
PP..  VVÁÁCCLLAAVV    VVAACCEEKK,,    KKNNĚĚZZ    RROODDÁÁKK 
(ze vzpomínek jeho sestry Marie) 

Bratr Václav Vacek se narodil 11. srpna 
1946 jako prostřední ze tří dětí rodičům Václavu 
a Marii Vackovým. Pokřtěn byl od P. Čeňka 
Ptáčka. Jeho křestním patronem se stal sv. 
Václav. Při biřmování přijal jméno sv. Jana 
Bosca. Tehdy jsme bydleli na Rychtě v nájmu. 
Okno z kuchyně bylo dolů na dvůr. Václav je�tě 
neuměl ani pořádně mluvit a chtěl se podívat na 
prasátka a kravičky. Rád chodil s hospodářem 
panem Augustinem Vávrou ke koním. Měl zájem 
o zvířata. V�ak jako kluk chtěl být �zelotékařem� 
(zvěrolékařem) nebo alespoň krmičem 
v zoologické zahradě. 

Naproti rychtě je kostel, tak�e jsme neměli daleko do 
kostela. Václav od mládí ministroval. Doma si pak hrál na 
pana faráře. Na �idli, která byla oltářem, postavil obrázek sv. 
Václava, svého patrona, a přes sebe jako bohoslu�ebné 
roucho si přehodil vy�ívaný ručník, roz�ehl svíčku, kterou 
pak zhasínal sběračkou. Mlad�í sestra Lenka dělala 
ministranta a také zpívala. Já jsem bylo o 5 let star�í a těchto 
�bohoslu�eb� jsem se neúčastnila. 

V roce 1951 jsme se přestěhovali do 
nově postaveného domku čp. 199 hned 
vedle lékárny pana Havla u rybníka. Václav 
chtěl mít pejska. Ale toto přání se mu 
vyplnilo a� o třicet let později na faře. 
Doma jsme chovali slepice a králíky (po 
čermensku zajce). A o ty se měl starat 
Václav. Říkával: �Krmit zajce, to je 
radost!� A někdy to pak zbylo mamince. 

Tatínka v roce 1958 komunisti zavřeli 
s je�tě dvěma nepohodlnými komunisty 
z vesnice. Chtěli se tak zbavit 
nepohodlných aktivních lidí. Jednou jsme 
v�ichni tatínka nav�tívili ve věznici a viděli 
jsme, jak zhubnul. Po třinácti měsících ho 
propustili. Za německé okupace byl také 
zavřený pro odbojovou činnost a tak 
říkával, �e v�ichni bachaři jsou stejní, ať 
jsou jakéhokoliv smý�lení. Otec před 
výkonem trestu pracoval v místní zálo�ně. 
Po propu�tění tam ji� pracovat nesměl. 
Proto dojí�děl a� do důchodu do továrny do 
Letohradu. 

V té době Václav vy�el základní �kolu. 
V učili�ti n. p. Tesla Lan�kroun se vyučil 

nástrojařem a po vyučení pracoval ve 
Východočeských papírnách v Lan�krouně. Při 
zaměstnání v tomto podniku vystudoval �kolu 
pro pracující zakončenou maturitou. Po čase ho 
podnik doporučil na vysokou �kolu. �el studovat 
ČVUT (České vysoké učení technické) v Praze. 
Při náv�těvách pra�ských kostelů ho zaujal 
výborný kněz P. Jiří Reinsberg u kostela Panny 
Marie před Týnem, který se mu stal vzorem 
kně�ství. Ten jej ovlivnil natolik, �e ukončil 
ČVUT a začal studovat teologii. Ne� ale 
nastoupil do litoměřického semináře, �el na 
vojenskou základní slu�bu s tím, zda mu vydr�í 
rozhodnutí stát se knězem, prověří vojna. Na 

vojně slou�il u tankistů v Písku. 
U vojenského útvaru slou�ili dal�í 4 věřící mladíci, se 

kterými se Václav poznal v kostele. A tak v�ichni společně 
nav�těvovali bohoslu�by a vzájemně se podporovali. Vojnu 
slou�il v kritických letech 1968 � 1970. Zde jej také zastihla 
vojenská okupace ČSSR vojsky Var�avské smlouvy. V roce 
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foto P. Václava a primiční foto z 5. 7. 1975, zleva: P. Josef Kordík,  
Josef Vacek (strýc), Václav  Vacek (otec), P. Václav Vacek, 
 P. Jiří Paďour (nyní českobudějovický biskup) a P. Čeněk Ptáček 
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1969 byl vydán rozkaz, aby se tankisté přesunuli směrem na 
Prahu. To proto, aby v den prvního výročí okupace mohli 
zasáhnout proti revoltujícím občanům vojensky. Cestou byl 
jeden voják přejet tankem a při�el o nohy. Velitel jej chtěl 
zastřelit (se ztrátami na �ivotě se na vojně počítalo). Vojáci 
v�ak jeho �ivot ubránili. 

V roce 1970 Václav nastoupil do jediného litoměřického 
semináře a studoval teologii. Jako ka�dému, kdo chtěl 
studovat kně�ství, bránili mu estébáci, ne� dali schválení. 
Nakonec dosáhl svého nástupu do semináře. Po studiích byl 
na kněze vysvěcen 21. června 1975 v katedrále sv. Víta 
pra�ským biskupem Franti�kem Tomá�kem. Jeho svěcení se 
také zúčastnila početná skupina dolnočermenských věřících. 
Jeho první m�e sv. � primice � byla 5. července 1975 ve 
farním kostele sv. Jiří v Dolní Čermné za přítomnosti 
velkého počtu věřících. Jeho primice se zúčastnili také jeho 

dva spolu�áci ze semináře, novokně�í P. Josef Kordík a P. 
Jiří Paďour, nyněj�í biskup v Českých Budějovicích. 

Kně�skou dráhu začínal jako kaplan v Jičíně, poté 
v Náchodě a České Třebové. Pro své aktivity mu v�ak 
církevní (�proticírkevní�) tajemník zakázal působit v okrese 
Ústí nad Orlicí. A tak Václav putoval po dal�ích farnostech: 
Pardubice, Lipoltice, Hněvčeves (zde byl pro své aktivity 
s mláde�í sledován a odposloucháván StB), Chlumec nad 
Cidlinou a krátce také v Písečné. Některé fary byly 
neobyvatelné a tak je musel opravit, aby v nich mohl bydlet. 
Při opravách mu pomáhala mláde�, která si říkala �Farostav�. 
Od roku 1990 je farářem ve farnosti sv. Václava v Letohradě. 
Má na starosti 7 kostelů a kapli sv. Jana Nepomuckého na 
�Kopečku�. 

Marie Vacková 
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Na jednom u� jsme byli, bylo to v roce 2010 ve 

Vysokém Mýtě. O tomto setkání jsme se dozvěděli, kdy� 
nám pan farář jednou na ministrantské schůzce rozdal 
okopírované plakáty. Stálo tam, �e to bude v Chrudimi 
v sobotu 21. dubna, �e máme mít sebou svačinu od maminky 
a 20 Kč od tatínka (začali jsme 
přemý�let o tom, proč nemů�e být 
svačina od tatínka a 20 Kč od 
maminky), dobrou náladu 
a ministrantské oblečení.  

Pan farář nám řekl, �e máme být 
ve tři čtvrtě na 7 na náměstí, a �e on 
bude brát kluky z Petrovic 
a Verměřovic, a taky �e pojede 
s autem pan Pecháček a pan Pavlas. Já 
s bráchou jsme byli na náměstí o něco 
dřív. První přijel pan Pecháček, těsně 
za ním pan Pavlas. Postupně jsme se 
začali scházet. Pan Pecháček měl 
seznam od pana faráře a rozsazoval to 
do aut. My, a je�tě Vojta Macháček, jsme jeli s panem 
Pecháčkem. Jeli jsme první. Jen tak mimochodem, ráno 
nebylo příli� hezky � mrholilo. V Petrovicích na nás čekal 
pan farář, říkal, �e máme jet dál na Vysoké Mýto, �e musí 
je�tě nabrat naftu, a �e nás dohoní. Tak jsme jeli. Nejhor�í 
úsek byl od Ústí n. Orlicí serpentinami nahoru. Jela před 
námi dodávka, a hlavně v zatáčkách 
dost pomalu, a my ji nemohli předjet. 
Jeliko� pan Pecháček jel star�ím ze 
dvou vozů � �kodou Forman � také 
říkal, �e zdr�uje, �e se musíme rozjet, 
abychom to vyjeli. V jednom úseku, 
tam zrovna dost pr�elo, kolem nás 
proletěla �edá střela � pan farář se 
svým Volkswagenem Golf TDi. 
Trochu úmyslně zakličkoval, asi 
zkou�el, jak mu dr�í auto na silnici. 
Na silnici před Vysokým Mýtem � je 
to zvlá�tní cesta - je tam rovná louka, 
ale cesta je zatáčka vpravo, zatáčka vlevo a pořád dokola, 
nám pan farář hodně ují�děl. Cestou přestalo pr�et, ale pořád 
bylo pod mrakem.  

Kdy� jsme tam přijeli, museli jsme zaplatit 20 Kč za 
registraci. Jen abych nezapomněl - setkání bylo na téma 
�Hledám tvou tvář�� a z na�í farnosti jelo celkem 
12 ministrantů. Tak jsme teda zaplatili a hledali jsme skupinu 
číslo 11, kde jsme byli zařazeni s dal�ími dvěma farnostmi, tj. 

tu�ím Česká Třebová a okolí a jedna 
farnost z Pardubic (překvapivě pouze 
4 ministranti). Ve skupince č. 11 bylo 
mezi 20 a 30 ministranty. Celkem bylo 
14 skupin. Nejdřív bylo přivítání 
a úvodní řeč pana biskupa J. Vokála, 
a některých kně�í (organizátorů), a pak 
byl začátek příběhu s tím, �e máme 
najít závěť jisté Doroty Skákalíkové 
a podle ní najít obraz s Kristovou tváří.  

Při odchodu z kostela jsme dostali 
placky s miniaturou obrazu. První bylo 
stanovi�tě Kristus milosrdný, kde jsme 
psali názvy posvátných olejů. V jakém 
jazyce - to u� si nepamatuju. Zde bylo 

i malé občerstvení. Druhá část na stanovi�ti bylo smontování 
nosítka a přenesení dobrovolníka k �hostinci� (chatrnému 
plachtovému altánu). Těsně za námi v�dy při�la skupina č. 8. 
Na druhém stanovi�ti � Kristus odpou�tějící � bylo celkem 
5 úkolů: hodit 1 alespoň na jedné ze dvou kostek, dal�í bylo 
vybrat červenou z 5 nebo 6 karet, dal�í uhodnout po 

zamíchání předem vybraný fix, dal�í 
uhodnout, který klíč patří k zámku 
a poslední hodit sv. Václava na 20-ti 
koruně. Kdo úkol nesplnil, musel na 
přede�lý úkol. Soupeřili jsme se 
skupinou 8. Skupina, která měla první 
10 hotových členů, vyhrála. Byli jsme 
druzí. A abych nezapomněl, za ka�dé 
splněné stanovi�tě jsme dostali část 
závěti (vý�e). Dal�ím stanovi�těm bylo 
Kristus radující se, zde jsme hráli 
floorball a potom jsme museli dostat 
vejce �přes propast� - ka�dý měl kus 

papírového koryta, museli jsme udělat dráhu, a proto�e nás 
nebylo dost, museli jsme přebíhat. Dal�í stanovi�tě � Kristus 
pomáhající � bylo velice zajímavé, jeden byl �hendikepován� 
a druhý mu musel pomoct, nebo z nás dělali siamská 
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dvojčata. Takto jsme museli projít takovou dráhu se 
slalomem, podlezením a přelezením provazu, přenesením 
kelímku s vodou a poznáváním věci v igelitové ta�ce. Dal�í 
stanovi�tě bylo Kristus modlící se. Také zde byla dráha, to 
nebudu rozepisovat, proto�e si to moc nepamatuju a navíc by 
se mi sem pak v�echno neve�lo. Dal�ím stanovi�těm bylo 
Kristus uzdravující, první část byla poznávání léčivých bylin, 
druhá jednodu�e řečeno první pomoc. Pán, co tam byl, se nás 
ptal, co budeme dělat, kdy� si ná� kamarád rozrazí ruku 
o kámen, já jsem řekl �zavoláme pohřební slu�bu�, v�em to 
připadalo vtipné. Úkol jsme 
dokončili, dali jsme dohromady 
závěť a �li jsme k malému kostelíku 
archanděla Michaela. Dostali jsme 
úkol najít písmeno M. Pak se 
zástupci skupin měli seřadit podle 
čísel, vy�lo �pod varhanami�, Dan 
Syka z toho vytvořil �pod 
havranami� a taky to dal hlasitě najevo� Jeden pomocník 
převlečený za mnicha ve�el do kostela (na kůr) a přinesl 
obraz s Kristovou tváří, dva star�í pánové, co vypadali jako 
mafiáni, zahráli fanfáru, pak jsme se �li poklonit do kostela 
k obrazu.  

Jo, a je�tě jsem zapomněl, jak nám byla ráno zima 
v bundách, tak nám bylo odpoledne horko v tričkách 

s krátkým rukávem. Ve 13.30 h měla být bohoslu�ba s panem 
biskupem, tak jsme se �li převléct a najíst z vlastních zásob 
do jedné �koly poblí� kostela, co jsme tam byli ráno. Do 
kostela jsme �li průvodem. Kolem celého náměstí se táhnul. 
Na konci m�e svaté bylo rozloučení a řekli nám, �e dal�í 
setkání bude v roce 2013 v Přibyslavi.  

Pak jsme se převlékli zpět do civilu, za�li jsme si na 
záchod a vyrazili jsme na cestu k domovu. Pan farář jel 
napřed. Tentokrát jsme jeli poslední, před námi jel pan 

Pavlas, proto�e jsme sice jeli ze 
začátku první, ale v ulicích 
Chrudimi jsme zabloudili. Pan 
Pavlas na�el správnou cestu, tak jel 
rad�i první. Cestou zpět nám pan 
Pecháček vyprávěl velice zajímavé 
věci, jako například i to, �e malé 
vozidlo z NDR � Trabant � mohlo 
také fungovat jako víceúčelová 

samohybná plynová komora (kdy� prorezl výfuk, topilo se 
výfukovými plyny). Více informací na www.forbelsky.com 
(fotograf chodil s na�í skupinou, tak nás tam najdete). 
Děkujeme panu faráři, na�im řidičům, a v�em, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci setkání. 

Bohu�el, víc se mi sem neve�lo. 
Franti�ek Mare�

AHOJ  DĚTI! 
Věřím, �e se vám podařilo úspě�ně projít bludi�tě a dojít 

s včelkou a� k úlu. 
Dne�ní neděle uzavírá velikonoční dobu. Slavíme slavnost 

Seslání Ducha svatého. Navíc, pro pět dětí je tato neděle 
významná i tím, �e půjdou poprvé ke svatému přijímání. 
Jakou událost nám dne�ní slavnost připomíná? 

Pán Je�í� ode�el k Otci do nebe. Je�tě před svým 
nanebevstoupením vyzval apo�toly, aby setrvávali 
v modlitbách a očekávali příchod Přímluvce. A právě 
o letnicích, kdy byli v Jeruzalémě shromá�děni zbo�ní lidé 
z mnoha národů, do�lo k události seslání Ducha sv. na 
apo�toly. V Písmu svatém čteme, jak to v�echno 
probíhalo. Strhl se hukot a nad apo�toly se objevily 
jakoby ohnivé jazyky. Byli naplněni Duchem 
svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch 
sv. dával promlouvat. Získali odvahu k �íření 
radostné zvěsti. Hlásali lidem výzvu k obrácení 
a přijetí křtu. Začala vznikat Církev. 

Na obrázku čeká 7 květin (připomíná nám to, 
�e darů Ducha sv. je také 7), jsou uspořádané po 
obvodu plamene (symbol seslání Ducha sv.). Květy jsou 
slo�eny z 6 lístků. �ipka naznačuje počátek a směr lu�tění. 
V ka�dém květu je také malá nápověda. Lístky, které protíná 
obrysová čára plamene, nesou písmena do tajenky. Je jich celkem 
24 a dokončí prosbu z jedné krásné rytmické písně (Duchu 
svatý�tajenka). Obrázek si mů�ete vybarvit. 

K vylu�tění květů: 1.- Chlapecké jméno (od Julie), 2. - Velmi nádherný předmět, 3. - Rozum (mno�né číslo), 4. - Opak 
rubové strany, 5. - Tenký vlas, 6. - Starý mu�, 7. - Obnovení starého 

(Otazníček) 

PRO  STAR�Í: 
Ráda vzpomínám na leto�ní postní duchovní obnovu, kterou vedl P. A. Krasucki OP. Velmi humorně a s lehkostí dokázal 

promluvit o vá�ných otázkách na�eho �ivota. Také nám předal malý dárek � zálo�ku. Je celkem nenápadná. Na její jedné straně 
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je Modlitba pro postní dobu. A na druhé je vyjmenováno sedm darů Ducha svatého a pár větiček k nim. Myslím, �e opravdu 
velmi stručně, ale přesto zcela výsti�ně promlouvají. A stejně tak i modlitba � určitě nejen pro postní dobu. Velmi aktuální 
prosba právě dnes, ale i pro ka�dý dal�í den na�eho �ivota. 

Chtěla bych tedy i těm, kteří na duchovní obnově nebyli, umo�nit 
nahlédnout do tajemství toho malého kousku papíru. 

Sedm darů Ducha svatého 
Moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbo�nost, bázeň Bo�í 
*Trvalé dispozice, které nás dělají ochotnými 

nechat se vést vnuknutím Ducha svatého. 
*Ve křtu je přijímáme, vzýváním Ducha sv. je 

o�ivujeme, v modlitbě a při přijímání svátostí jim 
dovolujeme, aby rostly a působily. 

*Ka�dý, kdo se modlí a vzývá Ducha 
svatého, je díky trvalé přítomnosti �(tajenka). 

Modlitba 
Bo�e, ná� Otče, skrze Tvého Syna Tě 

prosíme, se�li nám Ducha svatého s jeho sedmi 
dary: 

Se�li nám Ducha moudrosti, abychom po 
Tobě tou�ili jako po svém cíli. 

Se�li nám Ducha rozumu, 
abychom správně rozuměli Tvé vůli 
a ve v�em poznávali ruku Tvé 
prozřetelnosti. 

Se�li nám Ducha rady, abychom 
nebloudili v pochybnostech, ale 
chodili po Tvých cestách. 

Se�li nám Ducha síly, abychom 
v�dy pevně odporovali poku�ení 
a zůstali Ti věrní. 

Se�li nám Ducha umění, abychom 
poznávali, co nám �kodí a prospívá, a lépe 
plnili své povinnosti. 

Se�li nám Ducha zbo�nosti, aby na�e srdce bylo 
zcela oddáno Tobě a nalezlo pokoj. 

Se�li nám Ducha bázně Bo�í, abychom v�dy měli před očima Tebe a chránili se hříchu. 
Tajenku najdete po vyře�ení osmisměrky. Zůstane v ní 49 písmen poté, co vyhledáte v�echna zvýrazněná slova modlitby. 

Slova, která se opakují, jsou v osmisměrce pouze jednou, vynechány jsou také spojka a, předlo�ky v, ve, po a zájmena Ti, co. 
(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka:  
Pravdivá tvrzení: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14; A, B, C, E, H, CH, J, K, M. Nepravdivá tvrzení: 2, 4, 8, 11, 12; D, F, G, I, L. 

SSRRDDCCEE    JJEE��ÍÍ��OOVVOO  
Bez stálého spojení s Bohem, který je pramen a zdroj pravé 

lásky, a který má své srdce otevřené pro ka�dého člověka, 
nemů�ou lidé mezi sebou �ít v láskyplných vztazích. Ve 
v�ech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, 
pramene tělesného i duchovního �ivota. 

O svátku Bo�ského srdce jde také o střed bo�sko-lidské 
Kristovy bytosti, o jeho lásku, která se ujímá v�ech lidí: "V 
tom se ukázala Bo�í láska k nám, �e Bůh poslal svého 
jednorozeného Syna, abychom skrze něj měli �ivot." Kdyby 
svět zapomněl na "srdce" a zavládl by v něm jen rozum 
a vůle, stal by se chladným, chudým a krutým. Bo�í Syn 
při�el na zem, aby ukázal, �e Bůh je láska a �e má otevřené 
své srdce pro ka�dého člověka. 

Je pro nás útěchou a oporou, �e nad ka�dým bdí Bo�í srdce, 
které má nekonečnou lásku i moc a říká při v�ech bolestech: 
"Miloval jsem tě odvěkou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na 
své srdce"(Jer 31,3). Bo�í srdce se nechává na kří�i otevřít, 
aby v něm ka�dý člověk mohl najít odpu�tění, pokoj, úkryt, 
útoči�tě, pevnost, zázemí a domov. 

Ve světě, který se odloučil od Boha a který je zohyzděný 
hříchem, ve světe, ve kterém vládne nemilosrdná moc, 
nespravedlnost, tvrdost, bezohledné zájmy a nelidské 
ideologie, mů�eme, tak jako svatý Jan ve večeřadle, přijít ke 
Kristu a polo�it svou hlavu na jeho srdce, které bije pro 
jednoho ka�dého z nás. 

(Podle Josefa Hrbaty, Světlo v temnotách)
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VVYYSSTTĚĚHHOOVVAALLEECCTTVVÍÍ    ZZ  OOBBCCEE    ČČEERRMMNNÁÁ  
Ná� městys i farnost v neděli 24. června 2012 nav�tíví pěvecký sbor z USA. Mnozí účastníci zájezdu jsou potomci 

vystěhovalců z na�í obce. Společně s námi oslaví ranní m�i sv. ve farním kostele a svým zpěvem přispějí k vět�í oslavě 
Bo�í. Při této příle�itosti bude dobré si připomenout ve zkratce historii vystěhovalectví z Čermné z článku pana Jaroslava 
Jansy z knihy �700 let obce Čermná�. 

Na�e obec Čermná, je�tě před rozdělením v roce 1935/1936, byla největ�í obcí lan�krounsko - lan�perského panství. 
Tak např. v roce 1890 měla 3 213 obyvatel. Velká koncentrace obyvatel s sebou v raně kapitalistickém období přiná�ela 
ekonomické problémy: nezaměstnanost a z toho vyplývající chudobu. Druhý důvod vystěhovalectví byl nábo�enský. 
Odcházeli ze země nekatolíci. Proto docházelo k mohutnému vystěhovalectví v několika vlnách mimo české území a do 
zámoří, předev�ím do USA. 

Vystěhovalectví má v Čermné dlouhou 
tradici. První emigrace � zběhnutí je 
zachycena v Knize účtů sirotčích 
Lan�krounsko � lan�perského panství v letech 
1588 � 1628 za Herzánů. Opu�těný majetek 
zběhů - emigrantů - propadl ve prospěch 
vrchnosti. Toto zběhnutí bylo podmíněno jednak přikázanou 
prací vynucenou vrchností a jednak tím, �e se mladí chtěli 
o�enit či vdát za partnera z cizího panství. Příčinou byl tedy 
zákaz stěhování bez povolení vrchnosti. Jeliko� povolení 
nedostali, jednodu�e utekli. Rovně� jejich majetek propadl ve 
prospěch vrchnosti. Ve zmíněné Knize účtů sirotčích pro 
obec Čermnou je registrováno 71 emigrantů včetně dětí. Po 
těchto zbězích v roce 1627 vzrostl majetek Herzánu 
o 865 kop gro�ů, co� představovalo hodnotu dvou velkých 
mlýnů nebo čtyř usedlostí. Počet neregistrovaných zběhů bez 
majetku mohl být přibli�ně stejný, jako registrovaných. Je 
zajímavé, �e nejméně polovina emigrantů pocházela z horní 
části obce s převahou bratrského vyznání. V zápisech o tom 
v�ak není �ádná zmínka. 

Po třicetileté válce museli zemi opustit nekatolíci, 
předev�ím �lechta a mě�ťanstvo, jejich� veliké majetky 
propadli vrchnosti. Stěhování venkovského obyvatelstva bylo 
zastaveno, neboť by neměl kdo pracovat na velkostatcích 
panských, příměstských, církevních a klá�terních. Ze sčítání 
obyvatel podle vyznání, povolání a stáří z roku 
1651 v Čermné jsou zapsány nepřesné a zavádějící údaje 
o vyznání, neboť je uvedeno, �e v�ichni obyvatelé jsou 
katolíci. Vět�inu obyvatel v horní části Čermné v�ak tvořili 
tajní evangelíci, příslu�níci Jednoty bratrské, jich� část 
emigrovala z důvodů rekatolizačních do Slezska, Saska 
(Rixdorf) a Lu�ice. Tehdy z Čermné ode�lo přes sto exulantů 
pro víru. 

Po zru�ení nevolnictví v roce v roce 1781 se 
vystěhovalectví poněkud zastavilo, neboť pro poddané svitla 
naděje volněj�ího �ivota a svobodněj�ího vyznání víry 
nekatolíků. V relativně klidněj�í době na počátku 19. století 
dochází k přelidnění obcí. Nebylo výjimkou, �e v jedné 
místnosti a komoře �ilo a� 20 osob tří generací. Sociálně � 
ekonomické podmínky �ivota početných rodin se prudce 
zhor�ovaly i přesto, �e se začaly pěstovat nové zemědělské 
plodiny, předev�ím brambory. Očekávání nebyla naplněna. 
Docházelo k politické, národnostní i nábo�enské nesvobodě. 
Přidaly se i ekonomické problémy a rozběhla se dal�í vlna 
vystěhovalectví, tentokrát do zámoří, předev�ím do USA. 
První vět�í skupinu zorganizoval a vedl v roce 1851 Josef 
Le�ikar z Nepomuk. K vystěhování získal 74 obyvatel 
z Čermné. Výprava v�ak skončila tragicky. Nedostatkem 
jídla, pití a nemocemi na lodi a poté cestou do vnitrozemí 

USA pomřelo 46 osob. Tak�e k cíli cesty dojelo 
jen 38 osob z výpravy. 

Druhá výprava emigrantů z Čermné, kterou 
vedl opět Josef Le�ikar, který se vrátil do vlasti, 
opustila Čermnou začátkem října 1853. Loď 
vyplula z německého přístavu Bremenhaven. 

Plavba trvala 7 týdnů a na palubě bylo 86 čermenských 
občanů plus dvě děti, které se narodily během plavby. 
Z emigrantů bylo nejvíce osob jménem �ilar, celkem 36 osob 
(str. 81 knihy �700 let obce Čermná�). Téměř v�ichni se 
usadili v Texasu. Velkým problémem pro nové přistěhovalce 
bylo otrokářství, které neznali a s ním� nemohli jako křesťané 
souhlasit. Proto podporovali zběhlé černé otroky, čím� se 
dostávali do konfliktu s německými otrokáři � kolonisty. 
Velkou zkou�kou pro ně tedy byla válku Severu proti Jihu 
v roce 1861. Ač �ili na Jihu, přidávali se na stranu států 
Severu sdru�ených v Unii a bojovali proti ji�ním otrokářským 
státům sdru�ených v Konfederaci. Z armády Jihu če�tí 
vystěhovalci houfně přebíhali k armádě Severu, nebo prchali 
do Mexika. Josef Le�ikar měl poslat své čtyři syny do armády 
Jihu do války proti Severu. Nejstar�í proto ode�el raději 
k domobraně, nejmlad�í utekl do Mexika a dva prostřední 
zběhli a skrývali se v lesích. Za to měl být otec Josef Le�ikar 
obě�en německými kolonisty. Nakonec zůstal na�ivu. 

V období let 1870 a� 1914 se z Čermné vystěhovalo 
více jak 1 000 osob do USA (jmenný seznam emigrantů viz 
str. 81 a� 83 knihy �700 let obce Čermná�). Emigranti 
z Čermné zakládali vesnice s českými jmény a nalezli v USA 
své nové domovy a uspokojivý �ivot. Následkem I. světové 
války a vytvoření samostatného Československa 
vystěhovalectví ustalo. 

Poslední vlna vystěhovalectví do USA měla vazbu na II. 
světovou válku. Do zámoří před řáděním německých fa�istů 
utíkali předev�ím občané ČSR �idovského původu. Stěhovalo 
se i několik dal�ích českých občanů, kteří byli vyhnáni svými 
bývalými spoluobčany, zfanatizovanými Němci, ze svých 
domovů z převá�ně německých obcí, násilně odtr�ených od 
ČSR a zabraných do německých Sudet. Zpravidla to byli lidé, 
kteří měli své příbuzné v zámoří, a kteří se jich poté ujali. Za 
toto bezpráví páchané na českých občanech a za rozbití ČSR 
byli tito sudet�tí Němci spravedlivě, podle mezinárodních 
dohod, potrestáni odsunem do Německa. Na uprázdněné 
německé nemovitosti v obcích a městech bývalých Sudet 
směřovali če�tí občané z vnitrozemí. Tak z Dolní Čermné 
ode�lo do oblasti Lan�krounska na 75 rodin, tj. přibli�ně 
250 obyvatel. To byla 4. vlna vystěhovalectví z Čermné 
a nyněj�í i následné generace zdej�ích obyvatel snad mohou 
doufat, �e to byla ji� poslední vlna vystěhovalectví v na�í 
historii. 

Zpracoval js. 
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Komentář k hospodaření farnosti 2011 

Přesto�e ji� uplynula více ne� třetina roku leto�ního, rádi bychom farníky dolnočermenské farnosti seznámili s výsledky 
hospodaření roku předchozího, tj. roku 2011. 

V mnohém by se dalo opsat to, co ji� bylo napsáno pro rok 2010. Předev�ím v části týkající se sní�ení příjmů farnosti při 
porovnání s roky předchozími. Jestli�e porovnáme příjmy roku 2008 a 2011, sní�ily se příjmy o 150 tis. Kč. Při takovém výrazném 
sní�ení se výdaje omezují pouze na řádný chod farnosti a provádění jen nezbytných oprav majetku a bě�nou údr�bu. Tato situace je 
jistě pro ka�dého z nás pochopitelná, v�dyť sly�íme téměř ka�dý den z médií, jaké jsou problémy ve státní sféře, v obcích, 
neziskových a charitativních organizacích, nadacích. V�ude chybí peníze�. Proto je na místě upřímně poděkovat v�em dárcům 
a jednotlivcům za jejich finanční příspěvky. 

Pojďme se také podívat na to, co se v roce 2011 podařilo opravit či nakoupit. V oblasti majetku byla nakoupena nová sekačka. 
Farnost stála na jaře roku 2011 před rozhodnutím, zda si nechat sekat farní zahradu Městysem Dolní Čermná formou placené slu�by. 
Nakonec ekonomická rada rozhodla, �e farnost zakoupí sekačku a bude si sekání trávy provádět sama, navíc sekačka je vyu�ita i pro 
sekání v okolí kostela na Mariánské hoře. 

Pro kancelář na faře bylo nutné zakoupit novou multifunkční tiskárnu, kdy oprava stávající tiskárny byla nerentabilní. 
Fara byla stejně jako ostatní objekty v obci napojena na veřejnou kanalizaci. 
Ve farním kostele byla dokončena výměna dveří. Pro zamý�lené opravy střechy vě�e kostela byl vyhotoven odborný posudek 

stře�ní konstrukce, který byl dále vyu�it při podávání �ádostí o dotace na její opravu. 
Pro kostel na Mariánské hoře byl zhotoven přístře�ek nad vchodem. 
To je stručný výčet oprav,  jeho� součástí je samozřejmě bě�ná údr�ba objektů. Prioritou v dal�ích letech je oprava vě�e farního 

kostela. Bohu�el zatím přes usilovnou snahu nedo�lo ke schválení dostatečného mno�ství finančních prostředků, aby oprava mohla 
být uskutečněna. Pro doplnění je třeba uvést, �e rozpočet opravy vě�e je ve vý�i 1,3 mil. Kč. S velkou pravděpodobností bude nutné 
opravu rozdělit do několika etap a postupně provádět opravy podle finančních mo�ností. 

Dal�ími plánovanými opravami, respektive nutnými opravami bude oprava hřbitovní zdi, výměna krytiny střechy na faře, oprava 
fasády farního kostela. V jakém rozsahu budou opravy provedeny a v jakém časovém horizontu je zatím opravdu hudbou 
budoucnosti. 

Určitě jsme farníky nechtěli v tak slo�ité době naladit na �patnou notu. Ka�dý z nás ře�í určitě stejné problémy, někdy mo�ná 
daleko slo�itěj�í. Proto je�tě jednou opakujeme DÍKY V�EM za byť drobné příspěvky, bez kterých by na�e farnost nemohla fungovat. 
A určitě funguje velmi dobře. 

Ekonomická rada farnosti 

Hospodaření farnosti Dolní Čermná za roky 2008 - 2011 
  2008 2009 2010 2011 

Příjmy celkem 760 627,66 Kč 673 963,09 Kč 645 801,55 Kč 608 628,00 Kč
z toho:         
Kostelní sbírky 496 989,00 Kč 486 010,00 Kč 431 769,00 Kč 432 402,00 Kč
Účelové kostelní sbírky určené biskupstvím 
a dále odváděné  120 328,00 Kč 109 371,00 Kč 126 951,00 Kč 55 716,00 Kč
Dary od fyzických a právnických osob 141 800,00 Kč 77 422,00 Kč 86 200,00 Kč 120 108,00 Kč
Úroky z vkladů 1 445,66 Kč 1 095,09 Kč 519,55 Kč 40,00 Kč
Nájemné přijaté  65,00 Kč 65,00 Kč 362,00 Kč 362,00 Kč
          
Výdaje celkem 764 492,34 Kč 605 415,39 Kč 711 900,79 Kč 538 152,00 Kč
z toho:         
bohoslu�ebné předměty 43 452,50 Kč 57 947,00 Kč 55 548,00 Kč 42 386,00 Kč
re�ijní náklady (kancelářské potřeby, telefony, 
po�tovné, přepravné, nájemné, revize, bankovní 
poplatky) 63 742,44 Kč 101 271,09 Kč 82 800,79 Kč 92 827,00 Kč
elektřina 151 108,00 Kč 152 546,00 Kč 95 444,00 Kč 149 126,00 Kč
vodné 1 316,50 Kč 3 279,00 Kč 1 287,00 Kč 715,00 Kč
daň z nemovitosti 879,00 Kč 1 501,00 Kč 2 457,00 Kč 3 814,00 Kč
odeslané sbírky účelové  120 328,00 Kč 109 371,00 Kč 126 951,00 Kč 55 716,00 Kč
odeslané dary, kontribuce, fond solidarity 57 462,00 Kč 66 320,00 Kč 98 261,00 Kč 88 896,00 Kč
nákup drobného majetku, opravy a bě�ná 
údr�ba, pořízení investic 326 203,90 Kč 113 180,30 Kč 249 152,00 Kč 104 672,00 Kč
          
Počáteční stav finančních prostředků 221 010,03 Kč 217 145,35 Kč 285 693,05 Kč 219 594,00 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů -3 864,68 Kč 68 547,70 Kč -66 099,24 Kč 70 476,00 Kč
Konečný stav finančních prostředků 217 145,35 Kč 285 693,05 Kč 219 593,81 Kč 290 070,00 Kč



PPOOUUTTNNÍÍKK  ČČEERRVVEENN  22001122  

- 7 - 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ  RRUUBBRRIIKKAA  NNAA��ÍÍ  FFAARRNNOOSSTTII::  
V červnu 2012 oslaví: 
87 let paní Ludmila Nováková z Petrovic 
82 let pan Valentin Kunert z Dolní Čermné 
82 let paní Zdeňka Motlová z Dolní Čermné 
81 let paní Zdeňka Müllerová z Dolní Čermné 
80 let paní Olga Vávrová z Dolní Čermné 
79 let paní Vlasta Nováková z Petrovic 
79 let pan Josef Mare� z Dolní Čermné 
78 let paní Marta Cejnarová z Dolní Čermné 

75 let paní Marta Marková z Petrovic 
73 let paní Rů�ena Prokopová z Dolní Čermné 
72 let paní Hedvika �pačková z Horní Čermné 
72 let pan Jaroslav Hronek z Dolní Čermné 
71 let paní Magdalena Polzerová z Dolní Čermné 
70 let paní Marie Křivohlávková z Dolní Čermné 
70 let paní Hana Formánková z Dolní Čermné 
60 let pan Oldřich Tlapák z Petrovic 

V�em oslavencům jménem na�í farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vypro�uji Bo�í po�ehnání a pevné zdraví do 
dal�ích let. 
Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve: 
v Dolní Čermné 15. 4. 2012 Anna Hubená   z Lan�krouna 
v Dolní Čermné 5. 5. 2012 Jiří Svoboda   z Dolní Čermné 
Rodičům Aničky a Jirky rád blahopřeji a vypro�uji v�echny potřebné dary od Pána pro křesťanskou výchovu jejich dětí. 

otec Josef 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  SSLLUU��BBAA  
Červen 2012 

Ne 3. 6. Nejsvětěj�í 
Trojice 

7.30 p. Havlíčková 341 
16.00 Formánkovi 83 

Čt 7. 6. Těla a Krve Páně 19.00 Kunertovi 458 

Ne 10. 6. 10. neděle 
v mezidobí 

7.30 Pecháčkovi 330 
16.00 Jurenkovi 160 

Ne 17. 6. 11. neděle 
v mezidobí 

7.30 Nastoupilovi 109 
16.00 Pecháčkovi MH 

Ne 24. 6. Narození sv. Jana 
Křtitele 

7.30 Vávrovi 264 
16.00 Málkovi 180 

Pá 29. 6. sv. Petra a Pavla 19.00 Ky�perkovi 128 
  

 

PPOOZZVVÁÁNNÍÍ  
V neděli 24. června 2012 při ranní m�i svaté v 7:30 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné zazní některé části m�e sv. 
v podání Sboru absolventů Univerzity státu Wisconsin ve městě River Falls v USA. Sbor vede sbormistr a skladatel pan 
Elliota R. Wolda. 
Přede m�í svatou v 7:15 h. zazní skladby: �Ave Maria� od Jeana Moutana 
     �Nádherný Spasitel� od F. M. Christiansena 
      �Ať v�echny národy chválí Pána� od Lary Hoggard 
Při m�i svaté 7:30 h. zazní skladby: 
 Začátek - úvodní skladba:  �V�echna stvoření na�eho Boha a Krále� od Marka Hayese 

Obětování:     �Má noční píseň� od Paula Christiansena nebo �Vzepni se� od Elliota R. Wolda 
Přijímání:    �Dej mi Je�í�e� od L. L. Fleminga 

nebo �Pojďme lámat chleba� od Williama Lawrence 
 Závěrečná skladba:   �Modleme se k Bohu� od F. M. Christiansena 
 

LLÁÁSSKKAA  
Láska je alfou a omegou 
ve�kerého bytí, 
bez ní je tě�ké �ivotem jíti. 
Přetě�ké pro toho, kdo nezná, 
�e Bo�í náruč laskavá 
stejným dílem lásku 
v�em nám rozdává. 
Jen u Boha nalezne�, 
co �ivot ti rozdává, 
nekonečnou Lásku 
kdy� potká tě zrada. 
V srdci svém má ka�dý 
poklad Lásky Bo�í, 

ale najít ho a objevit 
se málokomu zdaří. 
Bůh je láska nejvy��í, 
čistá, zcela ryzí, 
kdy� jí srdce otevře�, 
nikdo nebude ti cizí. 
Bude� �ťastný na světě 
za v�ech okolností 
a srdce zcela zaplní 
u�lechtilé ctnosti. 
Du�e tvá se naplní 
pokojem a mírem 
pak pocítí� souznění 

s celičkým vesmírem. 
Zcela jiný spatří� svět, 
bude lep�í, krásněj�í 
jako svě�í jarní květ. 

 

Ze sbírky básní�Svítání� 
na�í rodačky B. Javůrkové. 

Červenec 2012 
Ne 1. 7. 13. neděle 

v mezidobí 
7.30 Mare�ovi 264 HČ 

16.00 Macháčkovi ml. 180  

Čt 5. 7. sv. Cyrila 
a Metoděje 7.30 Macháčkovi st. 180 

Ne 8. 7. 14. neděle 
v mezidobí 

7.30 Mare�ovi 271 
16.00 Málkovi 77 HČ 

Ne 15. 7. 15. neděle 
v mezidobí 

7.30 Moravcovi 267 
16.00 Jansovi 65 

Ne 22. 7. 16. neděle 
v mezidobí 

7.30 Pecháčkovi 53 
16.00 Klekarovi 292 

Ne 29. 7. 17. neděle 
v mezidobí 

7.30 Macháčkovi 55 
16.00 Venclovi 288 



ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

Slavnost Seslání Ducha Svatého 
27. května 2012 
22. týden / 2012 
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BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
28. května - pondělí  8. týdne v mezidobí 
    19:00 Dolní Čermná � za Jaroslava a Annu Junkovy a rodinu Hrabáčkovu 
29. května - úterý  8. týdne v mezidobí 
30. května - středa  sv. Zdislavy 

19:00  Dolní Čermná � za Věru a Jana Macháčkovy a du�e v očistci 
31. května - čtvrtek  Svátek Nav�tívení Panny Marie 

  7:30 Dolní Čermná � za Franti�ka a Marii Kobzovy 
19:00 Verměřovice � za Václava Krejsu, man�elku, rodiče a sourozence 

1. června - pátek  sv. Justina; první pátek v měsíci 
19:00 Dolní Čermná 

2. června - sobota  8. týdne v mezidobí; první sobota v měsíci 
  7:30 Dolní Čermná � za farníky 
11:30 Verměřovice - svatební m�e sv., svátost man�elství si udělí snoubenci 

 Marie Moravcová z Verměřovic a Bohumil Pe�kar z Letohradu 
18:00 Petrovice - za Franti�ka Kylara, man�elku. dva syny a dceru 

3. června - neděle - Slavnost Nejsvětěj�í Trojice 
Dolní Čermná  -   7:30 h. �  za Bohumíra Vencla a du�e v očistci 
Verměřovice -   9:00 h. �  za Rů�enu a Karla Faltusovy, rodiče a sourozence 
Mariánská Hora - 16:00 h. �  za Vladislava Junka 

Příle�itost ke svaté zpovědi budete mít: 
Středa 30. 5. Dolní Čermná 15:00 � 17:00 h. 

17:00 � 18:55 h. 
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Rou�ar 

Čtvrtek 31. 5. Verměřovice 17:00 - 18:55 h P. Josef Rou�ar 
Pátek 1. 6. Dolní Čermná 17:00 � 18:50 h. P. Josef Rou�ar 

V ostatních dnech se zpovídá ve farním kostele v Dolní Čermné jen 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkou�ka zpěvu dětské scholy pondělí 28. 5. 16:45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná náv�těva star�ích 
a nemocných farníků  

úterý 
středa 

29. 5. 
30. 5. 

odpoledne 
během dne 

Dolní Čermná 
Verměřovice 

  čtvrtek 31. 5. dopoledne Dolní Čermná 
  pátek  1. 6. během dne D. a H. Čermná, Petrovice 
výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek   1. 6. 17:00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek   1. 6. po m�i sv. kostel Dolní Čermná 

AUTOBUS NA MARIÁNSKOU HORU: 
Autobus na nedělní odpolední m�i svatou na Mariánské Hoře v leto�ní poutní sezóně pojede v těchto termínech: 
10. 6. 2012 (Slavnost Bo�ího Těla), 8. 7. (14. v mezidobí), 12. 8. (19. v mezidobí) a 9. 9. (pouť na M. Hoře). 
 


