slovem hřích. Člověk nedokáže zvládnout ty nejzákladnější lidské projevy: trpělivost, laskavost, dobrotu, toleranci,
odpuštění, projevení soucitu. Jinými slovy není schopen nezištně milovat. Vidíme, že člověk sám v sobě nemá moc a sílu očistit
své jednání a učinit ho dobrým. Potřebuje nutně VYKOUPENÍ! „Beze mne nemůžete dělat nic.“ říká Ježíš. Opravdu, bez
úkonu vykoupení, který pro nás Kristus podstoupil, si nemůžeme vystačit.
Golgota. Tam se vše rozhodlo. Tam začala nová cesta pro člověka. Golgota byla nejen místem vyvrcholení lidské
nespravedlnosti a křivdy na nevinném, ale i místem, kde se konal Boží soud nad lidským hříchem. Všechen hřích lidstva, který
tak zkalil vztah mezi stvořením a Stvořitelem, byl na Golgotě souzen a odsouzen. Byl souzen právě na Božím Synu, který se
stal člověkem, aby na sebe mohl vzít náš hřích. Tak se Pán Ježíš postavil na naše místo, tak daleko došel ve svém ponížení.
Byla to cesta diktovaná láskou. Boží láska našla tento způsob naší záchrany a vykoupení. Rány Kristova těla, jimiž vytékala
jeho krev, jsou pro nás znamením nového otevření dveří našeho srdce Bohem. Bůh chce člověku pomoci, aby mohl žít nově,
zdravě, v lásce a porozumění, a to bez hříchu.
Abychom se stali novými lidmi, musíme sebe Bohu vydat, zříci se starého hříšného člověka a nechat se proměnit Boží
odpouštějící láskou a milostí. Začít nový život podle příkladu Krista. Mějme odvahu přijmout vykoupení a změnit se. Jen tak,
s očištěným srdcem a opět získanou vnitřní radostí, budeme schopni přijmout velikonoční poselství a Jeho slova o pokoji se již
neminou v našem životě blahodárným účinkem.
Milí farníci a všichni čtenáři, rád vám všem přeji úspěšný závěr postní doby, abyste o Velikonocích mohli přijmout
všechny milosti a duchovní dary, které budou vycházet z rukou Zmrtvýchvstalého Pána. On sám ať je vaším pokojem.
otec Pavel

O VÝSTAVĚ „SVATÝ VÁCLAV - OCHRÁNCE ČESKÉ ZEMĚ“
V málokterém národě požívá světec tolik úcty a tak mnoho pro svůj lid znamená, jako kníže sv. Václav pro naši zemi.
Je přes tisíc let nejen naším zemským patronem, ochráncem, symbolem naší státnosti, ale zanechal nám svatováclavskou tradici
stavící na nejvyšších mravních hodnotách – právu, spravedlnosti a nenásilí. Stačí si jen vzpomenout, co náš národ prožil
u Myslbekovy sochy na Václavském náměstí.
Arcibiskupství pražské ve spolupráci s Národní galerii v tomto duchu připravilo u příležitosti oslav 1 100 let od
Václavova narození a 630 let od úmrtí Karla IV. unikátní výstavu „Svatý Václav – ochránce České země“. Konala se ve dnech
19. prosince až 8. března v prostorách Anežského kláštera a díky velkému zájmu byla prodloužena do 22. 3.
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Organizátorům a autorům výstavy se zde podařilo shromáždit artefakty nevyčíslitelné hodnoty a pro většinu lidí takřka
neznámé, mapující originálním způsobem jedenáctset let svatováclavské tradice.
V gotickém prostředí bývalého chrámu sv. Salvátora vynikly zejména památky tvořící část chrámového pokladu Sv.
Víta. Zblízka jsme si mohli prohlédnout Svatováclavský meč, kterým byli korunování čeští králové, svatováclavský střevíc
a přilbici.
Mezi více jak 70 exponáty jsme mohli shlédnout vzácné relikviáře, nejpozoruhodnější z nich byla Relikviářová busta
sv. Václava pocházející z doby kolem roku 1487. Za husitských válek přišla lebka sv. Václava
o stříbrnou bustu darovanou Karlem IV. a proto král Vladislav Jagellonský nechal zhotovit novou.
Mezi tím byly umístěny nádherné staré knihy, sochy a obrazy připomínající historické
momenty nebo legendy spojené s postavou našeho národního světce. Z pozdějších uměleckých děl
stál za pozornost obraz sv. Václava jako ochránce Prahy proti Švédům od našeho
nejvýznamnějšího barokního malíře Karla Škréty.
Na konec jsem si nechala největší skvost výstavy - staroboleslavské Palladium země
České, jehož originál byl naposledy vystaven v roce 1949. Kovová destička ze vzácné staré slitiny
s reliéfem Madony s děťátkem je neodmyslitelně spjata s legendou sv. Václava. Palladium mu
podle ní darovala jeho babička sv. Ludmila, která ho prý nechala zhotovit na radu sv. Cyrila
a Metoděje. Český kníže nosil tento skvost na svých prsou celý život až do své smrti. Po jeho
smrti ho zachránil jeho věrný sluha Podiven a zakopal ho do země. Později byl nalezen v místech,
kde dnes stojí chrám Nanebevzetí Panny Marie. Před svou smrtí k němu putoval údajně i Jan
Nepomucký. V roce 1632 ho ukradli Sasové, byl vykoupen za tehdy neslýchaných 100 000 zlatých. Národ zdecimovaný
a ochuzený válkami ho i za tuto cenu vykoupil. Dvakrát ho uloupili Švédové, naposledy v roce 1648. Darovali ho do Vídně,
odkud bylo Palladium v září 1650 ve slavnostním průvodu přeneseno do Prahy a pak definitivně do Staré Boleslavi. Za druhé
světové války bylo ve strachu před Němci tajně zazděno a nahrazeno věrnou kopií, z úkrytu bylo vyjmuto v červnu 1945.
Komunistický režim se podepsal rovněž i na této vzácné památce. Kdo v současné době zejména ze střední a mladší generace
o ní alespoň něco ví? Díky této výstavě snad opět vejde do podvědomí národa jako památka úzce spojená s nejen
s křesťanskými dějinami, ale rovněž úzce se vážící k historii naší země.
Snad návštěvníci a zejména školní děti díky vystaveným památkám pochopili, že už před 1 000 lety jsme měli svůj stát
a byli jsme národem, který jako jeden z prvních slovanských národů přijal západní křesťanství.
O největší prohloubení svatováclavské tradice se zasloužil sám Karel IV. s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
V Karlově „Legendě o sv. Václavovi“ kníže neváhá zvednout meč „na obranu svého lidu“, když před tím vyčerpá všechny
diplomatické prostředky a místo bitvy nabízí osobní souboj. Svatováclavská kaple v pražské katedrále se podle císařova přání
měla stát nejposvátnějším prostorem českého království. Karel IV. spojil osobu sv. Václava s vrcholnou symbolikou a kultem
království a Koruny království českého.
V mileniovém roce 1929 napsal náš přední historik Josef Pekař na závěr své studie o Svatém Václavovi: „A chceme
věřit se zbožně věřícími, že sv. Václav i v druhém tisíciletí své vlády neodepře podpory české zemi, otevřené s důvěrou,
v naději na pomoc jeho, osudům budoucnosti“.

B.H.

DOKUMENTY Z BÁNĚ JAKUBOVICKÉHO KOSTELA (ČÁST 2)

Druhá část dokumentů z makovice kostela v Jakubovicích se váže k vybudování hřbitova a opravě věže kostela v roce
1897.
Pamětní list pro budoucí generace sepsal 30. června 1897 tehdejší starosta obce Josef Műller z čp. 43. Z pamětního listu
vybírám zajímavé informace.
Hřbitov v Jakubovicích byl vybudován až 12 let od postavení
kostela, v roce 1862. Vysvětil jej tehdejší čermenský farář P. Josef Tupec.
Prvním zemřelým občanem Jakubovic, který byl na nově zřízeném
hřbitově pochován, byl p. František Műller, domkář z čp. 14. Pohřeb se
konal 16. ledna 1863.
Původní byla věž kostela byla krytá šindelem, ale ten shnil. Proto
v roce 1887 byla věž pokryta plechem. Oplechování stálo 335 zlatých
rakouské měny. Finanční úhrada byla tehdy provedena z darů 49 občanů
Jakubovic. Obyčejný (nepozinkovaný) plech podlehl však během 10-ti let
rzi vlivem povětrnostních podmínek. Proto se obecní radní dne 22. srpna
1896 usnesli, že rezivou oplechovanou věž natřou, přitom opraví
zčernalou makovici a kříž. Také vyspraví popadanou břidlici střechy
kostela. Natěračské práce byly svěřeny klempíři p. Koberlemu z Lanškrouna. Zdobení makovice a kříže p. Weinlichovi,
z Lanškrouna. Oprava střechy břidlicí byla svěřena p. Gerthovi také z Lanškrouna. Veškeré tyto opravy stály 104 zlatých, které
opět uhradili svými dary věřící občané Jakubovic.
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Obec Jakubovice měla v těchto letech další velké vydání. V letech 1893-1894 na základě povolení okresního hejtmanství
byla postavena silnice z Jakubovic do Lanškrouna. Obec musela na stavbu přispět 300 zlatých rak. měny. Stará obecní škola,
která sídlila v čp. 76, byla zde i kancelář obecního výboru, pomalu ale jistě dosluhovala. Radní stáli před problémem: buď
školu zrekonstruovat nebo postavit novou. Bylo rozhodnuto pro druhou variantu. A tak jakubovičtí postavili v letech 18941895 novou dvoutřídní školu, která svému účelu začala sloužit v novém školním 1895/6. Výstavba školy stála obec
8 000 zlatých rak. měny. Škola dostala čp. 83.
Z listiny lze vyčíst zajímavé údaje. Obec měla 83 popisných čísel, z toho 5 domků je vyhořelých a 2 zbourané. Počet
ryze českých příjmení je 8: Mertovi 2 x, Pecháčkovi 2 x, Beranovi, Novákovi, Hubálkovi a Suchdolovi. Oproti zápisům z roku
1857 přibyla v obci 3 česká příjmení. Počet domácností byl 94.
Z uvedených poznámek v seznamu usedlostí a jejich sazby daní jsem vyčetl tyto údaje:
Josef Műller čp. 43 - starosta obce.
František Vurst čp. 53, Leopold Hűbl čp. 34, Jan Benesch z čp. 55, Josef Domesle ml. čp. 64 - obecní radní.
Václav Pirkl čp. 46, Jan Benesch čp. 76, Petr Nickl čp. 72, Jan Jahn čp. 35 - členové obecního výboru.
Hubert Neugebauer - řídící učitel.
Václav Pirkl čp. 46 a Ignác Röhsler čp. 58 - kostelníci.
František Hanisch čp. 68 - varhanář, dílnu měl v čp. 81, stavěl varhany v jakub. kostele.
Antonín a Růžena Neugebauerovi čp. 47 – šenkýři.
Josef a Amálie Pinklovi, čp. 63 – obchodník.
Farářem v čermenské farnosti, která spravuje i filiální kostel sv. Antonína Paduánského v Jakubovicích, je P. Valentin
Appl se dvěma kaplany, a to P. Františkem Paukertem a P. Františkem Holmannem.
Nejstarším občanem Jakubovic ve věku 80 let byl tehdy p. Václav Domesle z čp. 27. Ten byl při stavbě věže
jakubovického kostela sv. Antonína Paduánského tesařským tovaryšem.
Ze seznamu dárců, kteří přispěli na opravu věže a kostela je zřejmé, že občané německé národnosti byli všichni
katolického vyznání. Na kůru měli i vlastní malý pěvecký sboru. Noty se bohužel nezachovaly. Byly zřejmě zničeny. Když
jsem jako malý chlapec byl s maminkou v roce 1945 v Jakubovicích na pouti osobně jsem sbor slyšel zpívat. Další zážitek
z pouti byl, že kostel byl doslova našlapaný věřícími a ti, kteří se do kostela nevešli, stáli před kostelem.
Dalším pamětním listem, který pro zajímavost celý přepisuji, je nadepsán:

„Všem křesťanským čtenářům v budoucnosti
Navazujíc na uvedené platby v roce 1857, 1897, chceme posloužit porovnáním hodnot peněz dřívějších a těch dnešních.
V roce 1857 uvedené platby a hodnota mincí jsou po měnové dohodě (konvenci) mezi Rakouskem a Bavorskem o jednotné
váze stříbrných a také zlatých mincí, které se dělily na 60 krejcarů. Po roce 1858 byla zavedena „Vídeňská měna“ a s ní
desítková soustava, takže rakouský zlatý se dělil na 100 krejcarů. Při porovnání obou hodnot peněz se jeví, že jeden konvenční
zlatý, dnes označovaný jako staré peníze, měl cenu 1 zlatý a 5 krejcarů rakouské hodnoty (měny). Podle toho bylo
60 konvenčních krejcarů na úrovni 105 rakouských krejcarů.
Poslední vydané mince anebo konvenční mince byly v roce 1892 zcela stažené z oběhu, zatímco se zavedly nové
rakouské hodnoty. V roce 1892 se v rakouských zemí zavedla nová měna, totiž koruny. Uskutečnění zavedení nové měny mělo
být provedeno do roku 1900.
Dosud byly z rakouským měn stažené: papírové zlatky, stříbrné dvouzlatky, čtvrtzlatka anebo 25 krejcarů (stříbro), také
stříbrné 20-ti a 10-ti krejcary a měděné 4 krejcary. V současné době jsou ještě v oběhu 1 stříbrná zlatka a 1 krejcar a půl
krejcarové mince.
Při zavedení měny - koruna - se 1 koruna dělí na 100 haléřů.
1 zlatý se rovná 2 koruny, 50 krejcarů se rovná 100 haléřů. V oběhu jsou stříbrné koruny, niklové 20 a 10 haléře
a měděné 2 a 1 haléře.
Přikládáme také 2 ks. konvenční měny 20 krejcarů v hodnotě 1/3 zlatky (ražené 1840) a 10 krejcarů v ceně 1/6 zlatky
(ražených 1788). Dárkyně byla p. Leopolda Hűblová z čp. 19/20. Dalším dárcem 20 krejcarů rak. měny byl p. František Hűbl
z čp. 20. Václav Pirkl z čp. 46 věnoval 10 krejcarů (ražen 1872). 4 velké krejcary (1 krejcar ražen 1885) a 1/2 krejcaru (z r.
1885) daroval Josef Műller z čp. 43. Statkář Leopold Hűbl z čp. 34 věnoval celkem 12 mincí korunové měny a to: 1 korunu
(stříbro r. 1895), 20 a 10 haléřů (1895, 1893) a měděné 2 a l haléře (1894 a 1895).
Tyto řádky jsou pro zajímavost napsány našim potomkům.
Jakubovice 29. července 1897
Josef Domesle, Leopold Hűbl, František Vurst v. r. - obecní radní“.
Zpracoval: V. Jansa, kronikář

- 3 -

POUTNÍK

DUBEN 2009

Informace z Pastorační rady farnosti Dolní Čermná z 12. 2. 2009
Zúčastněni: o. Pavel, L. Kubicová, M. Marešová, M. Motlová, J.Vondrová, M.Vašíčková, Z. Macháček, M. Klekarová,, J. Málková,
A. Pecháček, K. Bednář, V. Čada, J. Němeček, J. Moravec, F. Severin
Omluveni: H. Voksová, A. Motlová
4. Postní doba a slavení Velikonoc
Program:
- křížové cesty:
1. Hodnocení uplynulého období ve farnosti
neděle
- o. Pavel
- vánoční šachový turnaj na faře – účast 20 hráčů a výborná
pondělí
- 1× 14 dní děti,1× 14 dní akolyté
atmosféra
středa
- ekumenické setkání v Horní Čermné – velmi dobré
- kříž. cesta nebude
zastoupení z naší farnosti
pátek
- 6. 3. mládež, 13. 3. ženy, 20. 3. muži,
- setkání při sklence vína na faře – účast asi 40 farníků
27. 3. rodiny, 3. 4. řeholní sestry
2. Postní duchovní obnova 21. 3. 2009
5. Pochod za život v Praze – bližší informace A. Pecháček,
- povede ji Mons.Tomáš Holub - nový generální vikář
J. Hubálek
z Hradce Králové
6. Diecézní setkání mládeže – 4. dubna 2009 v Hradci
- 3 promluvy v orlovně – 8.30 hod., 10 hod., 11 hod.,
Králové – bližší informace v tomto čísle zpravodaje
- oběd pro účastníky, od 14 hod. adorace ve farním kostele
7. Příprava biřmovanců – 8 setkání tento školní rok,
3. Misijní koláč 22. 3. 2009
3 setkání další školní rok
- v 8 hod. mše sv.,
8. Informace - odvádění desátků – 10% z výtěžku nedělních
- v 9 hod. pohoštění v Orlovně
/ i účelových/ kostelních sbírek do Diecézního fondu solidarity
- v 10 hod. taneční vystoupení, program pro děti v přísálí
na základě rozhodnutí diecézního biskupa.
Výtěžek bude odeslán na podporu Misijního dne dětí, který se
Jana Málková
bude konat 30. 5. 2009 v České Třebové.

Všichni mladí lidé jsou srdečně zváni na DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE!
Uskuteční se 4. dubna 2009 v hradecké filharmonii na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Start je v 9.00h.
Program?:
Dopoledne: katecheze, svědectví, scénky.
Kolem poledne se bude vydávat oběd (bagety).
Odpoledne: pracovní skupinky (sport, výtvarná činnost, akční hry, besedy,...), možnost přijmout svátost smíření a
v 15:00h bude mše svatá v katedrále sv. Ducha.
Doporučená cena je 100,- Kč.
Jak se tam dostat? Vlakem. Dotazy na mobil 731604779 nebo na e-mail: motlovamagda@seznam.cz

AHOJ DĚTI!
Máme za sebou více než dvě třetiny postní doby. Doufám, že ji prožíváte dobře, že se nezapomínáte usmívat
a pamatujete na to, co jsme si před měsícem na začátku postu řekli – tedy každý den se znovu rozhodovat pro
život s Pánem Ježíšem.
Příští neděle už bude Květná. Kněz požehná jívové ratolesti a v průvodu si připomeneme slavný vjezd Pána
Ježíše do Jeruzaléma. Vstoupíme tak do Svatého týdne. Znovu budeme den po dni prožívat všechny ty důležité
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události Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty, které předcházely Velikonocům. Až před námi bude stát nedělní ráno
největšího svátku celého roku – Boží hod velikonoční, tedy Neděle velikonoční, kdy slavíme Zmrtvýchvstání našeho Pána. Tato
událost je tak veliká a významná, že si ji připomínáme vlastně každou neděli.
Boží syn se narodil v chudé stáji jako člověk. Přišel na zem, aby zachránil všechny lidi, přišel
svědčit svým životem a učit nás opravdové lásce. Nakonec obětoval svůj život za naše hříchy, když
podstoupil krutou smrt na kříži. Zemřel, ale pak nastala ta nejdůležitější událost – Pán Ježíš vstal
z mrtvých. Prošel branou smrti, zlomil její moc a vstal k věčnému životu. Tuto cestu tak otevřel
i pro všechny, kteří v Něho věří. Je to obrovské tajemství a dar od Boha. My víru ve věčný život
vyznáváme
pokaždé, když se
modlíme modlitbu
– Věřím v Boha.
Neumíme si určitě
tu nádheru Božího
království představit, ale malé střípky z toho
všeho můžeme zakoušet už zde na zemi.
Na obrázku vás čeká právě vylíhlé kuřátko.
Rozhlíží se kolem sebe, objevuje krásu květin,
zelenou trávu, teplo od sluníčka a poletující
mušky. Nemůže se dost vynadívat a všechno
mu připadá nádherné. Najednou vidí a cítí
něco, co ve vajíčku vidět ani cítit nemohlo.
V jeho malém a dočasném světě, kde rostlo
a sílilo, si ani nedokázalo představit to, co ho
čeká, až se vyklube na svět – až se narodí.
Obrázek je tady proto, že samozřejmě
k Velikonocům tyto symboly – vajíčka
a kuřátka – neodmyslitelně patří. Ale pak nám
to může navíc symbolizovat i náš život tady na
zemi, kde jsme jen dočasně a nevidíme to, co
nás čeká, až se „vyklubeme“ a ocitneme se
v Božím království, které nám nabízí věčný
život v Boží náruči.
Obrázek si můžete vybarvit a bílou skořápku
třeba vymalovat tak, jako že to bylo pěkné
velikonoční vajíčko.
(Otazníček)
Pro starší:
I když už jsou Velikonoce poměrně blízko,
stále ještě prožíváme postní dobu, která nás
přímo vybízí k modlitbě Křížové cesty. Zve
nás, abychom ji znovu a znovu procházeli,
přemýšleli o každém jejím zastavení, hledali,
čím nás chce oslovit a poradit nám na naší vlastní cestě.
Chce nás měnit k lepšímu, dát naději a sílu.
Kříž, který dal název křížové cestě, vidíte také před
sebou. Je zcela zaplněn – do posledního místečka.
Křížovou cestu nese v sobě celou – všech 14 zastavení a také to nejdůležitější – srdce - tedy symbol
LÁSKY.
Vaším úkolem bude přijít na to, jak jsou tam všechna ta
zastavení vepsána a očíslovat si je. Napovím, že začátek je
nahoře na svislém rameni kříže a důležitou roli hraje směr
hodinových ručiček. Až objevíte klíč, doporučuji cestu
vyznačovat čarou stejně, jako když procházíte bludištěm. Pomůže
vám to při hledání tajenky. V tabulce jsou dvě řady čísel. První
udává pořadí písmene a druhá číslo zastavení. Až písmena podle
tabulky najdete a doplníte je do rámečku, zjistíte tajenku.
(EJ)
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PLÁN KOSTELNÍCH SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2009
Drazí, bratři a sestry,
dne 8. února 2009 schválila Ekonomická rada farnosti návrh účelových sbírek na rok 2009 v počtu 13, z toho 5 účelových
sbírek, určených Ř.k. biskupstvím v Hradci Králové, a 8 účelových, vyhlášených právě naší farností: 1 sbírka na potřeby
poutního kostela na Mariánské Hoře, 6 sbírek na opravy farního kostela v Dolní Čermné a 1 sbírka na potřeby misií (Misijní
koláč). Termíny sbírek na výše uvedené opravy v naší farnosti byly vybrány vzhledem k datu celodiecézních kostelních sbírek.
Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možností
také na jejich potřebu přispějte. Děkuji všem za pochopení pro pomoc při financování oprav v naší farnosti.
otec Pavel

Termín konání sbírky ve farnosti

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL
datum

- neděle

sbírka „Svatopetrský haléř“

1. března 2009

1. postní

sbírka při akci „Misijní koláč“

22. března 2009

4. postní

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

12. dubna 2009

Boží hod velikonoční

sbírka na bohoslovce a seminář

3. května 2009

4. velikonoční

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

7. června 2009

Nejsvětější Trojice

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

12. července 2009

15. v mezidobí

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

9. srpna 2009

19. v mezidobí

sbírka na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře

13. září 2009

Pouť na Mariánské Hoře

sbírka na církevní školství

20. září 2009

25. v mezidobí

sbírka na misie

18. října 2009

29. v mezidobí

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

8. listopadu 2009

Posvícení v Dolní Čermné

sbírka na Diecézní charitu

15. listopadu 2009

33. v mezidobí

sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

25. prosince 2009

Boží hod vánoční

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Květen 2009

Duben 2009
5. 4. Ne Květná neděle
9. 4. Čt Zelený čtvrtek
10. 4. Pá Velký pátek
Zmrtvýchvstání Páně,
12. 4. Ne
Boží hod velikonoční
13. 4. Po Pondělí velikonoční
19. 4. Ne 2. neděle velikonoční

7.00
18.00
18.00
7.30
10.30
7.30
7.30
7.30
26. 4. Ne 3. neděle velikonoční
10.00

Menclovi 193
Formánkovi 202
Faltusovi 128
Marešovi 172
Jurenkovi 160
Kunertovi 125
Zpěvákovi 195
Formánkovi 83
Kunertovi 458

3. 5. Ne
10. 5. Ne
17. 5. Ne
24. 5. Ne
31. 5. Ne
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4. neděle
velikonoční
5. neděle
velikonoční
6. neděle
velikonoční
7. neděle
velikonoční
Slavnost Seslání
Ducha Svatého

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Langrovi 173
Macháčkovi st 180 HČ
p. Pecháčková 310
Pecháčkovi MH
Kužílkovi 202 HČ
Málkovi 77 HČ
Marešovi 264 HČ
Macháčkovi ml.180 HČ
Nastoupilovi 109
Marešovi 271 ml.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V dubnu 2009 oslaví:
84 let
paní Božena Smejkalová
z Dolní Čermné
82 let
paní Jiřina Faltejsková
z Dolní Čermné
81 let
paní Marie Applová
z Dolní Čermné
79 let
paní Jiřina Holečková
z Dolní Čermné
79 let
paní Filomena Junková
z Petrovic
78 let
paní Jiřina Nastoupilová
z Dolní Čermné
77 let
paní Jarmila Marková
z Dolní Čermné
76 let
pan Ladislav Bárta
z Dolní Čermné
76 let
paní Libuše Bártová
z Dolní Čermné
73 let
paní Ludmila Bednářová
z Dolní Čermné
71 let
paní Milada Faltusová
z Verměřovic
65 let
paní Marie Rousková
z Dolní Čermné
60 let
pan Václav Řehák
z Petrovic
50 let
pan Josef Klekar
z Petrovic
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

Byla pokřtěna a přijata do Kristovy církve:
v Dolní Čermné
14. 3. 2009
Tereza Pecháčková
z Dolní Čermné
Mamince Terezky rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné dary pro křesťanskou výchovu její dcery.

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Petrovicích
21. 3. 2009
s panem Karlem Hubálkem
z Prahy
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelého budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel

OPRAVDU EXISTUJÍ.... ANDĚLÉ
V jedné vesnici žila krásná žena, která měla malý domeček, velkou rodinu a ještě větší srdce. Každému koho potkala, nabídla ze
svého srdce malý kousíček. A s každým darovaným kousíčkem získala zpět dvakrát tolik.
Když ve svých čtyřiceti letech zjistila, že na svět přivede dalšího drobečka, začala si dělat starosti, zda toho malého ještě vychová.
Připadala si totiž na malé děťátko stará a bála se, aby ho neopustila dřív, než dospěje. Ale zvládla to na výbornou.
Její rodina nežila nikdy v blahobytu. Se svým mužem ale dělali všechno pro to, aby jejich děti nestrádaly. Snad si ani
neuvědomovala, že to nejcennější co jim dává je její srdce, její láska. A protože svou láskou opravdu nešetřila, zanechala v každém
obrovskou stopu.
Jak čas utíkal, její děti rostly a rostly a zanedlouho měly děti vlastní. A ona byla šťastná, že svou lásku může předávat dál.
Nejšťastnější byla, když se kolem ní drobotina motala. A že se kolem ní motala strašně ráda, na to vezměte jed.
Roky běžely a žena do svého srdce začala přibírat další generaci. Tu, co se jí říká pra..... Její hlavu už dávno zdobilo stříbro a na
rukou měla stopy moudrosti, přesto byla stále plná energie a s radostí vítala každého, kdo u ní zaťukal na dveře. Jako dobrá víla
rozdávala štěstí a radost.
Jenže ani dobré víly nemají, bohužel, elixír mládí. Energie ji začala ubývat, zpomalil se krok a nastal čas kdy potřebovala, aby ji
někdo podepřel, zamkl dveře, na které náhle zapomněla, připomněl jméno vnoučete na které si nevzpomněla, představil dceru, kterou
nepoznala.
A tu se zjevil Anděl. Na světě jich není moc, ale když vám takový vstoupí do života, máte obrovské štěstí. Na první pohled ho
nepoznáte. Chová se jako obyčejný smrtelník. Má práci, rodinu, děti, žije si svým životem - vypadá zkrátka jako vy, nebo já. Jsou ale
indicie, které vás přesvědčí, že je to on.
Když bylo ženě nejhůř, skončil s prací, kterou dělal celý život a našel si jinou, jen aby ji mohl být stále nablízku. Později se k ní
musel i nastěhovat. Za nic na světě by nedopustil, aby ji ošetřovali na bílém lůžku. Tam, kde jiní odvrací hlavu, on pomohl s pokorou.
Tak jako žena kdysi nosila na rukou jeho, on teď nosil na rukou ji. A za všechny ji oplácel dobro a laskavost, které tenkrát ona tak
bohatě rozdávala.
Víte, být Andělem, není jen tak. Potřebují vedle sebe ženu chápavou a hodnou, která jim bude oporou. A náš Anděl tohle štěstí měl.
Přišel den, kdy Anděl naposled roztáhl svá křídla nad ženou, která se tehdy tolik bála, že své poslední dítě nestihne vychovat. Že
nestihne vychovat svého Anděla.
Děkuji....
Vybráno z blogu.iDNES.cz
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POZVÁNKA NA KURZ SEBEOBRANY
-

Dne 18. 4. 2009 (sobota) proběhne první základní kurz sebeobrany Gaku-do v Dolní Čermné v Orlovně (naproti
kostelu) od 15.00 hod. Sportovní oblečení a dobrou náladu sebou.
Nezáleží na tom, zda-li jste byli již dříve účastníci sebeobrany Gaku-do či nikoli (Kurz již probíhal na jaře a na
podzim 2008 v ÚO a Letohradě).
Věk je od 12 let a pak neomezeně.
Sebeobrana je určena pro všechny bez předchozích zkušeností!!
Sebeobrana Gaku-do obsahuje prvky: juda, taekwonda, aikida a musa-do
• Ju-do: japonská sebeobrana využívající páky, úchopy, přehozy, pády, soutěžní disciplína
• Taekwon-do: korejská sebeobrana využívající kopy, údery pěstí a rukou, lokty, soutěžní disciplína
• Aiki-do: japonská sebeobrana, využívá soupeřovu sílu, podobné jako v ju-do, nesoutěžní disciplína
• Musa-do: sebeobrana pro zvláštní jednotky armády Německa, USA i ČR, vychází ze starého umění Koree "Hvarangdo" - lokty, kolena, seky, pády, údery, nesoutěžní disciplína

• Gaku-do: - znamená zkoumat, hledat cestu. Je to cesta sebeobrany, klidu a harmonie. Tuto cestu Vám nabízím.
Učitelem je pan René Nedvěd - bývalý voják brigády rychlého nasazení, který v rámci výcviku cvičil s Anglickou námořní
pěchotou. Dále se těmto uměním sebeobrany věnuje od svých 6 let. Případný kontakt: 739 256 172, renenedved@seznam.cz
- Vstupné je dobrovolné!!!
Proč se učit bránit? V dnešní době je pácháno hodně násilí a to převážně na ženách. Jedná se především o domácí násilí
a znásilnění nebo pokus o znásilnění ženy. Také můžeme ubránit naše dítě napadené jinými dětmi neboť i zde narůstá násilí
nevhodnou výchovou jiných dětí anebo prostředím, kde se tyto děti pohybují. V poslední době dochází k běžnému přepadení na
ulici v parku, podchodu, či průchodu. Proto si myslím, že je sebeobrana na místě.
Myslím si, že můj kurz pomůže zejména mnoha ženám, jak se bránit. Sebeobrana Gaku-do vás naučí, abyste v konfliktní
situaci nepropadli bezradnosti a panice, ale i přemýšleli o sobě samých. Já sebeobranu učím a dělám s radostí a s láskou v srdci.
S pozdravem učitel Gaku-do René Nedvěd

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Pá 3. 4. - 19.00 hod.

BURZA - jarního a letního oblečení a sportovních potřeb
15.00 - 16.00 – příjem zboží
17.00 - 19.00 - prodej zboží
19.30 - 20.00 - výdej neprodaného zboží
MŠ Dolní Čermná

Pá 24. 4. - 19.00 hod.

Čistá kořist – Joe Orton
Anglická detektivní komedie
Učinkují – V. Postránecký, L.Mrkvička …
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

So 25. 4. – 14.00 hod.

Kuličkyáda
Hřiště pod hřbitovem v Jablonném nad Orlicí

Ne 26. 4. – 10.00 hod.

Memoriál Q. Štěpánka – 62. ročník
Závody v přespolním běhu
Areál Malák v Jablonném nad Orlicí

UPOZORNĚNÍ PRO VĚŘÍCÍ
Prosíme věřící, aby kancionály v kostele odkládali na lavice naležato, hřbetem k liště. Kancionály odkládané do současnosti
na vysoko křiví hřbety zpěvníků a pomalu, ale jistě, ničí jejich vazbu. Prosíme, vezměte to na vědomí! Pokud si vezmete
kancionál z jiné lavice, vraťte jej opět na místo, aby v každé lavici byly vždy 4 kancionály na okraji lavice.
Do středy 22. dubna 2009 odstraňte ze svých hrobů dušičkovou výzdobu hrobů na obvyklou hřbitovní skládku za hřbitovní
zdí. Nepleťte si skládku s místem kdekoliv za hřbitovní zdí! Týká se to hlavně rostlých květin (a kalíšků od svíček, které patří
do popelnice). Koncem týdne před naší poutí proběhne generální úklid nejen kostela, ale i hřbitova a odpady ze hřbitovní
skládky budou odvezeny.
Děkujeme
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BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:

30. března

pondělí
po 5. neděli postní
18.00
Dolní Čermná – za P. Gabriela Součka
1. dubna
středa
po 5. neděli postní
18.00
Dolní Čermná – za Marii Betlachovou, manžela, dceru, rodiče a sourozence
2. dubna
čtvrtek
po 5. neděli postní, sv. Františka z Pauly, poustevníka
7.30
Dolní Čermná – za Josefa Vacka, manželku a syna
3. dubna
pátek
po 5. neděli postní, první pátek v měsíci
19.00
Dolní Čermná – za Františka a Marii Komárkovy a celý rod
4. dubna
sobota
po 5. neděli postní, první sobota v měsíci, sv. Izidora, biskupa a učitele církve
7.30
Dolní Čermná – na úmysl dárce
18.00
Verměřovice – za rodinu Výprachtickou a Moravcovu
5. dubna - neděle – Květná neboli pašijová neděle
Tímto dnem zahajujeme Svatý týden.
Dolní Čermná
7.00 h. – za Otto Cejnara, rodiče a sestry
Na začátku této mše svaté posvětíme jívové ratolesti a slavnostním průvodem vstoupíme do farního kostela. Ratolesti si,
prosíme, přineste s sebou! Mše svatá vzhledem k slavnostnímu průvodu a délce pašijí začíná již od 7.00 h.
Petrovice
9.00 h. – za Václava, Filomenu a Pavla Mikulovy
Dolní Čermná
10.30 h. – za Marii Trejtnarovou a rodiče Vašátkovy
Dolní Čermná
14.00 – 17.00 h. – příležitost ke svátosti smíření

AKCE VE FARNOSTI:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
pobožnost Křížové cesty
odpolední setkání žen při kávě
Dětské klubíčko
biblická hodina
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před Velikonocemi
farní knihovna
pobožnost Křížové cesty
adorace před vystavenou Eucharistií

den
pondělí
pondělí
úterý
středa
středa
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek

datum
30. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
3. 4.
3. 4.
3. 4.
3. 4.

hodina
16.45 h.
17.30 h.
16.30 h.
8.30 – 11.30 h.
19.00 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
16.00 – 17.00 h.
18.30 h..
po mši svaté

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná

PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI BUDETE MÍT
v kostele v Dolní Čermné:
v pátek 3. 4.

17.00 – 18.55 hod.

P.Pavel Seidl

v neděli 5. 4.

14.00 – 17.00 hod.

P.Andrzej Götz z Nekoře a P.Vít Horák z Ústí nad Orlicí,
P.Pavel Seidl

v pondělí 6. 4.

15.00 – 17.55 hod.

P.Pavel Pokorný z Jablonné nad Orlicí a
P.Pavel Seidl

ve středu 8. 4.

15.00 – 17.55 hod.

P.Ján Kubis z Dolní Dobrouče a
P.Pavel Seidl

v pátek 10. 4.
7.00 – 11.30 hod.
v kostele ve Verměřovicích:
v úterý 7. 4.

16.00 – 17.55 hod. a
18.45 – 20.00 hod.

P.Pavel Seidl

P.Pavel Seidl

Upozorňujeme, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá!
V ostatních dnech se zpovídá ve farním kostele v Dolní Čermné jen 30 minut před začátkem každé mše svaté.
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
5. neděle postní
29. března 2009
14. týden / 2009

BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU:
6. dubna 7. dubna 8. dubna -

Pondělí Svatého týdne
18.00 Dolní Čermná – za Annu Faitovou, manžela a syna
Úterý Svatého týdne
18.00 Verměřovice – na úmysl dárce
Středa Svatého týdne
18.00 Dolní Čermná – za živé a zemřelé z rodiny Lochmanovy, Jansovy a duše v očistci

9. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně
- Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude ve farním kostele v D. Čermné slavena v 18.00 h. - na poděkování za dar
kněžství. Při mši svaté se bude také konat obřad Umývání nohou.
Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. Getsemanské zahrady, kde se také bude konat tzv. Svatá hodina
(rozjímání v Getsemanech).

10. dubna - VELKÝ PÁTEK - památka umučení Páně - den přísného postu!!
- Křížová cesta na Mariánské Hoře v 15.00 h.
- Velkopáteční liturgie začne ve farním kostele v D. Čermné v 18.00 h.
Velkopáteční obřad má tři části: bohoslužbu slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání eucharistie.
Po obřadech se koná hodinová adorace mládeže u Božího hrobu. Adorace věřících bude dále pokračovat po celou noc a po
celou Bílou sobotu v kostele v Dolní Čermné.

11. dubna - BÍLÁ SOBOTA - obřady vigilie Veliké noci
- Obřady velikonoční vigilie začnou ve farním kostele v D. Čermné v 19.00 h.
Liturgie vigilie má tyto části: svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužbu slova, obnovu křestních slibů a slavnou mši
svatou z vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně obětovanou za všechny farníky.
Po skončení obřadů se bude v sále orlovny konat malé pohoštění na oslavu Vzkříšení Páně.

12. dubna - neděle - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Tímto dnem vstupujeme do velikonoční doby. Při všech bohoslužbách posvětíme pokrmy.
Dolní Čermná
7.30 h.
za rodiče Majtánovy, dceru a dva zetě
Verměřovice
9.00 h.
za Josefa Faltuse, manželku a celý rod
Dolní Čermná
10.30 h.
za farníky
Dolní Čermná
16.00 h.
zpívané latinské nešpory zakončené svátostným Požehnáním
13. dubna – Velikonoční pondělí
Dolní Čermná
7.30 h.
9.00 h.
Petrovice

za rodiče Jansovy a sourozence
za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru Annu

AKCE VE FARNOSTI:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
pobožnost Křížové cesty
adorace v Getsemanech - Svatá hodina
pobožnost Křížové cesty
adorace u Božího hrobu
ministranti – nácvik liturgie
pohoštění po vigilii Veliké noci

den
datum
pondělí
6. 4.
pondělí
6. 4.
čtvrtek
9. 4.
pátek
10. 4.
pátek, po celou noc a celou sobotu
sobota
11. 4.
sobota
11. 4.

POUTNÍK, DUBEN 2009

hodina
16.45 h.
17.30 h.
po mši svaté
15.00 h.
9.00 h.
po mši svaté

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
areál Mariánské Hory
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
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