
 

  
PPŮŮSSTT  

Postní doba je dobrou příle�itostí pro zastavení se, správné nasměrování a posilnění v na�em �ivotě. Je to �ance pro 
změnu. Myslet si, �e je to doba, kdy předěláme své blízké nebo bli�ní, je mimo realitu. Dost mo�ná, �e na konci postní doby 
zjistíme, �e změnit mů�eme jedině sami sebe a to je�tě dosti ztuha. 

Mnoho rodičů a katechetů ře�í nelehkou otázku, jak přiblí�it smysl postní doby dětem. Chápat postní dobu jako čas, kdy 
toho mnoho musíme a je�tě více nesmíme, by bylo ne�ťastným zú�ením tohoto časoprostoru. Je dobré ukázat dětem, nejlépe 
vlastním �ivotem, �e se zříkáme něčeho, mo�ná i dobrého, abychom vytvořili prostor pro něco je�tě hodnotněj�ího. Čas, který 
jsme u�etřili, kdy� jsme se odřekli bloudění po internetu nebo sledování televize, mů�eme věnovat hovoru s Bohem nebo 
s blízkými, modlitbě, napsání dopisu někomu osamělému, hře s dětmi, poslou�it druhému, nav�tívit staré nebo nemocné � 
Peníze za časopis nebo čokoládu, kterých jsme se odřekli, mohou přispět potřebným. 

Liturgické texty, pobo�nost kří�ové cesty a mnoho dal�ích tradičních či moderních zdrojů zbo�nosti, nabízí velké 
mno�ství podnětů ke správnému nasměrování na�í postní doby. Dětem je dobré dodávat inspiraci ke konkrétním skutkům lásky, 
učit je v�ímavosti vůči bli�ním, pozorovat jejich snahu a odhodlání a oceňovat jejich krůčky odříkání v postní době. Povzbuďte 
děti, aby namalovaly va�i originální rodinnou kří�ovou cestu. Určitě proběhne i řada podnětných rozprav nad smyslem 
jednotlivých zastavení. Odtud zbývá jen krůček k hovoru o smyslu čekání, o tě�kostech a utrpení, o tom, jak mů�eme pomáhat 
jeden druhému nést jeho osobní kří�e a tě�kosti. 

Leto�ní postní dobu mů�eme pro�ít jako čas vděčnosti se zvlá�tním zaměřením na v�echna obdarování, jich� se nám 
v �ivotě dostalo a dostává. Nebo to celé pojměme jako čas úklidu � ve vztazích, ve způsobu �ivota, ve způsobu vydělávání 
a utrácení peněz, v hospodaření s časem, jídlem i silami, � a klidně mů�eme zahrnout i úklid té �komory,� do které se nám 
tolik nechce. 

Co� takhle naladit leto�ní postní dobu do radosti, cíleně vyhledávat i malé radosti ve svém �ivotě, v �ivotě bli�ních 
a pro�ívat ji, a tak se trénovat na radost největ�í � velikonoční radost z na�eho vykoupení a spásy? 

M. �. 

PPOOSSTTNNÍÍ    DDOOBBAA    ��    NNUUTTNNÉÉ    ZZLLOO??  
Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je mně (a koneckonců v�em, co chodí do 

kostela) najednou určováno, �e se nemáme příli� dívat na televizi, chodit do kina, příli� dobře jíst, �e se máme vyvarovat v�eho, 
co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez květin a se zahalenými obrazy) jsem sly�el, co v�echno 
nesmíme dělat a jak se máme co nevíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který nám chce co nejvíce 
zkomplikovat �ivot. A čím nám bude hůře, tím lépe� Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, kdy� jsem na 
popeleční středu jako malý kluk vycházel mezi �normální� lidi z kostela sv. Kří�e Na Příkopech s u�piněným čelem� 

Nechápal jsem, proč to v�echno musí být. Mo�ná, �e mi to tehdy někdo vysvětlil, ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, 
�e jsem vnímal, �e je to v�echno kvůli té �postní době�, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy u� konečně budeme 
zbaveni onoho damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 

Kdy� jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoumal, právě postní doba 
a půst. (A zkoumám dodne�ka�) Z mého zkoumání nyní vím, �e v �postní době� nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním 
z prostředků k něčemu důle�itěj�ímu: toti� k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale 
obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, ne� to, čím právě �iji. 

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco vět�ího, předpokládá, �e je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do 
svých dlaní přijmout něco vět�ího, musím odlo�it to, co v nich mů�e překá�et. V tom je podstata neustálého rozli�ování kudy 
nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na 
cestě obrácení: �půst�, �modlitbu�, �almu�nu� a �smíření�. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozli�uje, jak 
a kudy se má ubírat jeho �ivot. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit�) a to, čeho se zřekl, poskytuje 
potřebným � co� je podstatou �almu�ny�. Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. 

Po�ehanou postní dobu! 
Ignác Mucha 

PPOOUUTTNNÍÍKK RROOČČNNÍÍKK    XXVVII
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Povstávám dnes skrze Boha, 
kterého prosím, 
aby mě řídil. 
Bo�í sílo, udr�uj mě, 
Bo�í moudrosti, veď mě, 
Bo�í oko, hleď za mne, 
Bo�í ucho, sly� mě, 
Bo�í slovo, mluv za mne, 
Bo�í ruko, chraň mě, 
Bo�í cesto, prostírej se přede mnou, 
Bo�í �títe, zastiňuj mě, 
Bo�í vojsko, chraň mě před léčkami, před poku�ením, před svody, před ka�dým,   
kdo mi strojí úklady, ať blízko či daleko, ať sám či v davu. 
 
Kristus buď se mnou, 
Kristus přede mnou, 
Kristus za mnou, 
Kristus buď ve mne, 
Kristus pode mnou, 
Kristus nade mnou, 
Kristus buď, kde lehám, 
Kristus, kde sedám, 
Kristus, kde vstávám, 
 
Kristus buď v srdci ka�dého myslícího na mne, 
Kristus v ústech ka�dého mluvicího o mně, 
Kristus buď v ka�dém oku vidoucím mne, 
Kristus buď v ka�dém uchu sly�ícím mne. 
 
Povstávám dnes v síle a moci, skrze Trojici, skrze víru v trojitost, skrze víru v jedinost jediného Tvůrce světa. 

Podle "Hymnu sv. Patrika" 

PPŘŘEEKKOONNAANNÁÁ    KKRRIIZZEE  
Taťána a Viktor jsou 19 let man�elé a mají čtyři děti. Vyprávějí o zku�enosti z velmi tě�kého období, které nedávno 

pro�ili. 
Viktor: �Velmi jsem se nasadil v profesionálním �ivotě, dosáhl jsem ve svém oboru nejvy��ího postavení s velmi dobrým 

platem. Musel jsem v�ak trávit mnoho hodin mimo domov. Postupně jsem se natolik vzdálil od rodiny, a� jsem navázal vztah 
s jednou kolegyní z práce. Dokonce jsem se rozhodl rodinu opustit.� 

Taťána: �Nikdy bych si nebyla představila, �e se dostanu do takové situace. V�e se mi zhroutilo. Byla jsem zdě�ená, sama 
se čtyřmi dětmi. Nejstar�í syn se proti této situaci vzbouřil a ode�el z domova. Zdálo se mi, �e můj �ivot ji� nemá smysl. Spojila 
jsem se se svými dětmi a ka�dý den jsme se společně modlili a prosili Boha o milost Viktorova návratu. Rodiny z na�eho 
společenství mě v této době zoufalství a bolesti podpíraly. Posléze jsem pochopila, �e chvíle utrpení mají smysl, �e je to doba 
lidského i duchovního zrání.� 

Viktor: �Měl jsem srdce plné pýchy a ze svého rozhodnutí jsem nechtěl ustoupit. Rodiny ze společenství se mnou 
neztratily kontakt, naslouchaly mi a pomohly mi o v�em znovu přemý�let. Zvlá�ť kdy� jsem rozjímal nad některými spisy 
Chiary Lubichové, jsem si uvědomil, �e mé místo je vedle mé rodiny, a na�el jsem sílu k rozhodnutí pro návrat domů. �ena, se 
kterou jsem navázal vztah, pracovala na stejném místě, a abych začal nový �ivot, rozhodl jsem se z práce odejít. 

Zůstal jsem nezaměstnaný, a� se mi podařilo najít velmi jednoduchou práci, podobnou té, kterou jsem měl na začátku své 
kariéry. Sna�il jsem se novou situaci přijímat s pokorou. Děkuji Bohu za podporu rodin na�eho společenství, a předev�ím za 
odpu�tění mé man�elky a dětí, díky němu� opět jdeme po společné cestě. V této poslední době jsem si kromě jiného uvědomil 
Bo�í přítomnost v mém �ivotě a v �ivotě mé rodiny. A co jsem nečekal, při�la i nabídka nové práce.� 

VVYYDDRR��EETT??  
Postní doba � čtyřicet dní na cestu lásky s Láskou. 
Jistě cítíme, �e postní doba není předev�ím o tom vydr�et půst, odříkat si příjemnosti, bujaré zábavy. Patří to tam také, 

ale� 
Jedním z předobrazů je čtyřicetileté putování izraelského národa ke svobodnému �ivotu v zaslíbené zemi, čtyřicetileté bytí 

s Bohem často v nepřívětivém prostředí, kde vyvolený národ trpěl a zvykal si na Bo�í doprovod, přítomnost a působení. Leccos 
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bylo odli�né od jeho představ. Bůh obracel jeho pozornost na to, co je skutečně Bo�í, i drsným způsobem. Přesto Izrael zápasil 
o víru v Hospodina, který ho vedl do zaslíbené země, do lep�í budoucnosti. Cesta byla přípravou! 

Ptejme se i my: Připravuji se a nechávám se doprovázet? Věřím, �e je se mnou Je�í� a doprovází mne? Dr�ím se jeho nebo 
jiných věcí, zálib? Přijímám, �e pro mne, kvůli mým hříchům zemřel na kří�i, abych já �il? Sna�ím se vidět jeho působení ve 
svém �ivotě? Mo�ná jsou mé oči a vnitřní zrak zastřené, plné dojmu, �e jsem na v�e sám a �e to se mnou jde �od desíti 
k pěti�� 

Radujme se! Máme čtyřicet dní ne k �vydr�ení�, ale k intenzivněj�ímu �ivotu s Pánem. Pomů�e-li nám více modlitby, 
modleme se! Budeme-li mu chtít projevit lásku zřeknutím se svých choutek, postěme se! Předev�ím ho ale milujme v bli�ních 
pozornou, upřímnou a pravdivou láskou. Máme čtyřicet dní na cestu lásky s Láskou 

Tomá� Hoffmann 

KKAA��DDÝÝ    ZZ    NNÁÁSS    TTOO    VVIIDDĚĚLL    JJIINNAAKK  
Na na�em pozemku rostly u parkovi�tě keříky, které v létě nádherně kvetly. Kvůli na�í plánované stavbě je ale bylo třeba 

odstranit. I kdy� do začátku stavby zbývalo je�tě trochu času, chtěli jsme to mít brzy rozhodnuté. Nena�li jsme v�ak jiné místo, 
které by se jak mně, tak i man�elovi zdálo vhodné. 

Neviděli jsme �ádné ře�ení. Proto jsem se velmi udivila, kdy� jsem za nějakou dobu pracovala na zahradě a vedle terasy 
jsem na�la jeden přesazený keřík. Stra�ně mě to rozčílilo! Podle mě to bylo naprosto nemo�né místo. Kromě toho by přitahoval 
i mnoho včel, které by nás při jídle obtě�ovaly. A vůbec! Byla jsem velmi rozzlobená, proto�e man�el ten keřík přesadil, ani� 
by mi o tom předem řekl. Nejraději bych ho byla jednodu�e vytrhla. 

Zhluboka jsem se nadechla a předsevzala si, �e si o tom s man�elem v klidu promluvím. Rozhovor ale neproběhl zvlá�ť 
dobře, proto�e jsme se ka�dý na věc dívali z jiné strany. Proto�e jsme se nedokázali domluvit, �la jsem do kuchyně, abych 
začala vařit. Celá zále�itost mi ale nedávala pokoj, a tak jsem se sna�ila vnitřně spojit s Bohem a předlo�it mu svou bezradnost. 
Pomalu jsem se uklidnila. �Jak jen jsem mohla tolik trvat na svém názoru,� ptala jsem se sama sebe. Najednou jsem si 
uvědomila, jak ta rostlina je pro mého mu�e důle�itá. Pak mě napadlo, �e kdybychom ji zasadili do květináče, mohlo by to být 
nejjednodu��í ře�ení jak ji zachovat a najít pro ni nejvhodněj�í místo. 

Při jídle jsem řekla o tomto nápadu man�elovi. I jemu se takové ře�ení líbilo. Navzájem jsme se omluvili a radostně jsme 
vyrazili koupit velký květináč. 

B. B. 

Trocha  humoru 
I kdy� byl můj synek u� natolik velký, �e se mnou chodil na nákupy pě�ky, stále jsem s sebou brala 
kočárek, abych měla kam ukládat tě�ký nákup. Jednou jsem v kočárku vezla pětikilový pytlík brambor 
a hlávku zelí. Nějaký kolemjdoucí povídá: �Celý tatínek!� 

�Izraelité na pou�ti byli nespokojení. Chyběl jim chléb, maso i voda. Stále reptali proti Hospodinu. 
A co na to Bůh?� ptá se paní katechetka. 
�Dal jim za trest Desatero!� 

Kdy� můj tříletý bratr hrozil, �e dá babičce za krk pavouka, babička prosila: �Prosím, nedělej to, vyděsil bys mě k smrti!� 
Bráchovi to asi bylo jedno: �To nevadí, mám je�tě jednu babičku,� vysvětlil jí. 

CCEESSTTAA    KKŘŘÍÍ��EE  
Nereptej na �ivot, na cestu kří�ovou, 
kterou se v potu vláčí� 
pod kří�em přetě�kým, 
jen� k zemi tě tlačí, 
poslední síly ztrácí�. 
Vzpomeň na Golgotu, před věky dávnými 
tam Kristus, Pán, také nesl kří�. 
Sám čistý a nevinný, v�ak mnohým na obtí�. 
Břemeno tě�ké na sebe vzal, 
aby po věky budoucí příklad Lásky dal. 
Přijal ten kří�, hanu a potupu 
i muka tělesná, aby nám pomohl být blí� Bohu. 

Zmučený, ztýraný, odpou�tí vrahům svým 
bez hněvu a výčitek. 
Konec cesty Jeho kří�ové má pro lidstvo 
i pro tebe nový, světlý začátek. 
Je�í� muka svá podstoupil, 
aby cestou kří�e ze hříchů nás vykoupil. 
I tvá cesta kří�ová plná je trní, 
je cestou spásy du�e tvé, 
které jenom Je�í� porozumí. 

 
Ze sbírky �Svítání� od Bo�eny Javůrkové, 

Rodačky z Petrovic 
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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Věřím, �e se vám podařilo spolu se skřítkem opravit svíčku a pěkně ji vybarvit. Únor, přesto�e letos 

o jeden den del�í, je téměř u konce. Za pár dnů přivítáme březen. Také nám minulý týden začala postní 
doba. Zahájili jsme ji Popeleční středou a dnes slavíme první postní neděli. Postních nedělí bude celkem 
�est. Sedmá u� bude velikonoční. Je před námi tedy poměrně dlouhé období, kdy se máme chystat na 
Velikonoce. 

Představme si, �e se vydáme na dobrodru�nou výpravu za pokladem. O pokladu zatím dal�í 
neprozradím, proto�e za měsíc se je�tě jednou setkáme (před Velikonocemi), tak si povíme víc. Na�e cesta 

bude náročná, povede mezi skalami a vy�ádá si odvahu a úsilí, proto�e poklad je ukryt téměř na vrcholu hory. Vykročíte po 
vyznačených bodech, ka�dý den � jeden bod. V neděli le�í na cestě kytička � symbol radosti. �ebříky, které se tu objevují, vám 
pomohou dostat se vý� � pokročit do dal�ího týdne. Cestu zahajuje Popeleční středa � jako start, tak�e první tři dny si mů�ete 
dobarvit a postupovat dál (vybarvovat) od dne�ní neděle a� k cíli. Cesta symbolizuje to, o co se máte v postní době sna�it. 
Ka�dý bod představuje modlitbu, proto�e ka�dý den se máme modlit a nezapomínat na to. Kytička � neděle � radost, je zároveň 
symbolem ka�dého obdarování bli�ního. Ať u� mu darujeme něco, co velmi potřebuje, nebo jen něco nepatrného, úsměv, čas, 
v�echno má cenu. No a �ebřík? Ten symbolizuje překá�ku, nutí nás vystoupit z pohodlné cesty, odříci si bezpečný postup, ale 
umo�ní � pokud ho překonáme � dostat se vý�. Tím �ebříkem pro nás mů�e být nabídnutá pomoc rodičům, třeba při zdolání 
hromady nádobí, pomoc s úklidem nebo vyřízení nepříjemnosti s kamarádem a určitě přijdete je�tě na dal�í mo�nosti. Kdy� se 
vám ka�dý týden něco povede, bude to výborné. 

Je�tě jedna důle�itá věc. Víme, �e kdy� vystupuje artista v cirkusu a předvádí tě�ká čísla, je ji�těn lany. Stejně tak i my 
jsme na v�ech cestách �ji�těni� díky andělům strá�ným a Bo�í náruči. Tak�e �ádný strach a s chutí za dobrodru�stvím. 

(Otazníček) 
Pro star�í: 

ZRNKO  MÁKU 
Na stole le�í několik makových zrnek. Asi se odloupla z nakoupeného pečiva. Barča je shrnuje rukou a chce je vyhodit. 

Jedno zrníčko se jí v�ak přichytí na dlani, a tak ho donese k ústům a ochutná. Při rozkousnutí si teprve uvědomí, jak veliká 
maková chuť je ukryta v tak nepatrném semínku. V jednom jediném zrnku, tak malém, �e si ho klidně spleteme se smítkem. 
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Toho si vlastně člověk ani nev�imne, kdy� si pochutnává na makových koláčích, buchtách, či sypaných loupácích 
a rohlících. Neuvědomí si, jak obrovské mno�ství malých zrnek dá vzniknout něčemu chutnému. Bára si jen tak sama pro sebe 
přemý�lí dál, � �e jí to je�tě nikdy nenapadlo� 

Mnohdy si člověk hodnotu věcí uvědomí a� ve chvíli, kdy je nemá. Výpadek elektřiny nás úplně ochromí, bez mobilního 
telefonu nefungujeme. Teplou vodu a teplo doma bereme automaticky� Často si nevá�íme ani zdraví, dokud nenastane nějaký 
problém. To jsou situace, do nich� jsme občas nedobrovolně vta�eni. Ale co třeba vzdát se něčeho dobrovolně? Udělat si v sobě 
ten volný prostor úmyslně? Nelpět na tom, �e musím vidět spoustu filmů, stihnout ka�dou akci a zábavu, v�echno ochutnat� 

Třeba najednou v tom vzniklém prostoru usly�íme lépe hlas svého svědomí, uvědomíme si, kolik jemných doteků Bo�í 
lásky jsme mohli během dne, týdne zakusit. Ohromně to posílí na�i vnitřní radost a pokoj� 

Postní doba právě začíná a nabízí spoustu mo�ností, tak se nebojme je hledat a vyu�ít. 
(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Na svíčku patřily 2., 4. a 5. čtvereček. Tajenka z doplňovačky: ZTRÁCET. 

MMUUZZIIKKÁÁLL    ��IIVVÉÉ    PPAA��IIJJEE    VV    KKNNAAPPOOVVCCII  
Zveme Vás na Květnou neděli 1. dubna 2012 v 15.00 hod. do knapoveckého kostela na muzikálové představení 

o utrpení a smrti Je�í�e Krista. Pa�ijové hry byly inspirací pro zajímavý projekt �ivé pa�ije, který vznikl v roce 
2010 v Litomy�li. V projektu účinkuje téměř �edesát mladých zpěváků, herců, sólistů, tanečnic a muzikantů (rocková kapela, 
smyčcový sextet, �esťové trio). Po představení zveme na občerstvení v duchu lidových tradic a českých Velikonoc. Akce je 
podporována městem Ústí nad Orlicí. 

Jana Staňková, Knapovec 122  P. Vladislav Broke�, děkan 

XXIIII..    PPOOCCHHOODD    PPRROO    ��IIVVOOTT    2244..  BBŘŘEEZZNNAA  22001122  
Politici mlčí... 
a gynekologové zabíjejí 
I letos budou mít na svědomí 24 tisíce českých dětí. 
I letos kvůli potratovému zákonu zemře ka�dé páté počaté dítě. Pomozte jim vrátit právo na �ivot. 
Co v�e se v ČR dělá pro �ivot, pro rodiny a ty, kdo hledají pomoc, 9:00 � 12:00 
Husova 8, Praha, nutná registrace na www.prolife.cz 
M�e svatá na úmysl ochrany lidského �ivota od početí, za rodiče a lékaře, 13:00 � 14:00 
kostel sv. Jiljí, Husova 8, Praha 
Pochod pro �ivot, 14:00 � 16:00 
Husova � Na Příkopě � Václavské náměstí, Praha 
Od roku 1957 bylo v České republice usmrceno více ne� 3 200 000 dětí před narozením. 

Hnutí Pro �ivot ČR, e-mail: info@prolife.cz, www.prolife.cz, tel: 603 976 231 

Generální partner KFP Hlavní partner KFP Partneři KFP Mediální partneři KFP 
Zřizovatelem Komorní filharmonie je statutární město Pardubice. 

Koncerty se konají také za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Pardubického kraje. 

BBYYLLAA    JJEEDDNNOOUU    JJEEDDNNAA    PPOOHHÁÁDDKKAA  ......  
Pořad pro děti mateřských �kol a �áky prvního stupně základních �kol. 

Taková pohádka, to není jen tak. Neobejde se bez krále, princezny, draka, Ka�párka, 
nebo Honzy. Ale pohádky se dají vyprávět také beze slov. Co dělá maličká princezna během 

nedělního odpoledne? Jak dopadne souboj statečného prince s drakem? A jaké tajemství je ukryto v kouzelné skříňce? O tom 
v�em Vám bude vyprávět Komorní filharmonie Pardubice se svými hosty. 

V pořadu zazní koncertní suita. Pohádky pro akordeon a orchestr českého skladatele 
Václava Trojana. 

Objednávky přijímá koncertní oddělení Komorní filharmonie Pardubice 
tel. 466 535 471 / e-mail: kfpar@kfpar.cz 
www.kfpar.cz 



PPOOUUTTNNÍÍKK  BBŘŘEEZZEENN  22001122 
 

- 6 - 

PPAASSTTOORRAAČČNNÍÍ    PPLLÁÁNN    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ    NNAA    RROOKK    22001122  
Akce ve farnosti Datum pořádání Hodina konání Místo konání 

Orelsko-farní ma�karní ples (pořádají MO Jednota 
Orel a Ř. k. farnost Dolní Čermná) 4. února - sobota 20.00 h. Orlovna D. Čermná 

Společné udílení svátosti nemocných 
25. února - sobota 
26. února - neděle 
26. února - neděle 

17.00 h. při m�i svaté 
7.30 h. při m�i svaté 
9.00 h. při m�i svaté 

kostel Petrovice 
kostel Dolní Čermná 
kostel Verměřovice 

Ekumenická bohoslu�ba a setkání 26. února - neděle 16.00 h. fara Horní Čermná 
Postní duchovní obnova ve farnosti 17. března - sobota po m�i svaté v 8.00 h. Orlovna D. Čermná 
Dobročinná akce �Misijní koláč� 
 

18. března -neděle 
 

8.00 h. (m�e sv.) 
9.00 h. (poho�tění) 

kostel Dolní Čermná 
Orlovna D. Čermná 

Pochod pro �ivot 24. března - sobota  Praha 
Diecézní setkání mláde�e 31. března - sobota  Hradec Králové 
Velikonoční vigilie 
a společné posezení v Orlovně  7. dubna - sobota 19.00 h. 

po vigilii 
kostel Dolní Čermná 
Orlovna D. Čermná 

Diecézní setkání ministrantů 21. dubna - sobota  Chrudim 
Poutní slavnost v Dolní Čermné 29. dubna - neděle 7.30 h., 10.00 h. kostel Dolní Čermná 
Poutní slavnost v Petrovicích 13. května - neděle 9.00 h. kostel Petrovice 
Setkání dětí s biskupem  19. května - sobota celý den Hradec Králové
První sv. přijímání dětí ve farnosti 27. května - neděle 8.00 h. kostel Dolní Čermná 
Slavnost Bo�ího Těla  10. června - neděle 16.00 h. Mariánská Hora 
Poutní slavnost - sv. Antonín v Jakubovicích 17. června - neděle 10.00 h. kostel Jakubovice 
Farní den - odpoledne 17. června - neděle 15.00 h. fara Dolní Čermná 
Náv�těva z USA 24. června - neděle 7.30 h. kostel Dolní Čermná 
Poutní slavnost -sv. Jana Kř. ve Verměřovicích 24. června - neděle 10.00 h. kostel Verměřovice 
Pouť mláde�e z farnosti na Velehrad 5. července - čtvrtek  Velehrad 
Pě�í pouť na Horu Matky Bo�í u Králík 21. července - sobota  15.00 h. m�e sv. Hora Matky Bo�í
M�e svatá před kapličkou v Hůře (21. výročí) 
za doprovodu dechové hudby 22. července � neděle 10.00 h. Hůra 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 
�ehnání bylin a květin 15. srpna - středa 19.00 h. m�e sv. 

 kostel Dolní Čermná 

Den rodin 18. srpna � sobota   �ďár nad Sázavou 
Diecézní pouť na Hoře Matky Bo�í u Králík 19. srpna - neděle  Hora Matky Bo�í 
Poutní slavnost � Narození Panny Marie 
na Mariánské Hoře 9. září - neděle 7.30, 10.00 a 16.00 h. Mariánská Hora 

Poutní zájezd farnosti 15. září - sobota celý den   
Posvícení v Petrovicích 23. září - neděle 9.00 h. kostel Petrovice 
Posvícení v Jakubovicích  28. října - neděle 10.00 h. kostel Jakubovice 
Slavnost V�ech svatých  1. listopadu - čtvrtek   
Vzpomínka na v�echny věrné zemřelé  2. listopadu - pátek    
Posvícení v Dolní Čermné 11. listopadu - neděle 7.30 h. a 10.00 h. kostel Dolní Čermná 
Posvícení ve Verměřovicích 18. listopadu - neděle 9.00 h. kostel Verměřovice 
Pouť diecéze HK k Pra�skému Jezulátku 24. listopadu - sobota  Praha 
Den Písma svatého ve farnosti 1. prosince - sobota  Orlovna D. Čermná  
Ekumenická bohoslu�ba 2. prosince - neděle 16.00 h. kostel, Orlovna D. Č. 
Adventní duchovní obnova  8. prosince - sobota 8.00 h. m�e sv. Orlovna D. Čermná  
Rorátní m�e svatá pro děti 
a společná snídaně na faře 15. prosince - sobota 6.45 h. 

7.30 h. 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

Posezení při sklence vína � na sv. Jana 27. prosince - čtvrtek 19.00 h. fara Dolní Čermná 
�achový turnaj  28. prosince - pátek 15.00 h. fara Dolní Čermná 
Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena! 
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 9. 2. 2012. 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA    NNAA��ÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII::  
V březnu 2012 oslaví: 
92 let paní Marie �edajová z Verměřovic 
88 let paní Milu�ka Bednářová z Petrovic 
86 let paní Anna Mačátová z Horní Čermné 
85 let paní Matylda Motlová z Dolní Čermné, nyní bytem v Lan�krouně 
85 let  paní Ane�ka Hubálková z Petrovic 
83 let paní Libu�e Jandová z Dolní Čermné 
82 let paní Marie Křivohlávková z Dolní Čermné 
80 let paní Zdenka Du�ková z Petrovic 
80 let paní Jarmila Vávrová z Dolní Čermné 
79 let pan Josef Klekar z Dolní Čermné 
78 let pan Josef Krobot z Dolní Čermné 
78 let pan Josef Marek z Petrovic 
77 let paní Markéta Faltejsková z Dolní Čermné 
75 let paní Ludmila Mare�ová z Dolní Čermné 
60 let  paní Jaroslava Havlíčkova z Dolní Čermné 
V�em oslavencům srdečně blahopřeji a vypro�uji Bo�í po�ehnání a pevné zdraví do dal�ích let. 
Byl pokřtěn a stal se Bo�ím dítětem: 
v Dolní Čermné 19. 2. 2012 Tomá� Vondra z Olomouce 
Rodičům Tomá�e rád blahopřeji a vypro�uji v�echnu potřebnou sílu a pomoc pro křesťanskou výchovu jejich dítěte. 
Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 20. 1. 2012 s paní Milu�kou Náglovou z Dolní Čermné 
v Dolní Čermné 27. 1. 2012 s paní Soňou Tejklovou  z Dolní Čermné 
ve Verměřovicích 3. 2. 2012 s paní Marií Hrdinovou z Verměřovic 
v Dolní Čermné 13. 2. 2012 s paní Rů�enou Havlovou z Dolní Čermné 
Pozůstalým je�tě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  SSLLUU��BBAA  
 
 

Březen 2012 
Ne 4. 3. 2. neděle postní   7.30 Venclovi 288 

Ne 11. 3. 3. neděle postní   7.30 Vránovi 18 
10.30 Jansovi 65 

Ne 18. 3. 4. neděle postní   8.00 Jansovi 7 
Ne 25. 3. 5. neděle postní   7.30 Re�ný 403 

Duben 2012 

Ne 1. 4. Květná neděle   7.00 Dvořákovi 406 
10.30 Hejlovi 232 

Čt 5. 4. Zelený čtvrtek 18.00 Motlovi 11 
Pá 6. 4. Velký pátek 18.00 Macháčkovi 242 

Ne 8. 4. Zmrtvýchvstání Páně   7.30 Nastoupilovi 303 
10.30 p. Krátký 73 

Po 9. 4. Pondělí velikonoční   7.30 Kunertovi 12 
Ne 15. 4. 2. neděle velikonoční   7.30 p. Vávrová 264  

Ne 22. 4. 3. neděle velikonoční   7.30 Severinovi 342 
10.30 Adamcovi 18 

Ne 29. 4. 4. neděle velikonoční   7.30 Filáčkovi 332 
10.30 Vágnerovi 102 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

1. neděle postní 
26. února 2012 
9. týden / 2012 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
27. února - pondělí po 1. neděli postní 
28. února - úterý po 1. neděli postní 
  18.00 Dolní Čermná 
29. února - středa po 1. neděli postní 
  18.00 Dolní Čermná 
1. března - čtvrtek po 1. neděli postní 
    7.30 Dolní Čermná 
  18.00 Verměřovice 
2. března - pátek po 1. neděli postní; první pátek v měsíci 
  19.00 Dolní Čermná - za Martu a Josefa Junkovy a jejich rodiče 
3. března - sobota po 1. neděli postní; první sobota v měsíci 
    7.30 Dolní Čermná - za Ludmilu Kunertovu, man�ela a za �ivé a zemřelé z rodiny 
Kunertovy, Du�kovy, Müllerovy a Bláhovy 
  17.00 Verměřovice 
4. března - neděle � 2. neděle postní 
Dolní Čermná -   7.30 h. - za farníky 
Petrovice -   9.00 h. - za Josefa Nováka a man�elku Jaroslavu 
Dolní Čermná - 10.30 h. - (představení dětí, které se budou připravovat na 1. svaté přijímání) 
Dolní Čermná - 15.00 h. - modlitba Kří�ové cesty 

Příle�itost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu 29. 2. 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 Rou�ar, v pátek 2. 3. od 17.00 h. � do 18.50 h., v ostatních dnech se zpovídá v�dy 
30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek 1. 3. od 16.00 h. � do 17.55 h. 
V Petrovicích: v sobotu 10. 3. po večerní m�i sv. 

Akce ve farnosti: 
Akce Den Datum Hodina Místo 
zkou�ka zpěvu dětské scholy pondělí 27. 2. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
modlitba Kří�ové cesty (akolyta) úterý  28. 2. 17.30 h.  kostel Dolní Čermná 
biblická hodina úterý  28. 2. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
nábo�enství pro středo�koláky středa  29. 2. 19.00 h. fara Dolní Čermná 

pravidelná náv�těva star�ích 
a nemocných farníků 
před prvním pátkem 

úterý 
středa 
čtvrtek 
pátek 

28. 2. 
29. 2. 
1. 3. 
2. 3. 

odpoledne 
během dne 
dopoledne 
během dne 

Dolní Čermná 
Verměřovice 
Dolní Čermná 
D. a H. Čermná, Petrovice 

výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek 2. 3. 17.00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek 2. 3. po m�i svaté kostel Dolní Čermná 
modlitba Kří�ové cesty (mláde�) pátek 2. 3. 18.30 h.  kostel Dolní Čermná 
m�e svatá zaměřená pro děti neděle  4. 3. 10.30 h.  kostel Dolní Čermná 
modlitba Kří�ové cesty neděle  4. 3. 15.00 h.  kostel Dolní Čermná 

 


