
 

  

MMOOHHOOUU    SSEE    ZZAA    NNÁÁSS    SSVVAATTÍÍ    PPŘŘIIMMLLOOUUVVAATT??  
Na první pohled není žádný problém: tak jako my přednášíme Bohu své prosby za své bližní a za duše v očistci, tak svatí, 

kteří už jsou v nebi, předkládají Bohu modlitby za nás. Je to projev společenství svatých, toho, že nás Bůh nepovolal ke svatosti 
jako jedince, ale jako Boží lid, tajemné Tělo, které bude na konci věků sjednoceno v nebi ke chvále Boží. Dokud jsou v tomto 
těle trpící a bojující údy, existuje solidarita povolaných ke spáse. Máme si vzájemně pomáhat, protože budeme také vzájemně 
sdílet své štěstí. Naplnění každého z nás bude záviset na tom, jak jsou naplněni ostatní.  

Modlitba chvály, díků, klanění je cílem tvorstva a je tedy hlavním úkolem nebešťanů. Prosebná modlitba má ale určitý 
háček, který jako by se do nebe nehodil. Jestliže o něco prosíme, znamená to, že to ještě nemáme a nevíme, jestli to dostaneme. 
Platí totéž o svatých v nebi? Mají také nejistotu o splnění své prosby?  

Církev nám doporučuje, abychom se ve svých potřebách utíkali k přímluvám svatých; hlavní důvod spočívá v tom, že svatí 
dokonale poznávají, co Bůh skutečně chce a co ne. Nemůže se jim tedy stát tak jako nám, že by se přimlouvali za něco, co Boží 
vůli odporuje, nebo si nebyli jisti smysluplností své modlitby. Jestliže za něco prosí, vědí, že to Bůh chce, že jsou to modlitby, 
s nimiž Bůh ve svém plánu spásy počítá. Svatí ale nejsou vševědoucí, nenahlíží to, co závisí na naší 
svobodné vůli. Ani oni nevědí, jestli jim jejich přímluvu "nezkazíme", jestli si nepostavíme hlavu 
a nedáme nakonec přednost své vůli. Přímluva svatých je tedy všemohoucí v tom smyslu, že se modlí 
jen za to, co Bůh chce učinit. Naše nedokonalé modlitby, plné sebestřednosti a sobectví, svatí 
předkládají Bohu v očištěné podobě, aby se skutečně vešly do Božího plánu spásy. Tak se i prosebná 
modlitba stává modlitbou chvály, uznáním Boží moci a dobroty, na kterou se svatí odvolávají.  

Jediné, co může omezit účinek jejich přímluvy, je naše vzepření se Bohu a jeho vůli.  
Eva Fuchsová, převzato z časopisu Amen 11/98 

BBLLAAHHOOSSLLAAVVEENNSSTTVVÍÍ    ((66..  ČČÁÁSSTT))  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha  

Každá morálka vychází ze všeobecně platných společenských zásad etického rázu. Je natolik respektovaná, nakolik je 
dodržovaná uvědomělá sebekázeň, vyplývající z poznání vyššího principu mravnosti a Boží pravdy. Je-li narušena morálka, 
jsou narušeny mezilidské vztahy (rodina, přátelství, pracovní kolektiv apod.) a posléze je narušeno i společenství národa (viz 
nacismus, komunismus, konzumismus!). Proto celá historie spásy lidu Starého i Nového zákona spočívá na Boží lásce a čistotě 
mravů. Dvě výrazné přikázání starozákonních desek Desatera, platné pro všechny časy a všechny kulturní společenské systémy, 
které dal Bůh lidu Staré smlouvy, se vztahují k tomuto blahoslavenství a zní: „nesesmylníš!“ a „nepožádáš manželku svého 
bližního!“ Lidsky prostý a samozřejmý zákon založený na lidské důstojnosti a mravnosti. A přece je tolik opomíjený, 
nerespektovaný a vědomě porušovaný, zvláště v dnešní liberální společnosti. Zvrácená nemravnost je vyzdvihována, sex je 
zaměňován za lásku, nevěrnost se tváří jako společenská norma, mravní čistota je posmívána, lidé jsou sice poučováni 
sexuology o pohlavních vztazích, avšak bez důrazu na odpovědnost a opravdovou lásku.  

Pohlavní pud zvířat se projevuje jen v jisté době páření. Je to neuvědomělý pud sebezáchovy rodu. Jen rozumný člověk 
může pohlavní sílu projevit kdykoli, vůlí usměrnit a dát jí správný směr. Na druhé straně však může svou pohlavní sílu nechat 
podřídit nízkým vášním, potlačit rozum a dostaví se následky – mravní zločiny. Jsou nám známy z „černých kronik“ všech 
médií: matka zabila novorozeně a vhodila do popelnice, sotva dospělý mladík znásilnil důchodkyni, maminka čekající děťátko 
znásilněna a ubodána, dvě stopařky brutálně znásilnily řidiče, zneužitá malá děvčátka a chlapci, zabíjení nenarozených (o tom 
se moc nemluví). Tyto hrůznosti nemají obdoby v živočišných druzích.  

Kde je kořen zla? V lidském jednání, které nezná morální zábrany, v hříšnosti proti čistotě těla i srdce, v bezmezné svobodě, 
posléze v návykových látkách a ve špatných partách a všude tam, kde je přehlíženo narušování morálního soužití. Je 
i v rodinách, kde rodiče nekontrolují volný čas svých dětí, v médiích, které hlásají násilí a surovost, volné vztahy atd.  

Ježíš do svých požadavků blahoslavenství o čistotě srdce zahrnul i tělo. Neboť ze srdce pocházejí zlé myšlenky a tělo koná 
vůli zlých myšlenek. Pohlavní nevázanost a hříchy proti 6. a 9. přikázání Desatera spoutává člověka a vede jej na šikmou 
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plochou, po které se sune ke hříchu, ke zločinu a tím i do své věčné záhuby. Dojde-li však k vnitřnímu obrácení, k poznání zla, 
a projevu opravdové lítosti, je mu odpuštěno. „Jdi a více nehřeš!“, řekl Pán Ježíš hříšnici. Cílem musí být odumření hříchu 
a zrození k novému životu a nápravě. Kdo dokáže svůj obrat od hříchu včas uskutečnit, je hoden blahoslavenství čistého srdce.  

Pane, Ty víš:  
- že jsou legalizací zrůdného zákona otupeny city matek, které dokáží zabít nenarozený plod,  

aniž si přiznají velikou vinu proti přikázání „nezabiješ!“  
- že tzv. „volná láska“ rozvrací rodiny, komplikuje a narušuje duševní vývoj dětí těchto rodin  

a není občanská instituce, která by je vedla k odpovědnosti; 
- že volné mravy nabourávají psychiku mládeže natolik, že podléhá drogám, sexu a je cynická  

ke všemu co je křesťanům svaté; 
- že media ve svých programech šíří hrubost, násilí a mnohdy zvrhlost a nemorálnost, které  

vydávají za normu lidského života; 
- že jsme lidé křehcí, kteří podléhají svodům těla, světa a ďábla, pomoz nám, abychom všem  

těmto pokušením odolávali a s Tvou pomocí došli do nebeského domova.  
Pane Ježíši, příteli čistých srdcí, bolí nás, křesťany, rezignace mladých na etiku a morálku. Vidíme, jak dávají přednost 

požitkářskému životu před životem duchovním. Prosíme Tě, dej všem sílu odolat pokušení ke hříchu nečistoty těla a srdce. Dej 
nám poznat, abychom citlivě rozeznávali dobro od zla, čistotu srdce od šálivých žádostivých myšlenek Pane, zbav nás všeho co 
je sobecké, nízké, nečisté a probuď nás k plnosti života, aby hodnoty našeho jednání a našich vztahů byly perlami a ne lacinou 
bižuterií a nebo pozlátkem.  

Pane, dej nám srdce čisté, plné lásky k oběti za spáchané hříchy světa!  
js. 

VV    NNAAŠŠEEMM    FFAARRNNÍÍMM    KKOOSSTTEELLEE    BBUUDDEE    OOPPĚĚTT    CCHHAARRIITTNNÍÍ    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÁÁ    SSBBÍÍRRKKAA““    
Připravuje se na adventní dobu, tak jako jiné roky, opět „krabičková sbírka“ pro misie. Sbírka, která se již u nás stala tradicí, 

probíhá jen v našem farním kostele sv. Jiří v Dolní Čermné. Již od první neděle adventní, tj. od 29. listopadu 2009, budou na 
stolcích (židlích) u obou vchodů do kostela umístěny krabičky pro tuto formu charitní sbírky. Krabičky zde budou umístěny až 
do neděle (včetně), kdy v dubnu 2010 budeme slavit pouť, tj. na svátek sv. Jiří. Sesbírané věci budou odeslány prostřednictvím 
charity sv. Anežky v Otrokovicích a charity ve Valašském Meziříčí (známky) na pomoc zahraničním misiím. 

Misiím, mimo materiální a finanční pomoc, jsou potřebné také naše modlitby a oběti. Oběti jsou zvláště příhodné pro dobu 
adventní a poté i postní. Prosím, věnujte na tento účel i své modlitby a své osobní oběti.  
Sbírají tyto věci a předměty:  
a) pro přímou pomoc misiím: 
- optické brýle, skla, pouzdra na brýle, hokejky, obroučky, 
- sluneční brýle,  
- hodinky – jen funkční (nefunkční vyhazuji!), 
- hygienické a zdravotnické potřeby, drogistické zboží, 
- psací, školní a kancelářské potřeby (propisky, tužky, pastelky, bloky, čisté papíry, dopisní obálky, 

apod.), 
- šicí potřeby, knoflíky, nitě,  
- kousky látek z přírodních vláken, z nichž by se daly ušít kapesníky, zástěrky, trenky ap. (ne umělá vlákna!), ty ponechte pro 

charitní sbírku pro Diakonii Broumov, která bude ohlášena na jaře 2010), 
b) pro nepřímou pomoc, tj. sbírkové předměty, které charita zpeněží ve sběratelských prodejnách a peníze zašle misiím: 
- pohlednice čisté i použité vč. nalepených známek (nepoškozené škrtáním či odlepenými známkami), 
- použité telefonní karty, 
- kalendáříky (kartičky), 
- známky vystřižené z dopisů (ponechat min. 0,5 cm okraj), sbírkové přebytky - naše i cizina,  
- použité dopisní obálky s příležitostnými a účelovými razítky a doporučené, 
- mince a papírové peníze všech dob i zemí (i z nedávné doby), 
- růžence, sv. obrázky, přívěsky a bižuterie. 
c) peníze na nákup léků, potravin, materiálů a nářadí pro dílny a na dopravné do zahraničí a pro Nadaci LL (likvidace lepry ve  
 světě). 

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, Oceánii a Jižní Americe.  

Věci i peníze je možné předat i osobně p. Vladimíru Jansovi. O výsledku sbírky, tak jako vždy, budete informováni po jejím 
skončení.  

Za pochopení a také za podporu misiím děkuji za ty, jímž poslouží naše pomoc, „Pán Bůh zaplať!“  
 V. Jansa  
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JJAAKK    DDOOPPAADDLLOO    MMÉÉ    ZZPPYYTTOOVVÁÁNNÍÍ    SSVVĚĚDDOOMMÍÍ  
Není to tak dávno. Byl poměrně hezký jarní den. Začal jako každý jiný – odjezdem do práce. Jako každý jiný ale neskončil. 

Domů jsem se „vrátila“ neobvykle brzy a na dlouho. Mé tělo a mysl řekly: „DOST!!!“ Dost bylo práce, dost bylo přebírání 
odpovědnosti za druhé, dost bylo zapomínání sám na sebe a své zdraví, potlačování trápení a odsouvání bolesti (psychické 
i fyzické) na později, dost bylo prožívání utrpení bližních a braní si bolestí světa na svá bedra a na zodpovědnost….. 

A tak si doma ležím a mám najednou spoustu času. Času na rodinu, přátele, na sebe sama. Mám spoustu času na zpytování 
svědomí i na modlitbu. A tehdy se to stalo. „Něco ve mně“ mi říkalo, že viníkem celé situace jsem já sama. Že to já jsem si 
svobodně zvolila svou práci, pracovní dobu, vedlejší úkoly i vše ostatní, proti čemu se nakonec mé tělo a mysl vzbouřily. Věřte 
mi, ten moment poznání a vlastní viny byl ohromující. Ještě horší byly ale obavy, jak to napravím, jak s tím „půjdu před Boha“. 
Trápila jsem se několik dní a pak se mi do rukou dostal text, který mi velmi pomohl. Ne, nevyřešil za mne a mé svědomí 
základní problém – to, že jsem si sama vinna – ale pomohl mi podívat se na situaci z jiného úhlu. Jak praví jedno staré přísloví: 
„Kdo nic nedělá, nic nepokazí.“  

A tak vám jej s dovolením předkládám k zamyšlení s poznámkou: Není nad názorné příklady ze života.  

Riskovat 
Ve vlahé jarní půdě ležela vedle sebe dvě semínka. 
První semínko povídá: "Chci růst! Chci zapustit kořínky hluboko do půdy a svými výhonky dosáhnout až nad vrstvu země, co 

je nade mnou... Z něžných pupenů chci rozvinout listy jako korouhve, aby všichni věděli, že už přišlo jaro... Chci cítit, jak mě na 
tvářích bude hřát slunce a jak mé okvětní plátky bude svlažovat rosa."  

A tak rostlo. 
Druhé semínko si říká: "Já mám strach. Když pošlu kořínky do země, nevím, co tam na ně v té tmě čeká. Když se budu tlačit 

tvrdou půdou nahoru, můžu si zranit jemňoučké výhonky... A co když se mi do odkrytých pupenů pustí slimáci? A když rozvinu 
květy, přijde nějaké dítě a utrhne mě. Kdepak, udělám mnohem líp, když počkám, až bude bezpečno. "  

A tak čekalo. 
Slepice, která prohrabovala změklou jarní půdu a hledala v ní potravu, našla čekající semínko a hladově ho shltla. 

POUČENÍ 
Ti z nás, kdo odmítají riskovat a růst, jsou pohlceni životem. 

PPOOCCHHOODD    NNAA    KKRRAALLIIČČÁÁKK  
Drazí čtenáři, 
V sobotu 31. října. se několik odvážných nadšenců 

vydalo zdolat vrchol Jeseníků - Kralický Sněžník. Ráda 
se s Vámi rozdělím o naše zážitky.. 

Vše začalo srazem po 6. hodině ranní ve 
Verměřovicích. Poté jsme využili služeb Českých drah 
a jeden z jejích železných ořů nás rychle a bezpečně 
dopravil do Starého Města. Nakonec jsme tam měli ještě 
spousta času, ale to vůbec nevadilo. Samotná pouť byla 
„nastartována“ modlitbou, otec Josef nám dal požehnání 
a Honza Maj. přečetl přísloví z Bible - LENOST 
UVEDE DO MRÁKOT, ZAHÁLČIVÁ DUŠE BUDE 
HLADOVĚT. 

Vláčkem jsme se dostali až do Starého Města, kde už 
nás čekala pěší turistika. Už tady nám svítilo sluníčko 
a doprovázelo nás po zbytek dne. Zhruba po 5 km ze St. 
Města jsme došli do krásného údolí, kde ležela vesnička 

Stříbrnice. Dali jsme si svačinku a šli dál, odtud to už bylo převážně jen do kopce. Cestou jsme si povídali, hráli hry a někdo se 
třeba i učil. Když jsme došli na hřebenovku, měla jsem pocit, že cíl je už tak blízko - ta nádherná vyhlídka na to všechno, co 
Bůh stvořil - ale byli jsme sotva v polovině. No nevadí, s Boží pomocí jde přece všechno. ☺ Se stoupáním se sem tam objevil 
sníh, což pro nás znamenalo vzájemné ‚,koulování“. Od hřebenovky jsem nevěnovala tolik pozornost tomu, jaká nádhera mi 
vyrůstá za zády. Soustředila jsem se plně na cíl. Když jsme došli ke Slonovi (socha Slona cca 0,5 km od nejvyššího vrcholu 
Jeseníků), pózovali jsme pro společné foto. Ten poslední půl,,kilák“ byla největší dřina. Nohy ztvrdlé, sníh pod nohama se 
klouzal… Ale stálo to za to ☺. Po vyšplhání posledních centimetrů byli všichni v úžasu:,,Jééé, připadám si jako v nebi“ (jako 
v ráji…) Št’astně jsme zdolali vrchol. Byla tam i narozeninová párty s moštem a dortem. No nemělo to chybu! ☺. 

Dolů už to šlo snadněji. Šlapali jsme si to na parkoviště (k autům) na Dolní Moravě, kde naše pout‘ končila. Nikomu se nic 
nestalo, bylo nás 20 a ušli jsme asi 22 km. 

Každému vřele doporučuji, protože,,Komu se nelení, tomu se zelení“.☺  
T+M 



PPOOUUTTNNÍÍKK  PPRROOSSIINNEECC  22000099 

 

- 4 - 

BBEENNEEDDIIKKTT    XXVVII..    VVEE    SSTTAARRÉÉ    BBOOLLEESSLLAAVVII  
Rád bych se s Vámi podělil o nějaký ten zážitek ze zářijové návštěvy Benedikta XVI. v ČR. Jako správní mládežníci jsme 

se chystali navštívit setkání ve Staré Boleslavi, které bylo pro mládež určeno. Setkání se samotným papežem bylo v plánu 
v pondělí během mše svaté a následném programu. Už v neděli večer byl ale ve Staré Boleslavi připraven program pro mladé. 
Přespání bylo organizováno na jedné z místních luk. A protože nejsme žádná ořezávátka rozhodli jsme se, že u toho nemůžeme 
chybět. Nakonec se nás sešla až nečekaně velká hromada. Připojilo se několik lidí z Jablonného, Letohradu a Žamberka 
a nakonec jsme zaplnili celý vagón. Nálada byla plná očekávání, protože mnozí z nás papeže ještě v životě neviděli. Do 
samotné Boleslavi jsme dorazili v podvečer. Nešli jsme se „ubytovat“ na louku jako většina poutníků, ale naše kroky mířily 
přímo na náměstí. Tady už na pódiích začínal program. Lidí zde byla spousta. Program skončil a my usoudili, že asi vážně 
nepůjde spát jinde, než se stovkami dalších poutníků na zarostlé a mokré louce. Ubytování se spočívalo v sešlapání metr vysoké 
trávy, vytrhávání náletů, a hledání alespoň trochu použitelného místa. Tvrdší z nás se schoulili do klubíčka a čekali na ráno, my 
ostatní jsme využili komfortu spacích pytlů a klepali kosu v nich. 

Přes ranní mlhu se slunce prokousávalo jen velmi opatrně, nakonec se mu to povedlo a všichni byli rádi. Jejich radost se 
stupňovala s houstnoucí atmosférou. Přicházelo totiž stále více lidí. Až se louka zcela zaplnila. Na pódiu mezitím probíhal 
program, který vycházel ze života svatého Václava. Střídali se scénky s promluvami a modlitbami a celé nás to vedlo 
k zamyšlení: co já mohu převzít ze života sv. Václava pro svůj život. Co se dělo potom jste jistě sami viděli v TV, takže nemá 
cenu to opakovat. Přivítali jsme hlavu naší církve. Benedikt XVI. jistě mnohé Čechy překvapil. Byl srdečný a nám všem se 
velmi přiblížil. Ale hlavně nás všechny povzbudil. Podpořil naši snahu být nebojácnými a dobrými křesťany pro dnešní svět, 
který se s ničím a s nikým nepáře. A já věřím, že posilněn jsem neodjel pouze já, ale všichni, kteří jsme do Boleslavi jeli ☺. 

Honza Majvald, za mládež z farnosti 

VVÍÍKKEENNDD    PPRROO    CCHHLLAAPPYY  
Sešel se rok s rokem a je tu opět " víkend pro chlapy ". Přednášejícím byl P. Jiří Pils a hlavním tématem letošního setkání 

byl křest. Hovořili jsme o významu křtu. Křtem jsme byli ponořeni v Krista Ježíše a tím i do jeho smrti, a jako Kristus byl 
vzkříšen, tak i my máme žít novým životem! Křtem vše začíná a smrtí nekončí, máme pamatovat na to, čím jsme byli 
obdarováni, abychom neulpívali na věcech pozemských, ale snažili se uvědomovat kam směřujeme a kde je náš cíl. 

Po přednáškách byl prostor na přemýšlení a rozjímání. Následovalo společné slavení eucharistie. Po mši svaté byla večeře, 
při které jsme si sdělovali své dojmy, názory, zážitky. Tento víkend jsme prožívali od pátku posledního října do neděle 
1. listopadu. Při nedělní mši svaté měl otec Jiří Štorek promluvu o svatosti, mluvil také o tom, že muži vnímají tuto svatost 
jinak než ženy. 

Celé setkání končilo dobrým nedělním obědem, při kterém jsme se rozloučili a rozjeli se do svých domovů, abychom se tam 
snažili rozdávat to, co jsme mohli načerpat. Jsem vděčný, že jsem se této akce mohl zúčastnit. Vím, že těchto pár řádků nemůže 
vystihnout atmosféru ani prožitek z víkendu, ale vím, že to stojí za to! 

Honza Moravec 

KK  JJIIŽŽ    KK  HHIISSTTOORRIICCKKÉÉ    FFOOTTOOGGRRAAFFIIII  
Náš rodák, P. Robert Kunert, SJ mi letos v létě předal starší fotografii. Jemu ji poskytl pan Josef Macháček, také ji popsal 

a uvedl jména na fotografii. Foto zachycuje skupinu čermenských mladíků na exerciciích (duchovním cvičení) v Hradci 
Králové. Exercicie se konaly v budově tehdejší jezuitské koleje, nyní Nové Adalbertinum v adventní době roku 1946. Exercicie 
byly zaměřeny na duchovní vzdělávání věřících podle stavů a na prohloubení jejich duchovního života, podobně jako dnes. 
Tehdejší exercicie byly zaměřeny pro svobodné mladíky. Těm našim nebylo tehdy ještě ani 20 let.  

Z dolnočermenské farnosti se jich tehdy zúčastnilo deset a jsou to tito pánové, zleva na fotografii: Josef Koblížek z Petrovic, 
Vojtěch Kunert (z Mešiny) v Horní Čermné, Jan Výprachtický z Mariánské hory, Josef Macháček z Dolní Čermné, Miloslav 
Vávra z Dolní Čermné, Josef Vychytil z Dolní Čermné, František Šebrle 
z Horní Čermné, Jiří Šilar (Frída) z Horní Čermné, Jaroslav Vávra 
(z Řehákoviny) z Horní Čermné, Václav Kunert z Dolní Čermné.  

Pan Josef Macháček, nyní bytem Ostrava, který poskytl fotografii 
uvedl i přezdívky, které zde též uvádím. Přezdívky sloužily pro bližší 
určení rodin stejného jména a nebyly brány nikterak hanlivě. Ostatně 
ještě dnes se u některých rodin přezdívky užívají.  

Z mladíků, uvedených na foto, žijí dnes již jen tři, a to: pan architekt 
Josef Macháček v Ostravě (v roce 2009 oslavil životní výročí 80 let), pan 
Miloslav Vávra v Dolní Čermné č. 270 (oslaví v prosince 80 let) a pan 
Václav Kunert v Ústí nad Orlicí.  

Určitě mnoho starších farníků si tyto rodáky připomene. Žijícím 
přejme další léta prožitá ve zdraví a Boží přízni a zemřelým věnujme 
vzpomínku, aby spočinuli v Boží náručí. 

js.  
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Začíná advent. Na adventním věnci září první svíčka a dává tak všem na vědomí, že slavíme první adventní 

neděli. Začíná důležité období přípravy na Vánoce. Období, kdy připravujeme své domácnosti na svátek narození 
Ježíška, ale kdy bychom hlavně měli připravit svá srdce, protože pak Vánoce prožijeme s opravdovou radostí. 

Těšíme se 
na ně 

určitě všichni. 
Vám nejmenším 
se možná zdá 
adventní doba 
dlouhá 
a nemůžete se dočkat. 
Proto si to čekání na 
Ježíška trochu 
zkrátíme a pomůže 
nám k tomu obrázek.  

Jsou na něm 
svíčky 
naskládané do tvaru 
stromku. Vaším 
prvním úkolem 
bude zjistit, do kolika 
skupin se dají svíčky 
rozdělit podle 
tvarů – napovím, 
že číslo se shoduje 
s počtem adventních 
nedělí. Druhým 
úkolem pak bude 
každodenní 
doplňování obrázku – 
tedy vybarvení 
svíčky 
a rozsvícení jejího 
plamínku. Když k tomu ještě přidáte krátkou modlitbu s prosbou třeba za děti, které Pána Ježíše neznají, budete se tak nádherně 
chystat na Vánoce. Svíčky začněte vybarvovat vlevo dole a postupujte po řádcích nahoru, vždy zleva doprava. Na poslední 
adventní den, tedy Štědrý den, na vás čeká hvězda. Spolu s ní můžete vybarvit také celý zbytek obrázku. Stromeček bude 
hotový, advent u konce a Vánoce ve dveřích. 

(Otazníček) 
Pro starší: 

Slovo advent by snad každý z vás uměl vysvětlit. Je to doba 
přípravy na příchod Božího Syna – naplnění dávných proroctví, že 
Bůh sešle lidem Spasitele. Tak velká událost nemůže být pochopena, 
ani přijata a dobře prožita bez opravdové přípravy. Proto advent – to 
krásné tajemné období před Vánocemi. 

Asi není nutné příliš zdůrazňovat, že advent zahájí první adventní 
neděle a ukončí Štědrý den, že počet adventních nedělí je vždy 
stejný, zatímco počet adventních dnů se každoročně mění. 

Nejvýstižnější program pro advent by určitě mohla být výzva sv. 
Jana Křtitele: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“, jak to 
čteme v evangeliu sv. Lukáše. Připravit cestu, vyrovnat stezky, udělat 
v sobě pořádek, vyházet všechno smetí a pak do „čistého“ pozvat 
Pána Ježíše s jeho pokojem… O to bychom se měli v adventu všichni 
pokusit. Určitě to nebude lehké, protože žijeme v zajetí velkého 
hluku a to, co je nám nejvíce třeba – je ticho. Dopřát si tento lék pro 
duši – vypnout všechny přehrávače a počítače, televize a další zdroje, 
které na nás ze všech stran útočí, a zůstat v tichu. Udělat tento krok 
pro někoho může být dost velký problém. Co kdyby se najednou 
v tom tichu třeba ozval hlas svědomí nebo někoho jiného? O to právě 
jde – vytvořit ticho, tedy prostor pro Toho, kdo mně chce určitě 
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mnoho říct, pomoci v mých starostech, v mém rozhodování, v poznání mých vlastních vin a nedostatků… Zkusme to, určitě to 
stojí za námahu. 

Pokud se podivujete nad obrázkem, tak nemusíte. Není to ani chyba tisku, ani nedokončení obrázku. Ten čistý čtverec 
uprostřed je právě to ticho, ten prostor, který chceme vytvořit. To vše okolo samozřejmě do předvánočních příprav 
neodmyslitelně patří, ale má to opravdu tvořit ten vnější rám a ne se tlačit na „hlavní plátno“ obrazu. 

Tak s odvahou do toho, ať letošní advent prožijeme požehnaně.  
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z obrázkové křížovky – VĚČNÉ SLUNCE. Dvě otázky z osmisměrky: ZNÁŠ SVÉHO KŘESTNÍHO NEBO 
I BIŘMOVACÍHO PATRONA? KTERÝ ZE SVATÝCH JE TI BLÍZKÝ?  

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ    ––    PPRROOSSIINNEECC    22000099  
Ne 29. 11.  – 18.00 hod. Výstava – Čas skleněných přání 

Výstava potrvá do 30. 12. 2009 
Kulturní a informační centrum v Jablonném nad Orlicí 

Pá 4. 12.  – 16.00 hod. Předvánoční Jarmark 
Vystoupí Jitřenka, dechová hudba 
Prodej vánočních výrobků, sbírka na likvidaci lepry 
Náměstí v Dolní Čermné 

So 5. 12.  – 14.00 hod. Dětský Mikulášský maškarní karneval 
sál U Dubu v Jablonném nad Orlicí 

Ne 6. 12.  – 14.00 hod. Mikulášská nadílka 
Orlovna v Dolní Čermné 

Po 7. 12.  – 19.30 hod. Ulovit miliardáře – ČR 
Sál kina v Jablonném nad Olricí 

Pá 11. 12.  – 19.00 hod. Vánoční koncert – BIG BAND Letohrad 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Po 21. 12.  – 19.30 hod. 2Bobule – ČR 
Sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Pá 25. 12.  – 16.30 hod. Živý betlém – vánoční setkání na náměstí  
Jablonné nad Orlicí 

Ne 27. 12. – 12.00 hod. Zpívání koled - na varhany hraje Iva Pilná s doprovodem dalších hudebních nástrojů 
Poutní kostel Narození Panny Marie na Mariánské Hoře 

PPOOZZVVÁÁNNKKAA    PPRROO  DDĚĚTTII  
Milé děti (... rodiče), srdečně vás zveme v sobotu 5. 12. 2009 na rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné a následně na 

adventní dopoledne na faře.  
Při mši svaté bude kostel osvětlen pouze světlem svící, proto si vezměte každý svoji lampičku. Z kostela se přesuneme na 

faru, a po snídani budeme vyrábět drobné dárky a malovat vánoční pohlednice. Tyto vaše výrobky nabídneme při malém 
misijním jarmarku v naší farnosti v neděli 13. 12. 2009. Dobrovolný příspěvek za vaše dárky pošleme na misie.  

Těšíme se na vás! 

PPOOZZVVÁÁNNKKAA  
OREL a KDU-ČSL Dolní Čermná pořádají Novoroční turnaj ve stolním tenisu. 
Turnaj se koná v sobotu 2. 1. 2010 od 9:00 hodin v Orlovně v Dolní Čermné 
Startovné je 20 Kč. 
Přihlášky přijímají: 
Severin František – mobil: 732 834 812 
Vacek Jan – mobil: 739 926 289 

Ranní modlitba  
Buď, Pane, se mnou, abys mi ukazoval cestu. 
Buď, Pane, vedle mne, abys mě objímal a ochraňoval. 
Buď, Pane, pode mnou, abys mě zachytil až budu padat. 
Buď, Pane, nade mnou, abys mě vedl k sobě. 
Buď, Pane, ve mně, abys mě utěšil, až budu smutný. 
Buď, Pane, v mém okolí, abys mě ubránil, až mě přepadne nepřítel. 
Žehnej mi, dobrotivý Pane! Amen 

Večerní modlitba  
Zůstaň s námi, Pane neboť je večer a den se nachýlil ke konci! 
Zůstaň s námi, Pane, se všemi lidmi! 
Zůstaň s námi na sklonku dne, na sklonku života, do skonání světa! 
Zůstaň s námi ve své milosti a dobrotě, ve svém slově, 
ve svých svátostech, ve své útěše a požehnání! 
Zůstávej s námi pokaždé, když nás zahalí noc zármutku a úzkosti, 
noc pochybností a zápasů, noc hořkosti smrti! 
Zůstávej při nás, při všech svých dětech v časnosti i věčnosti! Amen. 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA    NNAAŠŠÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::  
V prosinci 2009 oslaví: 

88 let pan František Jansa z Dolní Čermné 
84 let paní Filomena Šebrlová z Dolní Čermné 
82 let  pan Miloslav Vávra z Dolní Čermné 
82 let pan Karel Bednář z Dolní Čermné 
82 let pan Karel Moravec z Verměřovic  
81 let paní Jiřina Vágnerová z Verměřovic  
80 let pan Jaroslav Nastoupil z Dolní Čermné 
80 let paní Vilemína Červenková z Jakubovic 
80 let pan František Fišar z Horní Čermné 
77 let  pan Miroslav Betlach z Dolní Čermné 
76 let paní Marie Dostálková z Dolní Čermné 
75 let paní Františka Faltusová z Verměřovic 
72 let paní Eva Havlová z Dolní Čermné 
71 let paní Jindřiška Vacková z Dolní Čermné 
70 let pan Ivan Hrubant z Petrovic 
70 let  pan Emil Výprachtický z Verměřovic 
60 let pan Josef Nikl  z Dolní Čermné 
50 let pan Jiří Brandejs  z Dolní Čermné 

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

otec Josef 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ    SSLLUUŽŽBBAA  
 

Prosinec 2009 

6. 12. Ne 2. neděle adventní 7.30 Pecháčkovi 330 

7.30 Zpěvákovi 195 
13. 12. Ne 3. neděle adventní 

10.30 Formánkovi 83 

20. 12. Ne 4. neděle adventní 7.30 Marešovi 172 

24. 12. Čt Štědrý den 8.00 Langrovi 173 

25. 12. Pá Slavnost Narození Páně 10.30 Macháčkovi ml. 180 HČ 

7.30 Kunertovi 125 
26. 12. So Svátek sv. Štěpána 

10.30 Vávrovi 264 

7.30 Marešovi 264 HČ 
27. 12. Ne Svátek Svaté Rodiny 

10.30 Pecháčkovi MH 

7.30 Kužílkovi 202 HČ 
31. 12. Čt Sv. Silvestr 

16.00 Macháčkovi st. 180 HČ 

Leden 2010 

7.30 Nastoupilovi 109 
1. 1. Pá Matka Boží, Panna Maria 

10.30 Macháčkovi st. 180 HČ 

7.30 Vávrovi 270 
3. 1. Ne 2. neděle po Narození Páně 

10.30 Málkovi 

10. 1. Ne 4. neděle adventní 7.30 Moravcovi 267 

7.30 Pecháčkovi 53 
17. 1. Ne 2. neděle v mezidobí 

10.30 Marešovi 271 

24. 1. Ne 3. neděle v mezidobí 7.30 Macháčkovi st 55 

7.30 Řehákovi 283 
31. 1. Ne 4. neděle v mezidobí 

10.30 Marešovi 408 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

1. neděle adventní 
29. listopadu 2009 

49. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
30. listopadu - pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
1. prosince - úterý po 1. neděli adventní 
  18.00  Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 

2. prosince - středa po 1. neděli adventní 
  18.00  Petrovice  

3. prosince - čtvrtek sv. Františka Xaverského, kněze 

    7.30 Dolní Čermná – za Jana Málka 

  18.00 Verměřovice – za Václava Horáka a celou rodinu 

4. prosince - pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 

5. prosince - sobota první sobota v měsíci  
    6.45 Dolní Čermná  

  17.00 Verměřovice – za Václava Horáka a celou rodinu  

6. prosince - neděle – 2. adventní  
Dolní Čermná -   7.30 h. – za farníky 

Petrovice -   9.00 h – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu  

Dolní Čermná - 10.30 h. – za živé a zemřelé členy rodiny Moravcovy a Faltejskovy 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: 
 ve středu od 15.00 – do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče)  

   a od 17.00 – do 17.55 h. (zpovídá P. Josef Roušar) 
 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 16.00 h. – do 17.55 h.  

Akce  ve  farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti středa 2. 12. 16.45 h. fara Dolní Čermná 

náboženství pro středoškoláky středa 2. 12. 19.00 h. fara Dolní Čermná 

pravidelná návštěva starších a nemocných  čtvrtek 3. 12. dopoledne Dolní Čermná 

farníků před prvním pátkem pátek 4. 12. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 

farní knihovna pátek 4. 12. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 

adorace před vystavenou eucharistií pátek 4. 12. po mši svaté kostel Dolní Čermná 

rorátní mše svatá pro děti sobota 5. 12. 6.45 h. kostel Dolní Čermná 

adventní dopoledne pro děti sobota 5. 12. 7.30 h. fara Dolní Čermná 

mše svatá zaměřená pro děti neděle 6. 12. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 


