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opře

POPELEČNÍ STŘEDA, POPELEC, PŮST

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek
postního období byl v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není
chápána jako postní den. Kajícníci dostali žíněné roucho a byli posypáni popelem. Již od konce 11. století se na Popeleční
středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice
a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Obojí je již ve Starém zákoně a v antice výrazem smutku a kajícího smýšlení.
A mluví o tom rovněž Ježíš, když volá „běda“ na adresu Chorazinu a Betsaidy: „Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové
mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat a sypali se popelem a činili pokání (Mt 11, 21). Udílením popelce se
tak symbolicky naznačuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je
veden nadějí, že mu Bůh odpustí. Popeleční středa a Velký pátek jsou v katolické církvi jedinými dny přísného postu.
Znamením popelce tedy začíná příprava na velikonoční svátky. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již
u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení
srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se
takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla, a naopak nové zaměření
celého života k Bohu. Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", ale je především působením
samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha a jeho pozitivní vztah
k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem.
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. Vedle
klasických forem újmy v jídle či odřeknutí si masných pokrmů se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický
půst" - omezení zbytečných jízd autem apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění
vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé
společnosti.

(Z knih Liturgie a život od K. Richtera a Církevní rok a lidové obyčeje od Vlastimila Vondrušky)

OBRAŤTE SE A VĚŘTE EVANGELIU!
Opět smíme prožívat dobu postní, dobu očišťování a dobu příprav na setkání s naším Pánem. Je to dar. I letos mi je
dopřáno pracovat na svém obrácení a probuzení k plnějšímu a plodnějšímu životu, na užším a častějším spojení s Kristem
v maličkostech a drobných skutcích každého dne. Pán mi pomáhá, stará se o mne, posílá
mi dobré lidi…
V lednu, v den obrácení sv. Pavla, jsem si položila otázku: Kdy jsem já prožila své
obrácení, výraznou konverzi ve svém životě? Nebyla tak radikální jako u sv. Pavla,
nespadla jsem z koně, ani neoslepla, ale můj život se začal měnit, když jsem se setkala se
skutečně žitým evangeliem ve všedním životě. K tomuto setkání v mém případě došlo
díky lidem, kteří byli osloveni životem Chiary Lubichové, její láskou k Bohu
a radikálním životem podle evangelia. Myšlenky této ženy mě provázejí a povzbuzují
v každodenním úsilí o křesťanský život. 14. března si připomeneme druhé výročí jejího
odchodu na věčnost. Časopis Nové město uvádí na pokračování Chiařiny dopisy ze
čtyřicátých let adresované jejím společnicím. Jeden jsem vybrala – myslím, že dnes už je adresovaný každému z nás.
B.
Moje drahé,
přála bych si být každé z vás co nejblíže, abych vám mohla upřímně a s jemností Boha říct, co mi leží na srdci: I do tebe
Bůh vtiskl plán lásky. I ty můžeš žít v životě pro něco VELKÉHO. Věř, BŮH JE V TOBĚ!
Tvá duše, je-li ve stavu milosti, je ohniskem Ducha Svatého, BOHA, který posvěcuje. Vstup do svého nitra a hledej Boha,
svého Boha, toho, který žije v tobě! Kdybys jen věděla, koho v sobě nosíš! A kdybys pro něho všechno opustila! Kdybys tuto
krátkou existenci, která nám každým dnem uniká a pomíjí, nasměrovala k Bohu! Kéž by Bůh byl v tobě Králem a každá
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schopnost tvé duše i tvého těla byla služebnicí tohoto Krále, k jeho božské službě! Kéž bys ho milovala celým srdcem, celou
myslí, ze všech sil!
TEHDY BY SES ZAMILOVALA DO BOHA A šla bys světem a hlásala dobrou zvěst! BŮH JE ZDE! Žij pro něho! BŮH
TĚ BUDE SOUDIT! ŽIJ PRO NĚHO! BŮH BUDE ZA PÁR ROKŮ, jen co skončí tento krátký život, PRO TEBE VŠÍM!
VRHNI SE DO NĚHO! Milujte ho.Poslouchejte, co od vás chce v každém okamžiku vašeho života! Dělejte to s plným
nasazením svého srdce, vynaložte pro tuto božskou službu všechny své síly. Zamilujte se do Boha! Na této zemi je mnoho
krásných věcí. KRÁSNĚJŠÍ JE však BŮH!
Ať vaše mládí neuteče a vy nemusíte se sv. Augustinem říkat mezi vzlyky nad promarněným životem: PŘÍLIŠ POZDĚ
JSEM TĚ MILOVAL! Příliš pozdě jsem tě miloval, kráso pradávná a stále nová!
NE! Ještě ve mně i ve vás kypí krev plná života. Srdce ještě bije a je SCHOPNÉ MILOVAT! Ještě umí dokázat svoji lásku
tím, že překonává VŠECHNY těžkosti!
NE! NYNÍ TĚ MILUJI, MŮJ BOŽE! MÉ VŠECHNO! NYNÍ. Přikaž a vykonám! Tvoje vůle je
má!
Chci to, co chceš ty!
ZAMILOVAT SE DO BOHA NA ZEMI ZNAMENÁ ZAMILOVAT SE DO JEHO VŮLE!
Do té doby, dokud ho naše duše, žijící pro tuto božskou službu, neuvidí a nebude ho mít u sebe navždy!
Více na www.focolare.cz

POCHOD PRO ŽIVOT 2010.
„Ještě než jsem tě utvořil v matčině životě, znal jsem tě,
ještě než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě,…“ (Jeruzalémská bible, Jeremiáš 1,5)
Zpráva z tisku.
Amnesty International (organizace založená v 60.letech, na obranu lidských práv a proti mučení vězňů) podpořila OSN
v její práci a vydala prohlášení, ve kterém se praví, že odepření potratu „porušuje práva žen a dívek“ a „splňuje kritéria článku
1. Mezinárodní konvence proti mučení.“
Jinými slovy, neumožníme-li našim ženám a dívkám, vraždit jejich vlastní děti, porušujeme tím jejich práva a navrch je
podrobujeme nelidské tortuře v podobě devítiměsíčního těhotenství. Obhájci a ochránci nenarozeného života a rodiny jsou zde
stavěni do role nejhorších katanů a mučitelů. Dá se předpokládat, že v blízké budoucnosti se ochrana nenarozeného života
a rodiny, stane trestným činem a sankcí budou nepodmíněné tresty. (1.)
Církev chránila nenarozený život a rodinu už na počátku své existence, a to i za cenu mnoha obětí. Právě církev stála
u zrodu prvních špitálů a nemocnic a bez ní by prakticky
neexistovala současná rozsáhlá síť těchto zařízení, určená všem
potřebným bez rozdílu. Přesto je nyní, a ne prvně v historii,
církev nucena předávat již vybudované zařízení do rukou jiných,
protože se odmítá podílet na zabíjení nenarozených dětí (2.)
a zneužívat svých lékařů k přesvědčování našich žen, že
těhotenství, které přichází ve spolupráci Boha a člověka, je
vlastně jen druh nemoci. Jsou totiž už rozpracované návrhy
zákonů o povinných potratech, nucených sterilizacích a limitech
počtu dětí v rodinách, a to vše v tzv. „Planetárním režimu.“(3.)
Jak čteme v Písmu svatém:
„Řekl si blázen v srdci:,Ne, Bůh už není!‘ Zkažené, ohavné
jsou jejich skutky,...“
(Jeruzalémská bible, žalm 14,1).
Pravá moudrost se rodí v tělesné i duchovní závislosti
člověka na svém Stvořiteli.
Jedním z těch, kteří se ve svém životě spoléhali právě na vztah ke svému Stvořiteli, byl i pan Jan Hubálek, se kterým jsem
měl možnost rozmlouvat na našich společných cestách vlakem, právě na pochody pro život a mohu dosvědčit, že když
promluvil, nebyly to žádné prázdné řeči, ale skutečná moudrost. Také se mnoho modlil a to i za nenarozené děti.
Když nás nyní předešel na věčnost, věřím, že děti, za které se modlil, a kvůli kterým obětoval čas i námahu spojenou
s našlapáním mnoha desítek kilometrů po pražské dlažbě, za modlitby růžence, stojí nyní s ním před Božím tváří, jako svědci
jeho lásky k těm nejmenším a nejbezbrannějším.
Nezbývá než poprosit všechny, kterým není lhostejné brutální zabíjení dětí, aby podpořili letošní desátý ročník pochodu
pro život, konaný letos v sobotu 20. března, a to buď přímou účastí nebo modlitbou. Program pochodu upřesním později.
Děkuji, Tonda z Mariánky.
1. Rakouští Zelení by rádi zavírali ochránce života. (celá zpráva Hnutí pro život)
2. Návrh rezoluce Rady Evropy, proti právu nemocnic odmítnout potraty. (celá zpráva Hnutí pro život)
3. Krajně propotratové a antihumánní výroky vysokých představitelů Obamovy administrativy. (celá zpráva Hnutí pro
život)
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OSOBNÍ SVĚDECTVÍ PANA HUBÁLKA, KTERÝ PŘED SMRTÍ NADIKTOVAL TENTO ČLÁNEK A CHTLĚL,
ABYCHOM JEJ UVEŘEJNILI.

VZPOMÍNKA NA BABIČKU.
Moje babička se narodila v roce 1885. V 19. století před 125 lety. Přesto vzpomínka na ní
vyžaduje lásku. Měla tři děti. Nejstaršího chtěla mít knězem. V té době věřící ženy dobře věděly, že
mají děti od Boha a proto je Bohu nabízely. Bůh její prosbu vyslyšel, ale až o dvě pokolení později.
Kněz je stejného jména Josef. Její manžel musel do 1. světové války. Vymodlila si, že se vrátil.
Babička, na kterou vzpomínám, byla velice inteligentní žena, i když absolvovala jen čtyři třídy
základní školy. V té době tomu tak bylo. Uměla perfektně německy a polsky. Na své stáří se dočkala
jen jednoho vnuka, protože tři moji sourozenci po narození zemřeli. Mě vychovávala modlitbou
a láskou, nikoliv dary. Chtěla, abych se modlil, i když já sám jsem se modlit nechtěl. Až jednou,
když jsem zlobil, byl bych jinak od otce bit. Táta byl velice přísný, ale dobrý. Utekl jsem se
k babičce a řekl ji: „pojď, budeme se modlit“. Dala mi růženec, který pro mě měla dávno připravený. Růženec jsem se pak
s babičkou modlil každý den. „Vlezl mi pod kůži.“
Babičku jsem vodil do kostela, bylo ji už přes 70 let a do kostela cesta trvala hodinu. Pěšky jsme chodili z Mistrovic do
Jabloného. Babička mě vyprávěla životopisy svatých. Moc mě to bavilo. Jeden si dokonce pamatuji do dnes o Jenofévě.
Babička byla velice vtipná a za víru se nestyděla. Vzpomínám, na jednu příhodu. Šli jsme brzy ráno do kostela. Došli jsme až
k závorám v Jabloném. Zaměstnanec ČSD, který nás tam viděl jít, dobře odhadnul, kam asi jdeme a komentoval to slovy:“ Kam
jdete babičko? Farář s kuchařkou ještě spějí“. A ona odpověděla: „do kostela“. A on na to,: „Vy ještě věříte“? A babička ihned
reagovala slovy,:“To jste na tom ještě hůře, než naše kráva. Já ji ustelu, nakrmím, ona si lehne a přežvykuje. A vy se trmácíte
životem a nevíte proč. A toho faráře nechte na pokoji. Byl byste rád, kdyby za Vámi přišel, řekla, ale nebude Vám to dáno“.
Když jsme poodešli dál, řekla mi: „budeme za něho modlit, aby pochopil, že Bůh je láska“. Nezlobila se na něho. To mě
oslovilo na celý život.
Pak jsem se dlouho nemodlil. Přišel obyčejný všední život. Dobře jsem se oženil. A postupně jsem se
vrátil k modlitbě růžence. Když mě postihla tato nemoc, pochopil jsem, že moje onemocnění je Boží milostí,
abych se k němu přiblížil. Pochopil jsem, že pokora se snoubí s láskou. Člověk musí všem lidem odpustit
a dokonce si myslet, že ostatní jsou lepší než já. V době mé nemoci mě oslovila kniha Gui Gilberta.
Evangelium podle svatého lotra. Tento francouzský kněz se staral o kluky na okraji společnosti. Mnozí lidé mu
říkali, tato mládež je nebezpečná, zkažená a zlá. Nemá cenu si s nimi něco začínat. Gilbert mladým lidem vždy
dodával naději, když se poctivě zřeknete všeho zla, vyznáte, hříchy pak jste čistí, jak ty bílé holuby na naší
farmě. P. Ježíš vlastně způsobil revoluci, tím, že spasil lotra po pravici. Nebyl to malý lotr. Měl za sebou mnoho zla. A Ježíš mu
přesto řekl: „ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ Kanonizoval ho sám Kristus. U Boha čas nic neznamená. Jeden den je jako tisíce
let. Bůh se může zmocnit srdce člověka za několik vteřin pokud Boha hledá. Pokud by nebylo tohoto lotra, těžko bychom věřili,
že nás Bůh tolik miluje.
Přeji všem lidem, aby Boží lásku poznali. Ona je jako slunce, hlavně všude dosáhne, jen když lidé o ní stojí. Kéž dospěje
ke všem. Když onemocníme vše padá, zůstává jen láska, která dává sílu, humor a naději.
Váš Jan Hubálek

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ

Před časem jsem se mohla seznámit s "Modlitbami matek". Toto hnutí spojuje matky, které se chtějí modlit za své děti
a vnoučata. Ženy se scházejí ve skupinkách a společně svěřují a prosí za své rodiny. Tato aktivita mě velice zaujala, zvlášť mě
oslovuje závěrečná modlitba, a protože vím, že nám všem záleží na osudu našich dětí a největší pomocí a mnohdy i jedinou pomocí je
právě modlitba, její text zde uvádím. S přáním velké víry v sílu modlitby Marie Moravcová.

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ
Chraň je v životě před úklady Zlého, před závislostmi
různého druhu a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.
Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly zdravé duchovně,
duševně i tělesně, aby přišly do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že při nich stojíš a že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim choval/a s Tvou
trpělivostí, moudrostí a láskou.
Amen
Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky více než my.
Věříme, že cokoliv se jim stane, Ty o tom víš.
Důvěřujeme Ti, odevzdáváme Ti je, abys Ty mohl konat
v jejich životě - ne podle naší představy, ale podle své
moudrosti a lásky.
Amen

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky
a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.
Přikryj je svou krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je ode všech vlivů Zlého.
Ochraňuj je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji
pokoj duše, čistotu srdce a osvobození od zlých myšlenek,
slov a skutků.
Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost, pokoj, životní
moudrost, chuť k modlitbě a k plnění svých povinností,
srdce plné lásky k Tobě a k lidem.
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BLAHOSLAVENSTVÍ (8. ČÁST)
Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blahoslavení jste, když vám
budou zlořečit a pronásledovat vás a mluvit proti vám vylhaně všecko zlé kvůli mně, radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odměna
v nebesích.
Svět plně nepochopil mesiášské poslání Božího Syna. Proto proti jeho hlasatelům a Církvi se zdvihá neustále odpor. Odpor
lidského zla i Zla nadpřirozeného, který v dvoutisícileté historii křesťanství vyvrcholil svědectvím krve mnoha mučedníků. Odpor,
který plánovitě pokračuje do současnosti v různých promyšlených formách, pokračuje i v naší snad demokratické společnosti. Odpor
proti Bohu, církvi a víře je rozličný a vlastní každé formě společenského systému a době a v dané zemi. Formy útlaku jsou různé. Od
taktiky lživých nařčení přes administrativně protiprávní a existenciální nátlak až po fyzické násilí. Vždy s jediným cílem. Popřít Boha
a nahradit jej teorií evoluce a přírodou. Popřít Božství Ježíšovo na pouhou historickou postavu. Popřít jeho učení a nahradit jej
filosofickými a sofistickými frázemi. Rozdělit, oslabit a ovládnout společenství Církve a Božího lidu. Vzít církvi hmotnou základnu
pro hlásání evangelia. Negovat vše, co souvisí s vírou v Boha a s náboženstvím. Zfalšovat historický význam církve. Nahradit
křesťanskou morálku a etiku existencionalismem s výrazným podtržením lidského ega – užít si a vše je dovoleno, co není zákony
zakázáno (potraty!). Popřít dějinný význam křesťanství a jeho podíl na duchovním, kulturním, vzdělanostním i hmotném přínosu
a pokroku lidské společnosti.
Pán Ježíš neslíbil svým učedníkům klidný život, ani bohatství, ani kariéru. On předpověděl jejich pronásledování a proto jim dal
útěchu v milosrdenství a v tomto blahoslavenství při zachování věrnosti Bohu. Zde na zemi, v tomto čase, nepochopeni, umlčováni,
lží pomlouváni a pronásledováni naplňují toto blahoslavenství a získávají odměnu pro věčnost. Mnozí chápou pronásledování jako
odčinění vlastních vin i vin Církve a vin šiřitelů křesťanských hodnot v minulosti. Mnozí však nepochopili blahoslavenství
a přizpůsobili se době pro svůj existenční vzestup. Ti sestupují ze žebříčku Božích hodnot až na samé dno, kde bude „pláč a skřípění
zubů“. Sami se tak vyřazují z plánu Boží spásy a umenšují Boží lid. Ne však kvantita, ale kvalita je důkazem Boží přízně ve
svobodném a uvědomělém spojení s Ním. Důkazem toho, že dílo Boží je lidským úsilím a násilím nezničitelné je, že i přes nepřízeň
časů nezaniklo, ba naopak rostlo a šířilo se do celého světa. Vždyť i malá jiskřička rozdmýchaná letnicovým vánkem dokáže rozhořet
oheň Boží lásky po celém světě.
Pane, řekl jsi „vezmi svůj kříž a následuj!“ Je to výzva pro mě a pro všechny, kteří v Tebe věří celým srdcem. I přes Tvé ujištění
nemám někdy sílu k obraně Tvé církve a evangelia. Pak mi, prosím, Pane, pomoz! Pane
- jak mohu odpustit nepřátelům, když nedokážu odpustit svým bližním,
- když někdo napadne mou víru, vlož mi do úst slova obrany a zastání,
- pohoršují-li mě slova Tebe urážející a zesměšňující, dej mi statečnost odrazit urážky a vlož mi do úst modlitbu,
- dej mi pokoru a své milosrdenství, když sám se postavím svými hříchy proti Tobě.
Pane, víme, že spása není přislíbena těm, kteří nečinně složili ruce v klín, ale těm, kteří svými skutky a vpravdě žitým desaterem
naplňují evangelium lásky. Jistě jsi neměl na mysli v tomto osmém blahoslavenství, abychom se stali pouhými pasivními trpiteli nebo
hříčkou lidské zlovůle. Dal jsi nám příklad svým jednání, když ses postavil ve svatém rozhorlení proti kupcům a penězoměncům
v jeruzalémském chrámu a bičíky jsi je vyhnal z domu svého Otce. Postavil ses tak proti těm, kteří snížili vážnost a úctu Božího domu
na pouhý bazar. Prosíme Tě o pomoc v horlivosti při obraně věcí Božích a vlož nám do mysli i do úst slova zásadních argumentů proti
všemu, co Tě ponižuje, zesměšňuje a uráží. Pomoz, ať se nenecháme vést hněvem, ale Tvým milosrdenstvím k nepřátelům, která by
měla být vlastní křesťanům.
Pane, dej nám laskavé srdce, schopné snášet protivenství v pokoře, ne však v pasivitě.
js.

POZNÁTE JE?
Dostal jsem velmi starou fotografii, snad z dvacátých nebo třicátých let 20. století, na níž je skupina osmi osob, z nichž tři jsou
kněží. Uprostřed fotografie je čermenský pan
farář P. Jan Suchomel. Ten byl v naší farnosti
farářem od roku 1912 do roku 1936. Čermenská
farnost v historii mívala i dva kaplany. Je tedy
pravděpodobné, že oba dva kněží mohou být
zdejší kaplani, pokud je to fotografováno u naší
fary a foto je pořízeno před farním kuželníkem.
V době působení pana faráře Suchomela se
v naší farnosti vystřídali tito kaplani:
P. Gustav Novák z Litomyšle, působil
v Čermné od r. 1907 do r. 1933.
P. Ladislav Kaube, od r. 1907 do r. 1922.
P. Josef Pfeifl, od r. 1933 do r. 1934
P. František Kaube, od r. 1934 do r. 1935,
(po roce 1945 odsunut do Německa)..
P. Adolf Krause, od r. 1935 do r. 1938. Ten
byl také ustanoven administrátorem v Čermné od
r. 1936 do r. 1938, zřejmě v době nemoci pana
faráře
P.
Jana
Suchomela.
Ten
zemřel 23. 7. 1936. Na zdejším hřbitově má pamětní desku nad hrobem pana faráře P. Čeňka Ptáčka.
Pokud by někdo z farníků poznal ony dva zmíněné kněze, dejte prosím zprávu Vladimíru Jansovi, tel. č. 465 393 174.
Děkuji.V. Jansa
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AHOJ DĚTI!
Kdo dnes dával dobrý pozor, určitě si všiml, kterou neděli slavíme. Je to poslední únorová a zároveň
druhá postní neděle. To tedy znamená, že prožíváme dobu postní a připravujeme se na Velikonoce. Protože
Velikonoce jsou největším svátkem v celém roce, zaslouží si opravdu důkladnou přípravu. Proto také doba,
která nás na tyto svátky má co nejlépe připravit, trvá 40 dní. Možná si to už někdo z vás pamatuje. Den, který
stojí na jejím začátku, nazýváme Popeleční středa. Pak následuje 6 týdnů. Do postní doby nejsou počítány
neděle. Takže dobří počtáři to mohou ještě přepočítat.
Důležitější
ale určitě bude to, jak s tímto
poměrně dlouhým časem naložíme
a zda se nám podaří ho dobře
využít. Slovo půst dává sice název
celému období, ale neměli bychom
zůstat jen u něj. Vybízí nás,
abychom se ovládali třeba v jídle,
sladkostech, ale i v jiných věcech.
K tomu však potřebujeme také
modlitbu, abychom svá rozhodnutí
dokázali uskutečnit. A pak si máme
také více všímat svého okolí, kdo
z našich blízkých potřebuje nějakou
pomoc.
Odříkání,
modlitba
a obdarovávání jsou nejdůležitější
průvodci, kteří nás chtějí provést
postní dobou až k Velikonocům.
Určitě to bude stát jistou
námahu. Ale všechno, pokud to má
mít nějakou cenu, stojí námahu.
Víme, že se častokrát docela
zapotíme, než se podaří něco
pěkného a kvalitního vytvořit. Ať
už to vezmeme od maličkostí až po
věci velké jako třeba výchova vás dětí. Kdybyste se zeptaly svých
rodičů, tak jejich odpověď by určitě
mluvila o veliké námaze.
A pokud postoupíme ještě
o stupínek výš, vidíme našeho
nebeského Otce, který se snaží
vychovávat nás všechny – jeho
pozemské děti a posílá nám svého
Syna. Víme, že Pán Ježíš se pro nás
namáhal velmi usilovně, zvláště ke
konci svého pozemského života.
Dokonce můžeme v Písmu svatém najít tato slova: „Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem
jako krůpěje krve.“ Tak popisuje události evangelista Lukáš. Pán Ježíš se modlil před svým zatčením v Getsemanské zahradě
a velmi trpěl a namáhal se pro každého z nás.
I my se tedy budeme snažit v postní době každý den alespoň trochu namáhat, myslet na Pána Ježíše. Obrázek kříže
poskládaného z malých krůpějí nám to bude připomínat. Kapky symbolizují právě tu naši námahu, pot. Je jich přesně 40. Sice
už nám několik dnů postu uplynulo, ale snažte se, aby do Velikonoc byly všechny kapky pěkně vybarvené. Ale nejen to, za
každou kapičkou by mělo být schované něco, o čem jsme již mluvili v úvodu, tedy odřeknutí se něčeho příjemného, modlitba
nebo pomoc bližnímu.
(Otazníček)

Pro starší:
Do postní doby neodmyslitelně patří modlitba Křížové cesty. Procházíme spolu s Pánem Ježíšem jednotlivá zastavení
a každé z nich nám nabízí spoustu myšlenek, námětů a výzev k řešení problémů v našich vlastních životech. Nechme svá srdce
otevřená k naslouchání a nabízené pomoci. Snažme se načerpat sílu. Každý z nás si nese také svůj vlastní kříž. Někdo to možná
odmítá přiznat nebo se snaží nést celou tíhu sám. Není jednodušší uposlechnout Ježíšově výzvě k následování, brát každý den
na sebe svůj kříž a jít za Ním? Vždyť On už tu Křížovou cestu prošel a ví, jak to všechno, s čím se na ní setkal, bolelo. Zná i ty
naše cesty a chce nás na nich doprovázet.
- 5 -
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V osmisměrce hledejte všechna podtržená
slova z názvů jednotlivých zastavení Křížové
cesty. Tajenku tvoří zbylých 24 písmen.
1.
Ježíš souzen
2.
Ježíš přijímá kříž
3.
Ježíš padá pod křížem poprvé
4.
Ježíš se potkává se svou matkou
5.
Šimon pomáhá nést kříž
6.
Veronika podává Ježíšovi roušku
7.
Ježíš padá pod křížem podruhé
8.
Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
9.
Ježíš padá pod křížem potřetí
10.
Ježíš svlečen ze šatů
11.
Ježíš ukřižován
12.
Ježíš na kříži umírá
13.
Ježíš sňat z kříže
14.
Ježíš položen do hrobu
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Ve spojovačce byla skryta svíce Hromnička.
Nedopatřením došlo k „proměně“ některých
prázdných trojúhelníčků na plné, a tak nebylo
možné je vzájemně spojovat a vytvořit svíčce
paprsky. Za vzniklou chybu se omlouváme.

PLÁN KOSTELNÍCH
SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2010
Drazí, bratři a sestry,
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2010. Prosím, zaznamenejte si do svých
kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možností také na jejich potřebu přispějte.
Ohlašovány budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a opravu farního kostela v Dolní Čermné.
Děkuji všem za pochopení a pomoc při financování oprav v naší farnosti.
otec Josef

Termín konání sbírky ve farnosti

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL
sbírka „Svatopeterský haléř“
sbírka při akci „Misijní koláč“
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na bohoslovce a seminář
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na potřeby kostela na Mariánské Hoře
sbírka na církevní školství
sbírka na misie
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří
sbírka na Diecézní charitu
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří

datum
21. února 2010
14. března 2010
4. dubna 2010
25. dubna 2010
16. května 2010
20. června 2010
25. července 2010
15. srpna 2010
12. září 2010
19. září 2010
17. října 2010
7. listopadu 2010
5. prosince 2010
25. prosince 2010
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neděle
1. postní
4. postní
Boží hod velikonoční
Pouť v Dolní Čermné
7. velikonoční
12. v mezidobí
17. v mezidobí
20. v mezidobí
Pouť na Mariánské Hoře
25. v mezidobí
29. v mezidobí
Posvícení v Dolní Čermné
2. adventní
Boží hod vánoční - sobota
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V březnu 2010 oslaví:
90 let
paní Marie Šedajová
z Verměřovic
86 let
paní Ludmila Páchová
z Dolní Čermné
86 let
paní Miluška Bednářová
z Petrovic
86 let
paní Věra Mlynářová
z Verměřovic
84 let
paní Anna Mačátová
z Horní Čermné
83 let
paní Matylda Motlová
z Dolní Čermné, nyní bytem v Lanškrouně
81 let
paní Libuše Jandová
z Dolní Čermné
80 let
paní Marie Křivohlávková
z Dolní Čermné
79 let
paní Drahomíra Mačátová
z Petrovic
78 let
paní Zdenka Dušková
z Petrovic
78 let
paní Jarmila Vávrová
z Dolní Čermné
77 let
pan Josef Klekar
z Dolní Čermné
76 let
pan Josef Krobot
z Dolní Čermné
76 let
pan Josef Marek
z Petrovic
75 let
paní Markéta Faltejsková
z Dolní Čermné
73 let
paní Ludmila Marešová
z Dolní Čermné
60 let
paní Věra Formánková
z Dolní Čermné
60 let
paní Jaroslava Ježková
z Dolní Čermné
50 let
pan Miroslav Hejl
z Dolní Čermné
Všem oslavencům srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Byli pokřtěni a stali se Božími dětmi:
v Dolní Čermné
31. 1. 2010
Daniel Macháček
z Horní Čermné
Rodičům Daniela rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dětí.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné 28. 1. 2010
s panem Zdeňkem Bednářem
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné 29. 1. 2010
s panem Jaroslavem Hurychem
z Lanškrouna
v Dolní Čermné 10. 2. 2010
s panem Janem Hubálkem
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

KULTURNÍ KALENDÁŘ
12. 3. – 20.00 hod.
19. 3. – 19.30 hod.
25. 3. – 19.00 hod.
27. 3.

Maškarní ples
Sál U dubu v Jablonném nad Orlicí
Jarní „Josefovský“ koncert –
Kino Letohrad
Bláznivé nůžky – divadlo
Sál Kina v Jablonném nad Orlicí
Strakonický dudák - divadlo (ochotníci z Dolní Čermné)
Orlovna v Dolní Čermné

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Březen 2010
7. 3. Ne 3. neděle postní 7.30 p. Venclová 402
14. 3. Ne 4. neděle postní 8.00 Marešovi ml. 271
21. 3. Ne 5. neděle postní 7.30 Venclovi 288
7.00 Pecháčkovi 330
28. 3. Ne Květná neděle
10.30 Klekarovi ml. 292

1. 4.
2. 4.
4. 4.
5. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
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Duben 2010
Čt Zelený čtvrtek
18.00
Pá Velký pátek
18.00
Zmrtvýchvstání Páně, 7.30
Ne
Boží hod velikonoční 10.30
Po Pondělí velikonoční
7.30
Ne 2. neděle velikonoční 7.30
7.30
Ne 3. neděle velikonoční
10.30
7.30
Ne 4. neděle velikonoční
10.00

Jansovi 7
Dvořákovi 406
Millerovi 177
p. Krátký 73
Motlovi 11
Režný 403
p. Motlová 11
Kunertovi 12
Adamcovi 18
Macháčkovi 242

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
2. neděle postní
28. února 2010
9. týden / 2010

BOHOSLUŽBY
1. března 18.00
2. března 3. března 18.00
4. března 7.30
18.00
5. března 19.00
6. března 7.30
17.00

V TOMTO TÝDNU:

pondělí
po 2.neděli postní
Dolní Čermná
úterý
po 2.neděli postní
středa
po 2.neděli postní, sv. Kazimíra
Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu
čtvrtek
po 2.neděli postní
Dolní Čermná – za zemřelé sestry
Verměřovice
pátek
po 2.neděli postní, první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Dolní Čermná – za Marii Cejnarovu, rodiče a sestry
sobota
po 2.neděli postní, první sobota v měsíci,
Dolní Čermná
Verměřovice – za Františka a Jana Markovy a syna

7. března - neděle – 3. postní
Dolní Čermná
Petrovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná

7.30 h. – za farníky
9.00 h. – za Václava, Filomenu a Pavla Mikulovy
10.30 h. – za Ludvíka Plháka, švagra a duše v očistci
15.00 h. - pobožnost Křížové cesty

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele:

Ve Verměřovicích:

ve středu od 15.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči,
od 17.00 h. – 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 čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
příprava dětí na 1. sv. přijímání
pobožnost Křížové cesty
biblická hodina
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
pobožnost Křížové cesty
náboženství pro středoškoláky
setkání žen
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
farní knihovna
pobožnost Křížové cesty
adorace před vystavenou Eucharistií
mše svatá zaměřená pro děti
pobožnost Křížové cesty

den
pondělí
pondělí
pondělí
středa
středa
středa
čtvrtek
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek
neděle
neděle

datum
1. 3.
1. 3.
1. 3.
3. 3.
3. 3.
3. 3.
4. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
5. 3.
7. 3.
7. 3.

hodina
14.00 h.
17.30 h.
19.00 h.
16.45 h.
17.30 h.
19.00 h.
16.30 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
16.00 – 17.00 h.
18.30 h.
po mši svaté
10.30 h.
15.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná, Verměřovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
(JR)
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