
 

 

ÚÚVVOODDNNÍÍ    SSLLOOVVOO  
Milí farníci, 
obracím se na vás všechny s úmyslem pozdravit Vás a popřát vám do začínajícího období,ve 

kterém nás toho tolik čeká, Boží požehnání. 
Přelom měsíce července a srpna s sebou přinesl pro farnost změnu. Po mnohaletém působení 

P. Pavla Seidla mě otec biskup posílá mezi Vás, abych přebral pomyslnou štafetu ve službě 
farnímu společenství v Dolní Čermné jako její duchovní správce. Při mém uvedení zmínil P. 
Miloš Kolovratník kněze, kteří zde působili. Plody jejich práce jsou patrné dodnes, velmi si 
jejich úsilí vážím. Chci zmínit otce Pavla, který zde zanechal nesmazatelnou stopu. Při několika 
setkáních, kdy mě otec Pavel seznamoval s farností, jsem měl možnost vidět jeho dílo. Nemám 
na mysli jen opravené budovy, kostely, fary, ale i to, co nelze tak snadno očima vidět. Vážím si 
vaší práce, kterou jste věnovali a stále věnujete farnosti, a to převážně ve svém volném čase. 
Děkuji za modlitby a oběti, které přinášíte. To vše je nesmírným požehnáním. 

Začínáme za naším Pánem putovat společně. Pomalu se seznamujeme, poznáváme. Pro každého z vás chci mít otevřené 
srdce. Budu rád, když vytvoříme rodinu, ve které budeme cítit odpovědnost jeden za druhého. Slyšel jsem jedno krásné úsloví, 
které praví: „Do pekla jde každý sám, ale do nebe jdeme společně.“ Nemůže nám být lhostejný osud druhých. Vím, že jste již 
dokázali podat pomocnou ruku. Bohu díky! 

V měsíci záři nás čeká několik významných akcí. Pouť na Mariánské Hoře, která se stala tradicí, a návštěva Sv. Otce 
Benedikta XVI v naší zemi. Obě události jsou pro farnost významné a věřím, že budou pro náš duchovní život obohacením 
a povzbuzením. Již nyní probíhají potřebné přípravy. Provázejme je svou modlitbou. 

Na závěr přeji našemu společenství, ať se dokážeme radovat z toho dobrého, co život přináší. Ať starosti a problémy, které 
čas přináší, umíme snášet s vědomím Boží blízkosti a v kruhu věrných přátel, kteří jdou životem vedle nás. 

otec Josef 

SSVV..    KKLLÁÁRRAA (návrat ke svátku 11. srpna) 
Narodila se v roce 1193 nebo 1194 v Assisi. Pocházela ze šlechtické rodiny. Již v 18 letech 

se rozhodla pro následování sv. Františka a svých dvou rodných bratrů Silvestra a Rufina, kteří 
se ke sv. Františkovi připojili. Řeholní šat přijala z rukou sv. Františka v roce 1212 v klášteře sv. 
Damiána, který se stal mateřským klášterem ženské větve františkánek – klarisek. Brzy odešly 
do kláštera i její dvě rodné sestry Anežka a Beatrice, později i její matka Ortulana. Pro přísnost 
dodržování naprosté chudoby váhal papež se schválením její řehole. Toho se dočkala těsně před 
svou smrtí v roce 1253. Jejího pohřbu se zúčastnil sám papež Inocenc IV. Byla pohřebena 
v kostele sv. Jiří, který po přebudování byl zasvěcen sv. Kláře. Svatořečena byla v roce 1255. 

Řád klarisek v Čechách založila její současnice sv. Anežka Přemyslovna roku 1234 v Praze 
Na Františku. Z korespondence mezi sv. Klárou a sv. Anežkou se dochovaly čtyři dopisy, které 
Klára napsala Anežce.  

Klára byla prodchnuta kontemplativní modlitbou a stálým prodlévání před Pánem v Nejsvětější 
svátosti. Uzavřela se do klauzury. Ta byla pro ni svobodou, kterou prožíval i sv. František se svým 
Pánem. Klára byla ženou, která čistě a mocně měla otevřené srdce i ruce pro Pána Ježíše, byla jako 
čistá nádoba pro dary milosti, které prýští v Duchu svatém z Otce skrze Syna Ježíše. Kontemplativní modlitba sv. Kláry se stala 
přímluvnou modlitbou, při níž se otevírala světu. V modlitbě se otevírala pro vztah mezi světicí a lidstvem. Tím měla bezprostřední 
pochopení pro všechny lidské problémy.  

Modlitba ke sv. Kláře 
Kláro, nová ženo podle svatého evangelia, přimlouvej se za Kristovy učedníky, aby dosáhli milosti a síly žít v duchu 

blahoslavenství. Dcero Krále králů, ty která jsi poznala soužení, vypros sklíčeným pravou útěchu ducha. Snoubenko Ducha svatého, 
odhal tichým a pokorným na této zemi cesty sdílení a bratrství. Snoubenko obětovaného Božího Beránka, buď balzámem odpuštění 
a síly pro každého, kdo je pronásledován pro Ježíšovo jméno. Vyslyš naši modlitbu skrze našeho Pána Ježíše, jenž žije a kraluje na 
věky věků. Amen.  

js. (Zdroj: letáček kláštera klarisek sv. Anežky České ze Šternberka) 
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KKOOPPÍÍ    VV  ČČEESSKKÝÝCCHH    ZZEEMMÍÍCCHH (3. část) 
Longinovo kopí se určitý čas nacházelo i na území Čech. Za vlády Karla IV., který byl údajně posledním templářským rytířem 

Svatého Grálu, k nám bylo přivezeno a to s celým říšským pokladem, 21. 3. r. 
1350 z Mnichova jako předzvěst korunovace Karla IV. císařem římským. Veškerý poklad 
byl uložen nejprve v chrámu sv. Víta a po dokončení Karlštejna (1365-1367) byly 
přemístěny klenoty do této, v té době nedobytné, pokladnice. O tom, že Karel IV. choval 
říšské klenoty a svaté relikvie ve velké úctě svědčí i to, že požádal papeže Innocenta VI. 

o ustavení svátku katolické církve, jenž se světí v pátek po velikonoční neděli na památku Longinova kopí. Papež Karlovi vyhověl a r. 
1354 ustanovil „Lanceae et elavorum Domini“, „Den svatého kopí a hřebů Páně“ a to pro Čechy a Německo. V r. 1414 opouští kopí 
i říšský poklad naše území. Král Zikmund jej dává převést zpět do Německa. V Německu je uloženo opět v Norimberku. Když 
Napoleonova armáda obsadila jižní Německo, bylo Longinovo kopí odvezeno jako válečná kořist a na příkaz Napoleona uloženo 
v císařské klenotnici ve Vídni a odtud později přeneseno do muzea.  

Poslední držitel Longinova kopí 
Posledním držitelem Longinova kopí se stal Adolf Hitler. Mocenské vize, že je „předurčen“ se odehrály již v jeho 15 letech. 

Od té doby usilovně a vytrvale pracoval na jejich uskutečnění. Byl samotář a nebyl schopen najít si přátele. Dlouhé hodiny trávil ve 
vídeňské dvorské knihovně, kde studoval severskou a germánskou mytologii, německé dějiny, literaturu a filozofii. V pozadí 
Hitlerova vývoje se rýsuje několik osob, které výrazně ovlivnily jeho názory a vývoj. Jednou z postav je knihkupec Ernest Pretzche, 
člen okultní lóže – jejich činnost po svém odhalení otřásla obyvateli celé Vídně.Tento muž Hitlerovi doporučoval literaturu (četl 
hlavně Nietzcheho úvahy proti církvi, astrologii, okultní texty, apod.), poskytoval mu finanční pomoc a duchovně ho vedl. Byl 
náruživým vyznavačem árijské rasy a zasvěcencem černé magie. 

Hitler byl nejvíce udiven ve vídeňském muzeu, kde spatřil poprvé Longinovo kopí r. 1909 a na základě tohoto zjištění se vrhl 
do studia záznamů o kopí a všeho o Svatém Grálu. V jeho hledání Svatého Grálu mu pomáhal profesor Walter Johanes Stein, který 
během několika let poznal Hitlera i okultismus, nakonec musel r. 1933 emigrovat do Británie, kde se stal poradcem ve věcech proti 
Hitlerovi a jeho okultismu, Winstona Churchilla.  

Když Hitler studoval legendu o Svatém Grálu, vytvořil si své vlastní schéma významu tohoto mýtu, které v žádném případě 
neodpovídá klasickému výkladu tohoto symbolu. V pozdější době podnikl výpravu, jejímž cílem bylo znovu objevit Grál. Jeho úsilí 
bylo, zřejmě marné. Pod vlivem Pertzcheho dosahoval Hitler transcendentního vědomí pomocí drogy, magického peyotlu, vnikl do 
praktik „černé magie“ a cestou nejrychlejší zkratky dosáhl nejvyššího vědění magie. Touto cestou postupovali později vysocí 
důstojníci SS. 

Zde se Hitler setkává s Ditrichem Eckhartem, který prohlubuje jeho znalosti v oblasti rituální magie. 
Po sjednocení s Rakouskem nechal Hitler celý říšský poklad převést do Německa. Stejně tak i Longinovo kopí. Celá tato 

transakce proběhla 13. 10. r. 1938 pod rouškou zvláštního zákona, ve kterém Hitler proklamoval historický nárok Německa na 
Habsburský poklad, který více než století spočíval ve vídeňské klenotnici. Poklad byl odvezen z Rakouska a vystaven v kostele sv. 
Kateřiny (ze 13. století) v Norimberku. Kostel sloužil jako muzeum dobitých relikvií a pokladů Německa. Norimberk byl v té době 
pokládán za „Mekku“ nacismu. Hitler zde pořádal každoroční sraz nacistické strany, který nazýval „slavnosti krve“, kde míval veliké 
projevy k německému národu. 

Hitler a jeho přívrženci se mylně domnívali, že Longinovo kopí je posvátným kopím Germánů, jímž byl ozbrojen legendární 
král Vóden (Ódin), jak o tom vyprávějí staré nordické báje. Proto věřili v jeho moc a sílu nad světem. Britové po prvním náletu na 
Norimberk poškodili střechu kostela sv. Kateřiny a tak byly poklady a relikvie přemístěny na hrad Wewelsburg, který byl centrem 
jejich Černého řádu. Vše bylo uloženo v původním podzemí hradu, asi 300 m pod zemí, které nechali Němci rozšířit, zmodernizovat 
klimatizací a osvětlením. S pokladem zde byl i trezor zhotovený K. E. Haushofferem, ve kterém byl uložen pergamen s popisem 
použití síly kopí a jeho axaltace v runovém písmu. Dozorcem (kustodem) kopí byl ustanoven Reinhardt Hendrich, který měl být jako 
jediný poučen samotnými Temnými Mistry o vlastnostech této zbraně a způsobu jak ovládnout a využít jeho síly. 

Podle vzoru templářů sestavil H. Himmler „Kruh třinácti rytířů svatého kopí“ a stal se jeho Velkým Mistrem a komturem. 
Když se zhroutil odpor Německa a blížila se porážka nacistů, rozhodl Kruh 13 relikvie ukrýt před nepřítelem. Relikvie byly s částí 
pokladu označeny jako Valkure II. a uloženy do 6 bronzových, olovem utěsněných trezorů a ty byly odvezeny 19. 2. r. 1945 do 
Antarktidy ponorkou U 530, která vyplula z Kielu pod vedením kapitána O-Wermoutta. Ponorka náklad vylodila v podzemním areálu 
Země královny Maud, v území označovaném v argentinském přístavu Mar del Plata. Longinovo kopí a část pokladu zůstala 
v Norimberku v podzemním bunkru, který náhodně vypátrali Američané tajným vchodem v Kovářově uličce 30. 4. r. 1945. Velmi je 
zajímal poklad a o kopí osudu se vůbec nezajímali až na generála Pattona. Tento muž měl rád historii a byl duší spíše rytíř nežli voják, 
a také znal legendu o Longinově kopí. 

V té době již Spojené státy disponovaly atomovou bombou a očekávalo se, že svržením těchto zbraní bude ukončena válka na 
Východě. Rakouská vláda žádala americkou vojenskou správu v Německu o doručení regálií Svaté říše římské zpět do Vídně. Němci 
však usilovali o to, aby poklad zůstal na jejich území a poukazovali na fakt, že regálie se dostaly do držení Habsburků a následně do 
Rakouské republiky nezákonným aktem síly. Konečné rozhodnutí přišlo od generála Dwighta Eisenhowera, velitele spojeneckých 
vojsk v Evropě. Bylo nařízeno vrátit klenoty do Rakouska, což se také stalo 4. 1. r. 1946. O dva dny později předal generál Mark 
Clark říšské klenoty a relikvie vídeňskému starostovi. 

Dnes je Longinovo kopí, zvané také Mauritiovo, vystaveno v klenotnici Schatzkammer v Hofburgu. Kopí se sestává ze dvou 
částí, které drží pohromadě stříbrná tulejka. Do čepele byl vložen hřeb z Kristova kříže a je upevněn zlatými, stříbrnými a měděnými 
drátky. Ve spodní části ostří jsou vyražené zlaté kříže. Nacisté omylem pokládali meč sv. Mauritia za Longinovo kopí. 

Mnoho lidí pátralo po Svatém Grálu. Je až k nepochopení a neuvěření, jakým způsobem bylo Longinovo kopí zneužito 
k temným silám zla Hitlerem a jeho přívrženci. Hitler věřil silám zla a magii, která ho ovlivnila natolik v myšlení, že nelidským 
způsobem a jednáním nechal popravit genocidním způsobem milióny Židů, ale i příslušníků jiných národů. Neměli bychom 
zapomínat na krvavou minulost 20. století, na kterou dnes mladá generace často zapomíná; nezná ji, a přesto se nechá zlákat 
propagací rasistických hesel. V dnešní době bychom měli žít v lásce a míru, vážit si toho, co máme od Boha, a využívat jeho darů 
k prospěchu společnosti. 

René Nedvěd 
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BBLLAAHHOOSSLLAAVVEENNSSTTVVÍÍ  (3. část) 

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví  
Svět je zaplaven mnoha decibely hluku, hraničící s neúnosností pro lidský organismus. Hluk provází člověka celým 

ztechnizovaným životem. Od rána do noci, od narození až po hrob. Hlukem, nejen v podobě zvuků pulzující techniky, dopravy, 
či ohlušující hudby, ale i samotným projevem hlasitého člověka. Sebejistý člověk, technikou a vynálezy zbavený závislosti 
tvora na Stvořiteli, podmaňuje si přírodu a ovládá složitý vývoj techniky, se sám projevuje suverénně, bezohledně a hlučně ke 
svému okolí. Nedokáže být tišší, natož aby se ztišil ve svém nitru do té míry, aby slyšel hlas Boží. Dnešnímu člověku, víc jak 
kdy jindy v minulosti, chybí usebranost, soustředěnost a tichost k meditaci a hledání Boha. Ztišit se před ním, aby jej vnímal 
všemi smysly v přírodě, v kostele, v druhém člověku i ve společnosti. Jen ve ztišení najde člověk Boha, jen ve ztišení může být 
v Něm šťastný.  

Tichost se vytrácí z našich srdcí. Nervozita, netrpělivost, deprese, alkoholismus, drogy a sex. To činí člověka závislým 
a aversním, hlučným a vzpurným proti Bohu i bližním. Uspěchaný křesťan nemá čas na svého Boha, aby jej navštívil před 
svatostánkem a předložil mu svá trápení, starosti a problémy. Člověk si často uvědomí Boha až ve své největší životní nouzi. 
Tichost mizí z náboženského projevu křesťana. Osobitý kontemplativní vzat k Bohu je stále více narušován a rozptylován 
uspěchaným osobním životem a nedostatkem času. Mnoho rušících prvků odvádí křesťana od hluboké meditace. Osobní 
motlitbu rozptyluje nesoustředěnost, nervozita, duševní nevyrovnanost a rozháranost nitra člověka. Nesoustředěnost a hluk 
snižuje chápání čteného či slyšeného Božího slova na pouhé čtivo či nezúčastněné diváctví. Nemalou roli v nesoustředěnosti 
hraje i závislost na počítačích či televizi a probouzí závislost na nich. Virtuální realita těchto médií splývá se skutečností 
a z toho pramení neschopnost jejich úplného a jasného rozlišování. 

Vzorem ztišení je nám Beránek Boží. Tichý a pokorný až k smrti na kříži. On nám dal příklad proměny našich srdcí tichostí 
rozumu a projevu. Kdo pochopí Ježíšovu tichost a pokoru, je schopen lásky a oběti, kterou On přinesl za hříšné lidstvo. 
Prostřednictvím těchto ctností nachází člověk cestu do všech lidských srdcí i těch, které Spasitele popírají a protiví se Mu.  

Vzorem tichosti jsou nám též mnozí svatí a světice, zvláště mučedníci pro Ježíše Krista. Ti pro dokázali mlčet v tiché 
modlitbě i při odevzdání svého trýzněného života. Kde je dnes síla, tichost a odevzdanost mučedníků pro víru? Hluk přehlušil 
ctnosti, včetně pokory, která je základem tiché víry, naděje a lásky, které dnešnímu neklidnému a hlučnému světu tolik chybí.  

Tichost srdce by měla mít převahu nad tichostí projevu křesťana aby: 
- naše tichost nebyla zaměňována za tichošlápství s jistým příměsem vypočítavosti, 
- naše zklidnění a ztišení pro vnímání Božího hlasu nebylo rozptylováno a hlučným světem, ale aby naše nitro bylo schopno 

obrany proti němu,  
- naše duchovní ztišení nebylo jen teatrálně formální pro okolí, ale upřímné, strhující a zbožně příkladné, 
- bezmyšlenkovitě odříkaná modlitba, podobná dětské říkance, byla promeditována ve svém obsahu a významu. 
Pane Ježíši, Tvá slova „Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa!“ plníš věrně i dnes, kdy mnohý člověka je pro 

hluk neslyší. Lidských úst kněze používáš ke zvěstování evangelia, jeho rukou k nejsvětější oběti. Ale Ty sám otevíráš srdce 
těch, kterým jsi dal milost v tichosti naslouchat. Pane, učiň ať je Tobě otevřen i náš dům živé víry a klíč k tomuto domu ať 
s důvěrou odevzdáváme Tobě, aby do něho neměl přistup hřích. Posiluj naše vědomí, že jsi s nám i v hlučné, sebevědomé 
a stresující společnosti. Dávej nám sílu odolat pokušení oddat se cele konzumu. Udržuj v nás životadárné plameny darů Ducha 
svatého, abychom naplňovali s jeho pomocí toto blahoslavenství tichosti v nás samých i u bližních a stali se tak dědici zaslíbené 
země.  

Pane Ježíši, pomoz nám vytvořit srdce tiché a pokorné ke slyšení Tvého slova. 
js. 

KKRRAABBIIČČKKOOVVÁÁ    SSBBÍÍRRKKAA    
Krabičková sbírka, která se uskutečnila v našem farním kostele od 1. neděle adventní do 10. května byla zakončena 

odesláním věcí a peněz pro misie dne 29. června 2009. Dva balíky věcí pro misie byly odeslány Charitě sv. Anežky 
v Otrokovicích, l balík vystřižených známek byl odeslán Charitě Valašské Meziříčí a peníze na účet Nadace Likvidace lepry 
v Praze. Zbytky látek, šátky, utěrky a bavlnky byly dány do charitní sbírky pro Diakonii Broumov.  

A teď co bylo vloženo do krabiček a odesláno pro misie: 
124 ks optických brýlí, 33 pouzder na brýle, 15 párů optických skel, 28 brýlí proti slunci, 1 Meoskop s 21 kotoučky, 

1 fotoaparát Ljubitěl, 1 souprava manikúry, 12 náramkových hodinek (z toho 4 nefunkční vyhozeny), l ks naslouchátek, 
1 kovový náramek na hodinky, 1 klíčenka, 2 peněženky, 51 ks funkčních propisovaček, 1 krabička pastelek, 2 kalkulačky (z 
toho 1 nefunkční), 1 kapesní nožík, krabička přívěsků a bižuterie, krabička růženců, 11 toaletních mýdel, 2 krémy na ruce, 
3 hřebeny, 1 zásobník na vizitky, krabička čistých pohlednic a blahopřání, 4 svaté obrázky na zavěšení, 1 větší sáček knoflíků, 
1 sáček neplatných mincí, 1 obálka neplatných bankovek, krabička (od čaje) kalendáříků a krabička telefonních karet.  

Peněz se sešlo celkem 963,- Kč, z toho LL 700,- Kč a 263,- Kč poštovné tří balíků a dvou 
složenek. Pro LL byl odeslán i 1 US dolar, který byl v krabičce. (Všechny doklady jsou 
uloženy u mne k nahlédnutí.) 

Do charitní sbírky oděvů, prádla, bot a lůžkovin, která byla 23. června 2009 pro Diakonii 
Broumov, se sešlo velké množství věcí, že zaplnily náklaďák do poloviny ložného prostoru.  

Za věci a peníze vložené do krabiček a za podporu charitní sbírky pro Diakonii Broumov 
všem upřímně děkuji: „Pán Bůh vám odplať!“ Děkuji také za vaše sociální cítění a otevřená 
srdce pro chudé, nemocné a potřebné a stálou vaši podporu charitativních akcí.  

Další charitativní krabičková sbírka bude opět vyhlášena, dá-li Pán Bůh, od letošní první adventní neděle. Bude včas 
oznámena. 

Za org. Vlad. Jansa  
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MMEEDDŽŽUUGGOORRJJEE    ––    MMLLAADDIIFFEESSTT    22000099  
Na začátku března tohoto roku mě oslovil kamarád Pavel, 

zda bych nechtěl jet v létě do Medžugorje. Toto poutní 
místo spjaté se zjeveními Panny Marie jsem znal dlouhá 
léta především z vyprávění různých lidí, kteří tam byli 
a nešetřili chválou a uznáními. Přesto mě nikdy 
nenapadlo se tam osobně vydat, až do zmíněné 
Pavlovy výzvy. 

Na 20. mezinárodní modlitební setkání 
MLADIFEST 2009 v Medžugorji jsme se přihlásili 
u centra Vérité se zastávkou v Chorvatsku na Makarske 
u Jaderského moře. Během této zastávky jsme též 
navštívili poutní místo Vepric známé také jako 
Chorvatské Lurdy. Přímo z pláže je to pěšky cca. 15 minut. 
Do Medžugorje jsme přijeli v páteční podvečer 31. 7. 2009, který 
jsme věnovali ubytování v kempu Vérité. Přímo od stanu jsme měli 
výhled přes nově vystavěné hotely na horu Križevac. Druhý den ráno 
jsme vyrazili na místo prvního zjevení Panny Marie, které proběhlo 24. 
června 1981 na kopci Podbrdo. Na úpatí, kde se nachází spousta 
obchůdků s náboženskými předměty, jsme vytvořili skupinu a během 
výstupu kamenitým terénem jsme se pod vedením paní Moniky modlili 
růženec s krátkým zamyšlením u jednotlivých tajemství. Lidí mluvících 
různými jazyky všech věkových kategorií bylo mnoho a mnozí z nich šli 
naboso. Vápencové kameny již sice nesou známky jistého ošoupání, což 
mluví o davech, které tu procházejí, ale to rozhodně neznamená, že 
výstup bez bot by byl nějak jednoduchý. Já jsem k němu odvahu 
nenašel. Výstup absolvoval třeba i vozíčkář, kterého nesli jeho 
kamarádi, nebo slepý v doprovodu. Na místě zmíněného prvního zjevení 
je mramorová socha Panny Marie a po okolí zanechávají lidé různé 
kamenné destičky s chválami, prosbami a poděkováními. Zde jsme 
setrvali v tichých modlitbách a poté se rozešli. 

V poledne se konala česká mše svatá v místním kostele. Při našem 
příchodu končila mše sv. jiných poutníků a po našem skončení hned 
zase nastoupili další. Po obědě měl v kempu Vérité přednášku RNDr. 
Ing. František Mráček CSc. o mariánských zjeveních. Pan doktor shrnul 
historii, zdůraznil veliké milosti boží, které se nám tu nabízí, a stručně 
nám tlumočil hlavní poselství Panny Marie. „Mír, mír nic než mír. Je 
třeba, aby se lidé smířili s Bohem i mezi sebou. Je třeba věřit, modlit se 
a postit, litovat svých selhání a obracet se k Bohu.“ Musím se přiznat, 
že mě osobně zaujal důraz kladený na půst od jídla. Panna Maria ve 
svých poselstvích vyzývá, aby se lidé ve středu a v pátek postili, což má 
svoji váhu ničím jiným nenahraditelnou. Půst o chlebu a vodě. Abys 
zvládl svou práci - ano najez se do sytosti, ale pouze jednoduchou 
stravou. V době nadbytků je to jistě výzva vedoucí k posunu vpřed. 
Později během pobytu jsem si koupil knihu Medžugorje III a nechal ji 
autorem, panem Mráčkem podepsat, což byla i příležitost prohodit s ním 
pár slov. Pan doktor byl jinak velmi vytížen. Během programu 
u hlavního venkovního oltáře za kostelem obsluhoval dvě kamery 
a pořizoval záznamy všech přednášek a svědectví. Tento vědec ve svých 
pětasedmdesáti letech pracuje na plno a má spoustu plánů, jak dále šířit 
poselství Panny Marie, což se stalo jeho životním posláním. 1. srpna ve 
večerních hodinách byl oficiálně zahájen MLADIFEST 2009 mší 
svatou, kterou sloužil provinciál Hercegovinské františkánské provincie 
dr. fra Ivan Sesar, a průvodem vlajek 69 zúčastněných zemí ze všech 
pěti kontinentů. 

Druhý den v pět hodin ráno se česká výprava vydala na horu 
Križevac vysokou 520 m. Opět pod vedením paní Moniky jsme během 
výstupu, podobným terénem jako vede na Podbrdo, rozjímali nad 
jednotlivými zastaveními křížové cesty. Na vrcholu je asi 14 metrů 
vysoký betonový kříž vystavěný v roce 1933 u příležitosti 1900 let od 
ukřižování Ježíše Krista. Po krátkém rozhledu po okolí jsme se zkratkou 
mezi křovisky vydali k úpatí Podbrda, kde na místě zvaném U modrého 
kříže měla asi v devět hodin vizionářka Mirjana mimořádné zjevení. 
V době našeho příchodu byli již přilehlé ulice pod kopcem plné lidí. 
Vyhledali jsme proto pozice, o kterých jsme se domnívali, že jsou 
výhodné, a v tichosti jsme vyčkávali. Přestože jediné co jsem svými 
smysly zaznamenal, byl odchod vizionářky z místa zjevení za 
doprovodu několika chlapíků, kteří ji dělali cestu davem, fascinovala mě 
skutečnost, že jsem byl tak blízko. Později téhož dne v centru Vérité byl 
vylepen na dveřích text: Poselství předané vizionářkou Mirjanou 2. 
srpna 2009: "Drahé děti! Přicházím, protože vám mateřskou láskou 
ukazuji na cestu, kterou máte jít, abyste byly co nejpodobnější mému 
Synu, a tím samotným, abyste byly co nejpodobnější mému Synu a tím 
samotným Bohu bližší a milejší. Neodmítejte moji lásku, neodříkávejte 
se spásy a věčného života kvůli pomíjejícnosti a prázdnotě tohoto života. 
Mezi vámi jsem, abych vás vedla a jako matka napomínala. Pojďte se 
mnou." Po celou dobu zjevení bylo slunce za Pannou Marií, a já myslím, 
že to byl Ježíš, který nás ozařoval svojí láskou. Panna Maria požehnala 
všem přítomným a požehnala i náboženské předměty. 

Program festivalu probíhal v prostorách hlavního venkovního 
oltáře za kostelem. Dopoledne v 9:00 hodin se začínalo 

modlitbou. Dále do 12:00 a odpoledne od 16:00 hodin probíhaly 
přednášky, katecheze a životní svědectví lidí různých profesí 
a životních osudů. K shromážděným lidem promluvili 
biskupové, kněží, řeholníci, řeholnice, vynikající lékaři, 
spisovatelé, různí společenští činitelé křesťanského zaměření, 
ale i lidé, kteří si prošli peklem drogové závislosti a v místních 
komunitách nalezli cestu zpět, ba ještě dál, nově nalezli cestu 
k Bohu. Denně od 18:00 do 19:00 hodin jsme se modlili 
růženec každý ve svém rodném jazyce. Jinak první část Zdrávas 

Maria každého desátku byla v nějakém národním jazyce a druhá 
část byla dokončena v chorvatštině, která mě překvapila svou 

podobností k češtině. Modlitbu přerušila vždy zhruba v 18:40 chvíle 
ticha. Je to totiž čas, kdy se Panna Maria zjevuje třem vizionářů, kteří 
mají stále ještě denní zjevení. Od 19:00 byla sloužena denně mše svatá, 
kterou koncelebrovalo více než 500 kněží. Po mši svaté také pravidelně 
probíhalo uctívání vystavené Nejsvětější Svátosti. Překlady celého 
programu, přednášek, svědectví, kázání, meditací, atd. bylo možno 
poslouchat na rádiových vlnách celkem v 16 světových jazycích včetně 
češtiny a slovenštiny. Díky této skutečnosti měla většina z přítomných 
možnost aktivně sledovat celé dění. To se na každé mezinárodní akci 
takovýchto rozměrů nemusí povést. 

Dne 3. srpna po skončení denního programu ve večerních hodinách 
proběhl tradiční průvod všech poutníků po Medžugorji se svícemi a za 
zvuků písní jednotlivých národních skupin. Češi projevili vynikající 
disciplínu a z mnoha skupinek pro tento průvod vytvořili jeden velký 
celek. Ulice byly lemovány místními, kteří nás srdečně zdravili 
a u svých domovů měli vystavěny různé oltáříky s Pannou Marií 
zdobené květinami a svícemi. Velmi se mi líbila část, kdy došlo na 
takzvané „kostelové“ písně – Tisíckrát pozdravujeme Tebe, Máti Páně 
přesvatá, bez poskvrny počatá,… Sklidili jsme úspěch i u zmíněných 
domorodců, kteří se nás ptali, odkud že to jsme, a uznale pokyvovali 
hlavami. Ono každá skupina nebyla tak výrazná jako ta naše. 

Další den po skončení obvyklého denního programu proběhlo na 
venkovní scéně představení členů komunity Cenacolo o životě v pekle 
drog a cestě uzdravení. Ta se naplňuje v tajemství Ježíše Krista, 
Vykupitele, který člověka osvobozuje od hříchu ve všech jeho 
podobách. Profesionální provedení na mě udělalo velký dojem – 
perfektně ozvučená scéna se v průběhu představení plynule měnila jak 
mechanicky tak pomocí světelných a kouřových efektů. Něco takového 
jsem viděl poprvé v životě. 

Od paní Moniky, která rovněž zajišťovala všechny překlady do 
češtiny během programu, jsme dostali informaci o přednášce vizionářky 
Mariji konající se 5. srpna od 15:00 hodin v místním parku, který se 
v uvedenou dobu zcela zaplnil. Marija má dodnes denní zjevení Panny 
Marie a bylo fascinující naslouchat jejím slovům, naslouchat člověku, 
který má tak intenzivní spojení s Matkou Boží. Obvyklý denní program 
tohoto závěrečného dne byl zakončen písněmi, rozlučkovým veselím 
a i na ohňostroj došlo. Ten večer jsme se do kempu vrátili o něco 
později než v předchozích dnech, ale on to vlastně nebyl úplný závěr, 
jelikož každý Mladifest končí mší svatou ráno v 5:00 hodin u kříže na 
hoře Križevac. Opravdu se mi tam už nechtělo! Další nemotivující fakt 
byl, že vzhledem k množství lidí se vůbec nedostaneme na vrchol 
a zůstaneme někde v kopci. Přesto jsme se tam v menší skupince, po asi 
hodinovém spánku, s dostatečným předstihem vydali. Během nočního 
výstupu kamenitým terénem a za svitu baterek jsme se modlili růženec. 
Cesta uběhla poměrně rychle a k mému překvapení jsme se hodně 
přiblížili vrcholu. Poslední metry jsme již procházeli mezi 
podřimujícími poutníky ve spacích pytlích. Pohled na rozsvícenou noční 
Medžugorji byl nádherný. Byl jsem rád, že jsem se k účasti na této ranní 
závěrečné mši svaté, kterou koncelebrovalo 80 kněží, nakonec 
přemluvil. Po návratu jsme se pomalu začali chystat k odjezdu domů. 

Co říci závěrem? V Medžugorji jsem měl možnost vidět široké 
spektrum lidí všech věkových kategorií, různých profesí a stavů. 
Parkovaly tu třeba poslední modely luxusních mercedesů, na druhou 
stranu se v ulicích procházely maďarské babičky ustrojené dle módy 
padesát let staré. Při porovnání dobových fotografií je vidět dramatická 
proměna tohoto místa. Dříve hned za kostelem začínalo pole, dnes se 
tam modlí lidé z celého světa. Je tu postaveno mnoho nových hotelů, 
obchodů a restaurací. Toto jsou pouze okem viditelné věci. Ovšem to 
podstatné, co se tu odehrává, jsou proměny lidí uvnitř, jak dokazují 
svědectví mnohých. Panna Maria říká: „Toto je čas milosti“. Tak i já 
jsem se z Medžugorje vrátil s posilněným vědomím Boží přítomnosti 
a s touhou po změně. Pokud jste tam již byli, víte, o čem mluvím. Všem 
ostatním pouť na toto místo vřele doporučuji. 

Mnoho informací o zjeveních Panny Marie v Medžugorji lze nalézt 
na internetové adrese http://www.verite.cz/, kde lze také objednat 
zájezdy, zakoupit tématická CD, DVD a knihy. 

Tomáš Bednář
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Setkáváme se po prázdninách. Doufám, že jste načerpaly dostatek sil a zvládnete nový školní rok úspěšně. 

Hned v jeho začátku nás čeká příjemná událost, a tou je tradiční poutˇ na Mariánské Hoře, kdy slavíme 
narozeniny Panny Marie. Když má narozeniny vaše maminka, určitě se jí snažíte udělat radost nějakým 
překvapením, dárkem, přáním, aby věděla, že ji máte rádi a vážíte si jí. Protože ona vás má také velmi ráda 
a záleží ji na vás. Stejně tak Panna Maria nosí v srdci každičkého z nás, ví o našich starostech a chce nám 
pomoci, pokud se na ni v prosbách budeme obracet. Určitě nás ráda všechny uvidí i při oslavě svých narozenin 

na pouti a jistě chce i každého z nás obdarovat a potěšit. 
Obrázek čeká na vaše dokončení. Až ho vybarvíte podle odpovídajících čísel, zjistíte, co je na něm. 
1. bílá (bílá zůstanou také 

všechna místa bez čísla) 
2. žlutá 
3. oranžová 

4. červená 
5. světle modrá 
6. tmavě modrá 
7. světle zelená 

8. tmavě zelená 
9. fialová 

10. šedá  
11. hnědá 

(Otazníček) 
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Pro  starší: 
Všechno má svůj začátek i konec. Zrovna tak i prázdniny. Odpočinek teď bude vystřídán učením a získáváním nových 

vědomostí. Jako malá rozcvička pro odpočatou hlavu může sloužit dnešní text, který je složen z pěti souvětí. Jsou v něm ukrytá 
slova, která charakterizují Pannu Marii a mohla by stát hned za prvním a nejdůležitějším slovem pro ni typickým – láska. 

Slova najdete podle klíče na konci souvětí. První číslo značí pořadí slova (včetně spojek, číslovek, …) a druhé číslo udává 
pořadí písmene. Tak sestavíte z uvedených souvětí pět slov. Přeji příjemné luštění a úspěšný start do nového školního roku. 

1. Hned na začátku školního roku slavíme poutní slavnost na Mariánské Hoře, kdy si připomínáme svátek narození Panny 
Marie. (6-4, 7-6,10-3, 17-2) 

2. Své místo v kalendáři má v měsíci září také jedna z nejvýznamnějších babiček – svatá Ludmila, která velmi výrazně 
ovlivnila svého vnuka svatého Václava. (4-3, 9-2, 14-1, 16-1, 18-4, 19-2, 20-5, 22-1, 22-4) 

3. Svatý Václav – patron české země, je oslavován každoročně celým národem 28. září, kdy slavíme státní svátek. (3-1, 
7-1, 8-1, 8-7, 10-3, 14-3) 

4. Letos právě na tyto dny připadne ještě jedna velmi důležitá událost – a to návštěva papeže Benedikta XVI. v České 
republice, na kterou se všichni věřící již těší a také připravují. (5-1, 10-2, 14-3, 14-6, 20-1, 21-2) 

5. A na samém konci září nelze opomenout také svátek svatých archandělů – Michaela, Gabriela a Rafaela, našich 
důležitých pomocníků, ochránců a strážců. (3-5, 5-4, 11-2, 16-1, 18-2, 21-1, 21-2) 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Rozdíly v obrázcích: dědeček – čára na čepici, čárka na botě, lampas na kalhotách, knoflík na rukávu; Honzík – knoflíky na 
obou rukávech, tkanička na botě, čárka na pravém rukávu; knoflík na kufru, tečka na obojku. 
Tajenka: NEPROMARNIT ČAS VÁM VĚNOVANÝ  

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ    ––    ZZÁÁŘŘÍÍ    22000099  
So 5. 9. – 13.00 hod. O zlatý šíp Robina Hooda 

Střelecký turnaj – různé kategorie  
Areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí  

So.5. 9.  Vyhlídkové vrcholy – 33. ročník  
Trasy pro pěší – 10,19 a 26 km 
Trasy pro cyklisty – 30,37 a 60 km 
Start od 7 do 10 hodin na fotbalovém stadionu v Jablonném nad Orlicí 

So 12. 9. – 14.00 hod. Horský běh – 7. ročník 
Jablonné nad Orlicí- Jamné nad Orlicí – Suchý vrch 
Prezentace 8.30 – 10.00 hod. u školní jídelny v Jablonném nad Orlicí 

So 19. 9. – 15.00 hod Základní kurz sebeobrany – 3. část, Lektor: René Nedvěd 
(účast na předešlých kurzech není podmínkou)  
S sebou: sportovní oblečení a dobrou náladu 
Náplň výuky: základní sebeobrana s prvky juda, taekwondo, musado... 
Vstupné: dobrovolné 
Orlovna Dolní Čermná 

Ne 20. 9. - 18.00 hod. KNIHOMOL – Hana Jedličková – výstava 
Výstava potrvá do 14.11.2009 
Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí 

IINNFFOORRMMAACCEE    KK    NNÁÁVVŠŠTTĚĚVVĚĚ    SSVVAATTÉÉHHOO    OOTTCCEE    BBEENNEEDDIIKKTTAA    XXVVII..  
V neděli 27. září 2009 bude Svatý otec Benedikt XVI. slavit mši svatou v Brně – Tuřanech.  
Areál, kde se bude konat bohoslužba, bude otevřen již od 4 hodin ráno a v 6.30 hodin začne společný program. Od 

10.00 hodin bude slavena mše svatá. Podle již uvedených informací do Brna na mši svatou se Svatým otcem pojedeme z naší 
farnosti společně autobusem. Odjezd autobusu z jednotlivých zastávek je následující: 

- Věrměřovice kostel v 5.00 h. 
- Petrovice rozcestí v 5.05 h. 

- Dolní Čermná náměstí v 5.15 h.  
- Lanškroun pivovar v 5.30 h.  

Cesta autobusem od nás do Brna bude trvat asi 1hodinu a 30 minut a její cena tam i zpět činí 150,- Kč. 

Z parkovišť pro autobusy budou poutníci putovat cca 2 – 3 km pěšky nebo mohou využít kyvadlové spoje. 
V jednotlivých sektorech nejsou místa k sezení, je možné si vzít s sebou vlastní skládací židličky. V areálu 
bude umístěno několik velkoplošných obrazovek. Pro ty, kteří se přihlásili na společnou cestu s farností 
autobusem, je objednáno 49 místenek. Dalších 20 místenek máme k dispozici pro poutníky, kteří pojedou 
vlastním autem nebo vlakem. Zájemci o tyto místenky se mohou přihlásit u otce Josefa nebo na faře.  

Informace pro cestující vlakem: Nádraží Brno Slatina a Nádraží Šlapanice u Brna jsou od místa konání 
bohoslužby na letišti Brno – Tuřany vzdáleny asi 2,5 km. Podrobné informace včetně mapky s vyznačenými možnostmi 
parkování a plánku prostoru konání mše svaté nám budou poskytnuty spolu s místenkami začátkem měsíce září 2009. 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::  

VV    ZZÁÁŘŘÍÍ    22000099    OOSSLLAAVVÍÍ::  
101 let paní Anděla Dušková z Dolní Čermné, nyní bytem v Žatci  
86 let paní Helena Vašíčková z Dolní Čermné  
84 let paní Jarmila Menclová z Dolní Čermné  
84 let pan Jaroslav Šebrle z Dolní Čermné  
81 let pan Václav Vávra z Horní Čermné 
79 let pan Josef Nastoupil z Dolní Čermné  
76 let paní Marie Havlová z Dolní Čermné  
76 let pan Oldřich Dostál z Dolní Čermné  
76 let paní Jaroslava Macáková z Dolní Čermné 
74 let paní Ludmila Hubálková z Verměřovic 
65 let paní Forštová Marie z Dolní Čermné 
65 let paní Helekalová Helena z Dolní Čermné 
60 let pan Václav Vršek z Horní Čermné 
50 let paní Jaroslava Pecháčková z Dolní Čermné 

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

BBYYLLII    PPOOKKŘŘTTĚĚNNII    AA    SSTTAALLII    SSEE    ČČLLEENNYY    KKRRIISSTTOOVVYY    CCÍÍRRKKVVEE::  
na Mariánské Hoře 12. 7. 2009 Pavel Petr Marek z Horního Třešňovce 
v Dolní Čermné 18. 7. 2009 Daniel Rafael Mareš z Dolní Čermné 
v Petrovicích 29. 8. 2009 Lukáš Suchomel z Petrovic 
Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 
Dále byla v Dolní Čermné 25. 7. 2009 pokřtěna paní Lenka Schopövá z Dolní Čermné, které také rád blahopřeji. 

CCÍÍRRKKEEVVNNÍÍ    MMAANNŽŽEELLSSTTVVÍÍ    UUZZAAVVŘŘEELLII::    

na Mariánské Hoře   4. 7. 2009 Marie Vondrová z Petrovic a Radim Kotyza z Dlouhoňovic 
ve Verměřovicích   8. 8. 2009 Veronika Faltusová z Verměřovic a Ján Chmelo z Čerína, SR.  
Novomanželům Kotyzovým a Chmelovým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKYY    JJSSMMEE    SSEE    RROOZZLLOOUUČČIILLII::  
v Jakubovicích  10. 7. 2009 s paní Marií Motyčkovou z Jakubovic 
v Dolní Čermné 17. 7. 2009 s paní Anežkou Pecháčkovou z Dolní Čermné 
v Jakubovicích 23. 7. 2009 s panem Zdeňkem Kohlem z Jakubovic 
v Petrovicích 24. 7. 2009 s panem Antonínem Pecháčkem z Petrovic 
ve Verměřovicích   5. 8. 2009 s paní Ludmilou Macanovou z Jablonného nad Orlicí  
v Dolní Čermné 12. 8. 2009 s panem Rudolfem Jansou z Dolní Čermné 
v Dolní Čermné 18. 8. 2009 s paní Magdalénou Vávrovou z Dolní Čermné 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 

PPOOUUTTNNÍÍ    SSLLAAVVNNOOSSTT    NNAA    MMAARRIIÁÁNNSSKKÉÉ    HHOOŘŘEE  
PPRROOGGRRAAMM  VV  SSOOBBOOTTUU  1122..  ZZÁÁŘŘÍÍ  AA  VV  NNEEDDĚĚLLII  1133..  ZZÁÁŘŘÍÍ  22000099  

v sobotu v 19.00 h. rytmická mše sv. - za požehnání pro všechny mladé lidi 
ve 20.00 h. modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře 
od 21.00 h. – do 22.00 h. – chvíle občerstvení přítomných poutníků  
od 22.00 h. – do 23.00 h. – společná adorace v poutním kostele, zakončená svátostným požehnáním 
od 23.00 h. – do 24.00 h. – možnost soukromé adorace v poutním kostele (potom se kostel uzavírá!) 

v neděli v 7.30 h. mše sv. - za farníky - v poutním kostele slouží P. Jan Šlégr 
 v 10.00 h. mše sv. - za poutníky - v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela 
  slouží P. Josef Roušar 
 ve 14.00 h. vystoupení skupiny šermířů v areálu před kostelem a lanové aktivity pro děti  
 v 15.00 h. modlitba křížové cesty v poutním kostele 
 v 16.00 h. mše sv. - za poutníky - v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela  
  slouží novokněz P. Prokop Tobek, po mši sv. udílení novokněžského požehnání 
Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře. 
Příležitost ke sv. zpovědi: v poutním kostele od 7.00 - do 12.00 h. a od 13.30 h. – do 17.00 h. 
Odjezdy autobusů na Mariánskou Horu: z Verměřovic: v 6.45 h., 9.15 h. a ve 14.30 h. 
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné. Po mši sv. se vrací 
stejnou cestou zpět. Tedy odjezd autobusu z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h. 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

22. neděle v mezidobí 
30. srpna 2009 

36. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
31. srpna pondělí 22. týdne v mezidobí 

1. září úterý 22. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná – za rodinu Macháčkovu 

2. září středa 22. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná – za Zorku 

3. září čtvrtek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 
  7.30 Dolní Čermná – za rodinu Felhlovu, Leskourovu, na dobrý úmysl a duše v očistci 
  19.00 Verměřovice – za farníky 

4. září pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – za Františka Křivohlávka, rodiče a sourozence 

5. září sobota první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
  11.30 Dolní Čermná - svatební mše sv., při které budou oddáni snoubenci: 
  Helena Severinová z Dolní Čermné a Vít Kyšperka z Hrochova Týnce 
  19.00 Petrovice – za Růženu a Emila Benešovy 

6. září - neděle – 23. neděle v mezidobí 

7.30 h. Dolní Čermná za Josefa Andrle, rodiče a duše v očistci 
9.00 h. Verměřovice  za Věru a Břetislava Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 
16.00 h. Mariánská Hora za Marii Marešovou, dceru Marii a vnučku Marii 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. - do 18.55 h., v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 

vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče bude v Dolní Čermné zpovídat až před prvním pátkem v měsíci říjnu. 

Akce  ve  farnosti: 
Akce  den datum hodina  místo 
Dětské klubíčko  středa 2. 9. 8.30 - 11.30 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a  čtvrtek 3. 9. dopoledne  Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 4. 9. dopoledne  Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 4. 9. po mši svaté kostel Dolní Čermná 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

 

Září 2009 
7.30 p. Venclová 402 

6. 9. Ne 
23. neděle 

v mezidobí 16.00 Formánkovi 203 
7.30 Dvořákovi 406 

20. 9. Ne 
25. neděle 

v mezidobí 16.00 Formánkovi 202 
7.30 p. Motlová 11 

27. 9. Ne 
26. neděle 

v mezidobí 16.00 Faltusovi 128 

Říjen 2009 
7.30 p. Matoušková 305 

4. 10. Ne 
27. neděle 

v mezidobí 16.00 Faltus R. ml. 356 
7.30 Kunertovi 12 

11. 10. Ne 
28. neděle 

v mezidobí 16.00 Kunertovi 458 
7.30 Bednářovi 302 

18. 10. Ne 
29. neděle 

v mezidobí 16.00 Jurenkovi 160 
7.30 Havlíčkovi 341 

25. 10. Ne 
30. neděle 

v mezidobí 16.00 Málkovi 77 HČ 


