
CCOO    JJEE    PPOOKKÁÁNNÍÍ??!!  
Význam pokání je patrný na první pohled z Je�í�ových výzev. Co ale tento po�adavek znamenal a dodnes znamená? 

Napovědět nám mů�e původní význam tohoto slova v hebrej�tině, řeči �idovského nábo�enství. Hebrejská slova pou�ívaná pro 
pokání znamenaly v bě�né hovorové řeči: "změnu cesty, návrat po ní v protisměru", ale i "vzdychání, pociťování lítosti". 
V nábo�enském jazyce to pak znamenalo odvrácení od toho, co je zlé, přivrácení - navrácení - se k Bohu, nové orientování se 
ve v�em jednání. V pozděj�ích dobách pak do�lo je�tě k rozli�ování mezi vnitřním postojem pokání a vněj�ími činy, které z něj 
plynou. České překlady pro tato slova pou�ívají výrazy jako: pokání, obrácení, změna smý�lení. Tento výraz má ale v obecném 
povědomí je�tě více významů, které se mohou mnohdy značně vzdalovat od původní biblické my�lenky (trest, dostiučinění, 
prostředek sebekázně, ctnost atd.). Velcí "bojovníci" za pokání byli starozákonní proroci. Bojovali proti zpovrchnění kající 
praxe, která se mnohdy projevovala jen vněj�ími úkony bez vnitřního postoje. Chtěli, aby se člověk obrátil ve svém srdci a a� 
pak to projevoval vněj�ími skutky. Prorokům ne�lo v první řadě o odstranění hříchů, ani o odstranění hrozících trestů, ale 
o nový poměr k Bohu. Na proroky navázal Jan Křtitel. Jeho výzvy k pokání se týkaly nejen očividných hří�níků a pohanů, ale 
i zdánlivě zbo�ných�. Sám Je�í� pak vyzýval k obrácení k nově přicházejícímu Bo�ímu království. Je�í� zvěstuje Boha, který 
nepři�el zaplatit mzdu za odvedený výkon, ani nepři�el trestat, ale při�el s nabídkou zdarma, předev�ím s nabídkou zahlazení 
minulosti a s nabídkou nové cesty. Je�í�ovu nabídku ale nechtěli mnozí přijmout. Tito lidé jsou v bibli reprezentováni 
předev�ím postavou farizeů. Ti očekávali uznání za svou snahu, nikoliv odpu�tění. Myslí si, �e jejich dosavadní plnění zákona 
je před "nábo�enskými změnami" chrání. Dal�ím reprezentantem těch, kteří nechtějí přijmout Je�í�ovy výzvy, je postava 
boháče. Neumí se odpoutat od svého majetku, který mu dává momentální jistotu. Oba typy, duchovně bohatý farizej a hmotně 
bohatý boháč jsou sice v oblasti pokání vybízeni k něčemu jinému, ale jejich problém je v podstatě tý�: neumějí se odpoutat od 
hodnot, o které se dosud opírali. Jádrem pokání je (neustálá) revize (dosavadního) směru (ka�dodenní) �ivotní cesty. Odmítnutí 
pokání, "nekajícnost", znamená nerevidování směru své cesty, znamená upravování skutečnosti podle sebe, znamená ubírání se 
(svévolně) cestou, která nemusí mít �ádnou perspektivu. Cestou, která je mo�ná momentálně cestou men�ího odporu, ale která 
mů�e končit někde v propadli�ti dějin. 

/Zpracováno podle předná�ek Dr. Skoblíka/ 

  
PPOOSSTTNNÍÍ    DDOOBBAA  

Masopust nám oznámil, �e končí čas karnevalu a začíná něco nového - čas postní doby. Církev v liturgickém (církevním) 
roce nám připomíná dva důle�ité svátky - Vánoce a Velikonoce. Před ka�dým z nich je čas přípravy: adventní doba nás 
připravuje na vánoce, kdy oslavujeme narození Pána Je�í�e a postní doba na Velikonoce, kdy pro�íváme Jeho umučení, 
ukři�ování a zmrtvýchvstání. 

Popeleční středa začala postní dobu - čas vnitřní duchovní proměny. K této proměně nám pomáhá modlitba - vztah 
s Bohem, půst - vztah k sobě, almu�na - vztah k druhým. Lidé dnes často netu�í, co v tyto dny skutečně oslavujeme. Pod 
záplavou zajíčků, kuřátek, vajíček a zelených ratolestí lze tě�ko vidět to podstatné - Kristovo zmrtvýchvstání. 

PPOOUUTTNNÍÍKK RROOČČNNÍÍKK  XXVVIIII

BBŘŘEEZZEENN  22001133
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Jak se postit? Tak, aby nás to něco stálo, abychom si dělali násilí. Jsme celí nervózní, kdy� jeden den nejíme, kdy� si 
odřeknete mlsání, alkohol, cigaretu, kávu, televizní program či brouzdání po internetu? Je tě�ké jíst méně, nebo jídlo prost�í 
a levněj�í, nevzít si dal�í kousek? Nekritizovat, kdy� se někomu nedaří, a taktně pomlčet? Dodr�et zdravotní dietu či potřebné 
cvičení? Neskákat do řeči a nechat druhého mluvit? Je tě�ké jednat tak, abychom se líbili Bohu, kdy� za to sklidíme posměch 
některých lidí? To v�echno je u�itečné k cvičení vůle, kterou potřebujeme k úspě�nému přemáhání poku�ení. To jsou chvíle, kdy 
ovládáním se stavíme do pozadí své já, abychom se mohli svobodně soustředit na dobro druhého, dát přednost Bohu. Ná� 
neklid, na�e pokoření a znejistění nás vedou ke spolehnutí na toho, který nabízí spásu. 

Skutkem pokání mů�e být modlitba, almu�na, skutky milosrdenství, slu�ba bli�nímu, dobrovolná zřeknutí se něčeho 
a předev�ím trpělivé nesení kří�e, který stejně musíme nést. Takové skutky pokání nám pomáhají připodobnit se Kristu, který 
svou láskou nás vykoupil. Je to doba velké milosti pro ty, kdo ji umějí vyu�ít. Povzbuzujme navzájem jeden druhého k dobrému 
pro�ití postu, abychom se osvobodili a posilnili, abychom se dobře připravili na Velikonoce. 

J.M 

TTAA    JJEEHHOO,,    TTAA    NNAA��EE    MM��EE  
Kdy� trpí� a tvá bolest je tak velká, 
�e ti brání cokoliv dělat, 
tehdy si vzpomeň na m�i. 
V dne�ní době 
-stejně jako kdysi- 
Je�í� ve m�i nepracuje, neká�e - 
Je�í� se z lásky obětuje! 
V �ivotě 
mů�e� dělat mnoho věcí, říci mnoho slov. 
Ale hlas bolesti 
i kdy� nesly�ný a druhým neznámý, 
bolesti obětované z lásky, 
je tím nejsilněj�ím slovem, 

které prorá�í nebesa! 
Kdy� trpí�, 
vnořuj svou bolest do té jeho- 
slav svou m�i! A kdy� svět nechápe tyto věci 
neznepokojuj se! 
Stačí, �e tě chápe Je�í�, Maria a svatí. 
�ij s nimi 
a nechávej svou krev téci 
pro blaho lidstva � 
jako On! 
M�e! 
Je příli� velká, ne� abychom ji pochopili! 
Ta jeho, ta na�e m�e! 

RROOZZHHOODDUUJJÍÍCCÍÍ    VV  LLÁÁSSCCEE    JJEE    MMIILLOOVVAATT  
U lásky zále�í na jednom: milovat. Na tomto světě je tomu tak. Mám tu na mysli nadpřirozenou lásku, která nevylučuje 

lásku přirozenou. Láska je cosi velmi jednoduchého i slo�itého. Vy�aduje, abys ty splnil svůj úkol, a očekává, �e tak učiní i ten 
druhý. 

Kdy� zkusí� �ít z lásky, zpozoruje�, �e na této zemi je třeba, abys ty konal svou část. Jestli ten druhý 
vykoná také svou, to nikdy neví�. A není to nutné, aby ji vykonal. Někdy z toho bude� zklamán, ale nikdy neztratí� 

odvahu, jestli�e jsi přesvědčen, �e rozhodující v lásce je milovat. 
A milovat v bratrovi Je�í�e, který se v�dy k tobě vrátí, i kdy� snad jinou cestou. 
On ti zocelí du�i proti v�em nepohodám světa a umo�ní, aby se rozlila do lásky ke v�em, kteří tě obklopují, jen kdy� bude� 

mít stále na paměti, �e rozhodující v lásce je milovat. 
z knihy Meditace 

PPOOCCHHOODD    PPRROO    ��IIVVOOTT    PPRRAAHHAA    22001133  
V sobotu dne 23. 3. 2013 se v Praze uskuteční třináctý ročník modlitebního shromá�dění ve prospěch dětí, které jsou u� od 

roku 1957 pravidelně zabíjeny v lůnech svých matek, nazvaný Pochod pro �ivot. Dětí, které nedostaly mo�nost se narodit, je 
jenom v ČR více jak 3 000 000. V současnosti v�ak hrozí dal�í roz�íření potratové praxe. Jedná se o, u nás zatím 
neregistrovaný, přípravek RU 486, který způsobí samovolný potrat bez asistence lékaře. 

Ná� národ vymírá a my, kteří budeme za čas v neproduktivním věku, budeme stát před rozhodnutím: Pokračuj v práci 
nebo zemři. Proto�e na ná� důchod nebude mít kdo vydělat. 

Pochod pro �ivot začíná m�í svatou v chrámu Páně svatého Jiljí v ulici Husova 8 ve 12. 30 hodin. Po té se za modlitby 
Svatého rů�ence vydáme na Václavské náměstí, kde bude pochod asi v 16. 00 hodin zakončen Českou státní hymnou 
a Svatováclavským chorálem. 

Do Prahy je nejlépe odjet vlakem v 8.24 hodin z Ústí nad Orlicí. 
Podpořte, prosím, leto�ní pochod pro �ivot buď modlitbou, nebo přímou účastí. 

Děkuji. Antonín Pecháček, Mariánská Hora 

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Dnes slavíme třetí neděli postní. Stále je�tě se nacházíme v první polovině postní doby. Jistě nezapomínáte na malé 

pokladničky, které doma máte. Mohou nám ka�dý den připomínat, �e pro�íváme postní dobu. Dobu tak velmi důle�itou 
a nutnou k tomu, abychom se co nejlépe připravili na Velikonoce. Víme, �e máme takové tři velké �pomocníky�, kteří nám 
pomohou těch 40 dnů opravdu se ctí zvládnout. 
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Prvním z nich je určitě modlitba. Věnovat jí trochu více času ne� obvykle � povídat si s na�ím Pánem, říct mu v�e, co nás 
trápí a z čeho máme radost. Druhým je půst � odřeknutí si něčeho, co máme rádi, čemu věnujeme mnoho času. To u� si mů�e 
ka�dý vybrat sám � třeba nemlsat, nesedět tolik času u počítače nebo televize a nabízí se spousta dal�ích mo�ností. Třetím 
pomocníkem je almu�na � neboli �tědrost. Pokud se více modlíme, určitě budeme mít sílu zvládnout nějaké odříkání si. Tím 
zase získáme čas nebo prostředky pro druhé. To, co neutratíme, mů�eme darovat, čas mů�eme věnovat Pánu Bohu, bli�ním, 
rodičům. A tak vidíme, jak spolu v�echny tři důle�ité věci souvisí a jedna připravuje pro druhou místo. 

Obrázek dnes čeká na vybarvení. Postupovat budete podle odpovídajících čísel. Po vymalování vám obrázek odkryje svoje 
tajemství. Třeba poznáte něco, o čem jsme si dnes povídali. 

1. Bílá, 
2. �lutá 

3. bé�ová 
4. červená 

5. tmavě zelená 
6. světle modrá 

7. hnědá 
8. fialová 

 
(Otazníček) 

PPRROO  SSTTAARR��ÍÍ::  
Jak jsem na tom v leto�ní postní době? Jak odpovídám na Pánovu výzvu k pokání, k obrácení a vyu�ívám jeho nabízený 

čas? Malým zrcadlem pro nás mohou být slova z knihy proroka Izajá�e o pravém postu (Iz 58,1-13). Máme dávat pozor, zda je 
opravdu ná� půst zaměřen na Pána a jemu obětován. Aby se nám nestalo, �e se sna�íme o půst, a přitom vyvoláváme hádky, 
spory. To by pak na�e snaha byla pouze vněj�í prázdné gesto. 

V Písmu svatém najdeme na více místech informace o tom, jak se máme postit. Jeden krásný �návod� čteme právě 
u proroka Izajá�e: 

�Odstraní�-li ze svého středu jho, 
hrozící prst a ničemná slova, 
bude�-li �tědrý k hladovému 
a nasytí�-li ztrápeného, 
vzejde ti v temnotě světlo 
a tvůj soumrak bude jak poledne.� (Iz 58,9b-10) 
Přejme si vzájemně, aby se nám s Bo�í pomocí v postní době alespoň něco podařilo uzdravit. 
Pokorně otevřme svá tvrdá nedobytná íglů a dovolme ohřát Bo�í láskou ná� chlad. Amen 

(EJ) 
Ře�ení z minulého Poutníka: 
Jediný správný stín byl prostřední ve spodní řadě. Pokud se vám nepodařilo v�echny rozdíly najít, tady jsou: 1. krat�í hůl, 2. 

chybí ohlávka, 3. krat�í oslíkova zadní noha, 4. chybí cíp Josefova plá�tě, 5. správný, 6. chybí mezera mezi postavami 
Tajenka z obvazu: Radost začíná právě v tom OKAM�IKU (1. taj.), kdy ses vzdal pokusu hledat �těstí a sna�í� se ho 

DAROVAT DRUHÝM (2. taj.). 
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PPAASSTTOORRAAČČNNÍÍ    PPLLÁÁNN    FFAARRNNOOSSTTII    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ    NNAA    RROOKK    22001133  
Akce ve farnosti Datum konání Hodina konání Místo konání 

Orelsko-farní ma�karní ples (pořádají MO 
Jednota Orel a Ř.k.farnost Dolní Čermná) 2. února - sobota 20.00 h. Orlovna Dolní Čermná 

Prázdninové odpoledne - děti (1. 2. - 10. 2.) 7. února - čtvrtek 14.00 h. - sáňkování Dolní Čermná

Společné udílení svátosti nemocných 
16. února - sobota 
17. února - neděle 
17. 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 24. února - neděle 16.00 h. fara Horní Čermná
Postní duchovní obnova ve farnosti 9. března � sobota po m�i svaté v 8.00 h. Orlovna Dolní Čermná

Dobročinná akce �Misijní koláč� 10. března �neděle 8.00 h. (m�e sv.) 
9.00 h. (poho�tění)

kostel Dolní Čermná 
Orlovna Dolní Čermná

Pochod pro �ivot 23. března - sobota Praha 
Diecézní setkání mláde�e 23. března - sobota Hradec Králové
Velikonoční vigilie 
a společné posezení v Orlovně  30. března - sobota 19.00 h. 

po vigilii
kostel Dolní Čermná 
Orlovna Dolní Čermná

Diecézní setkání ministrantů 12. -14. dubna pátek - neděle Přibyslav
Poutní slavnost v Dolní Čermné 28. dubna - neděle 7.30 h., 10.00 h. kostel Dolní Čermná
Poutní slavnost v Petrovicích 12. května - neděle 9.00 h. kostel Petrovice
Výlet pro děti 18. května - sobota celý den
Slavnost Bo�ího Těla  2. června - neděle 16.00 h. Mariánská Hora 
Farní odpoledne 9. června - neděle 15.00 h. fara Dolní Čermná 
Poutní slavnost v Jakubovicích 16. června - neděle 10.00 h. kostel Jakubovice
Poutní slavnost ve Verměřovicích 23. června � neděle  9.00 h. kostel Verměřovice 
Pouť mláde�e z farnosti na Velehrad začátek července   Velehrad 
Pouť na Velehrad - celonárodní 5. července
Pě�í pouť  20. července - sobota 11.00 h. m�e sv. Kopeček 
M�e svatá před kapličkou v Hůře (22. výr.) 
za doprovodu dechové hudby 21. července � neděle 10.00 h. Hůra, v případě de�tě 

kostel v Petrovicích
Světové dny mláde�e 23. - 28. července Rio de Janeiro
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 
�ehnání bylin a květin 15. srpna - čtvrtek 19.00 h. m�e sv. kostel Dolní Čermná  

Hlavní diecézní pouť  17. srpna - neděle Malé Svatoňovice
Poutní slavnost � Narození Panny Marie 
na Mariánské Hoře 8. září - neděle 7.30, 10.00 a 16.00 h. Mariánská Hora 

MO Jednota Orel  21. září - sobota 14.00 h. m�e sv. kostel DČ, Orlovna
Poutní zájezd farnosti 14. září - sobota celý den 
Posvícení v Petrovicích 22. září - neděle 9.00 h. kostel Petrovice
Posvícení v Jakubovicích  27. října - neděle 10.00 h. kostel Jakubovice

Slavnost V�ech svatých  1. listopadu - pátek 
16.30 h. pobo�nost, 
m�e sv. 
19.00 h. m�e sv. 

hřbitov Petrovice 
kostel Petrovice 
kostel Dolní Čermná

Vzpomínka na v�echny věrné zemřelé  2. listopadu - sobota 
16:15 h. pobo�nost, 
m�e sv. 
18.00 h. m�e sv., pobo�nost 

hřbitov Verměřovice 
kostel Verměřovice 
kostel Dolní Čermná

Posvícení v Dolní Čermné 10. listopadu - neděle 7.30 h. a 10.00 h. kostel Dolní Čermná
Posvícení ve Verměřovicích 17. listopadu - neděle 9.00 h. kostel Verměřovice
Den Písma svatého ve farnosti 30. listopadu - sobota 9.00 � 17.00 h. Orlovna Dolní Čermná 
Ekumenická bohoslu�ba 1. prosince - neděle 16.00 h. kostel, Orlovna DČ 
Adventní duchovní obnova  prosinec - sobota 8.00 h. m�e sv. Orlovna Dolní Čermná
Rorátní m�e svatá pro děti 
a společná snídaně na faře  prosinec - sobota 6.45 h. 

7.30 h.
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná

Posezení při sklence vína � na sv. Jana 27. prosince - pátek 19.00 h. fara Dolní Čermná
�achový turnaj  30. prosince - pondělí 15.00 h. fara Dolní Čermná
Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena! 
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 13. 12. 2012. 
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PPLLÁÁNN    KKOOSSTTEELLNNÍÍCCHH    SSBBÍÍRREEKK    VV    NNAA��ÍÍ    FFAARRNNOOSSTTII    VV  RROOCCEE    22001133  
Drazí bratři a sestry, 
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2013. Prosím, zaznamenejte si do svých 

kalendářů termíny v�ech účelových sbírek a podle svého uvá�ení a finančních mo�ností také na jejich potřebu přispějte. 
Ohla�ovány budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji v�em za 
pochopení a pomoc při financování oprav v na�í farnosti. 

otec Josef 
 

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL 
 Termín konání sbírky ve farnosti 
datum - neděle 

sbírka při akci �Misijní koláč� 10. března 2013 4. postní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 31. března 2013 Bo�í hod velikonoční 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 28. dubna 2013 Pouť sv. Jiří v Dolní Čermné 
sbírka na bohoslovce a seminář 12. května 2013 7. velikonoční 
sbírka na potřeby diecéze 26. května 2013 Slavnost Nejsvětěj�í Trojice 
sbírka na Diecézní charitu 23. června 2013 11. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 21. července 2013 16. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 18. srpna 2013 20. v mezidobí 
sbírka na potřeby kostela na Mariánské Hoře 8. září 2013 Pouť na Mariánské Hoře 
sbírka na církevní �kolství 22. září 2013 25. v mezidobí 
sbírka na misie 20. října 2013 29. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 10. listopadu 2013 Posvícení v Dolní Čermné 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 1. prosince 2013 1. adventní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 25. prosince 2013 Bo�í hod vánoční - středa 

DDEENN    BBIIBBLLEE  --    11..    PPRROOSSIINNCCEE    22001122  
- Zastavení druhé: NEVÁ�NĚ O VÁ�NÉM 

Bible a humor 
- jde to vůbec dohromady? Humor je kořením �ivota a v Písmu svatém není o veselé nebo vtipné pasá�e nouze. Jen 

umět hledat, jen si uvědomit řečené� Jak říká Alexandr Flek, hlavní překladatel Bible 21 - Písmo nemyslí v�echno 
doslova a často pou�ívá absurdní příměry, komiku i slovní hříčky, které jsou v�ak tě�ko přelo�itelné. A hlavně � v Bibli 
nečekáme legraci. V�echno bereme a� příli� vá�ně. �Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem 
hlupáka zapustit kořeny�� říká se v knize Job. Mů�eme to číst s vá�nou tváří, ale mů�eme se zasmát nadhledu, který 
z toho či�í. Kdy� Je�í� říká: �Jak to, �e vidí� třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruje�?� (Mt 7,3) 
nebo: �Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla 
v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb.� (Mk 12,38-44), to 
muselo vzbudit úsměv na tváři! 

Podle nejnověj�ího průzkumu společnosti Sanep mají Če�i pocit, �e příběhy Bible znají. Je to paradoxní, proto�e 
Písmem si často zalistují jen tři procenta dotázaných. Necelých 20 procent si ji občas pročte a zbytek v ní nikdy 
nepřečetl ani řádku. Tě�ko hledat humor v nečteném textu. 

Úkol první � Vyberte si jeden (nebo v�echny, kdy� si troufáte☺) obrázek a opatřete ho textem tak, aby vznikl vtip. 

1.)  2.)  
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3.) 

Úkol druhý - Vyberte si text vtipu (či vtipů☺) a doplňte ho obrázkem: 

Kněz se probírá ranní po�tou, kdy� z jedné obálky vytáhne 
papír, na kterém je napsáno jediné slovo: "HOVADO". 
Následující neděli prohlásí: "Znal jsem mnoho lidí, kteří 
napsali dopis a zapomněli se podepsat. Ale tento týden 
jsem dostal dopis od někoho, kdo se podepsal a zapomněl 
napsat dopis." 

Baví se dvě du�e v ráji: 
"Jaká byla poslední věta, kterou jsi sly�el na zemi?" "Byl 
to hlas mé �eny." 
"A co říkala?" "Kdy� mě na chvíli pustí� k volantu, bude� 
úplný anděl." 

Na jaltskou konferenci při�el i Bůh. Usadili ho na nejlep�í 
místo v sále. Postupně přicházeli dal�í účastníci. Při�el 
Churchill. Bůh se postavil a podal mu ruku. Stejně přivítal 
i Roosevelta. Kdy� v�ak při�el Stalin, podal mu ruku vsedě. 
Stalin se urazil: � Proč jste se nepostavil, Otče, kdy� jste 
mě zdravil? � Jo�ko můj, myslí�, �e tě neznám? Já se 
postavím a ty si hned sedne� na moje místo! 

Pane doktore, jak dopadla moje operace? � 
Já jsem Petr! Svatý Petr! 

Ve vlaku sedí kněz, řeholnice a dva zástupci alternativní 
subkultury. Kněz má ruku v sádře. 
�Co se vám stalo, otče?� zeptá se řeholnice. 
�Uklouzl jsem ve vaně,� odpoví kněz. 
Jeden ze zástupců alternativní subkultury se obrátí na 
druhého: �Hele, vole, co je to vana, vole?� 
�Já nevím, ty vole, copak jsem katolík?� 

Modlitba�  
Můj Pane, myslím, �e na mne mů�e� být py�ný. Zatím jsem 
dnes nezhře�il, nezaklel, neublí�il �ivému tvoru, neměl 
nemravnou my�lenku ani touhu. 
Jsem ti za to velice vděčný. Ale za pár minut musím 
vstávat, a pak asi budu opravdu dost potřebovat tvou 
pomoc! 

Za rabínem přijde mladý Karpeles a ptá se: 
"Rabbi, mám se o�enit?" 
"A chce� se �enit?" - "No, nechci." 
"Tak se ne�eň." - "Ale tatík má pro mě lákavou partii." 
"Tak se o�eň." - "Ale nemá dobrou pověst" 
"Tak se ne�eň." - "Ale je moc hezká." 
"Tak se o�eň." - "Ale její rodina měla pletky 
s kriminálem." 
"Tak se ne�eň." - "Ale dají jí velké věno." 
"Tak se o�eň." - "Kdy� já, rabbi, nevím." 
"Tak ví� co? Nech se pokřtít." - "A proč, rabbi? Pomů�e 
to?" 
"No hlavně bude� chodit otravovat faráře, a ne mě." 

"Tak jaká byla zkou�ka?" 
"Velice nábo�ná." 
"Jak to, nábo�ná?" 
"No, profesor v černém, já v černém, profesor polo�il 
otázku, já se pokři�oval, za chvíli jsem odpověděl a on se 
pokři�oval." 

� Jako �e Bůh je nade mnou, já jsem ateista! 

Cílem plnění těchto úkolů není výsměch, ale úsměv. Je dobré si občas uvědomit, �e se dá na věc pohlí�et z různých 
stran. Včetně strany veselé a radostné� Není potřeba v�echno nutně obracet ve smích, ale dělat opak také k ničemu 
nevede. Vtip je forma vyjádření toho, co jsme v dané situaci pro�ili, pochopili� Je to způsob, jak uchopit věci 
neuchopitelné. 

Měl Je�í� smysl pro humor? 
Smál se? Tato otázka zaměstnala u� mnohého teologa a badatele Bible. Nám se mů�e dotaz tohoto typu zdát podivný, ale 

pro ty, kteří berou Bibli doslovně, je oprávněný, proto�e Bible se nezmiňuje, �e by se Je�í� smál. Je to pravda! Bible se naproti 
tomu zmiňuje třeba o tom, �e Je�í� plakal (J 11,35) nebo �e projevoval jiné emoce, jako hněv a smutek. Zdá se to být logické: 
Proto�e to v Bibli není psáno, nemů�e to být pravda. A tak, podle této logiky, se Je�í� nesmál. Ale ani nezpíval, nezíval, 
nemrkal, nemyl se, nečesal si vlasy� 

Humor není v rozporu s duchovní cestou. Smích osvobozuje, smích ozdravuje, smích dává nový rozměr� 
(zdroj: Dr. Petr Samojský) 

AM 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

3. neděle postní 
3. března 2013 

10. týden / 2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1100..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí  po 3. neděli postní 17:00 zkou�ka zpěvu dětská schola 
4. března   

úterý po 3. neděli postní 17:30 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (modlitbu vede akolyta) 
5. března   
středa po 3. neděli postní Z důvodu dovolené otce Josefa nebudou od pondělí 4. 3. 

6. března  do čtvrtku 7. 4. v na�í farnosti m�e svaté. 
čtvrtek  po 3. neděli postní  

7. března   
pátek  po 3. neděli postní 18:20 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (dětská schola) 

8. března Postní duchovní obnova 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Otýlii a Franti�ka Andrlovy, 
  syna Josefa, jeho man�elku a du�e v očistci 

sobota  sv. Franti�ky Římské, 8:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za po�ehnání pro duchovní obnovu 
9. března řeholnice po m�i svaté předná�ky v Orlovně v Dolní Čermné  

  17:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce, rodiče a celý rod
NEDĚLE 4. NEDĚLE POSTNÍ 8:00 m�e sv. v Dolní Čermné
10. března  za Josefa Kroulíka, man�elku, dceru a dva zetě 

 �Misijní koláč� 9:00 setkání farnosti v orlovně v Dolní Čermné  
  15:00 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné 

Příle�itost ke svátosti smíření v tomto týdnu: 
ve farním kostele v Dolní Čermné v pátek, v sobotu a v neděli v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté. 

PPOOSSTTNNÍÍ    DDUUCCHHOOVVNNÍÍ    OOBBNNOOVVAA  
V na�í farnosti se uskuteční v pátek 8. března a v sobotu 9. března 2013. 
Duchovní obnovu povede P. Josef Kopecký, SBD, z Litomy�le. 
Program: pátek 8.3. - 19:00 h. m�e svatá v kostele v Dolní Čermné 
  sobota 9.3.  - 8:00 h. m�e svatá v kostele v Dolní Čermné 

- po m�i sv. blok předná�ek v sále Orlovny v Dolní Čermné 
V�ichni jsou srdečné zváni. 

 Misijní  koláč 
V neděli 10. března 2013 o 4. neděli postní �radostné� zveme v�echny ke společnému slavení m�e svaté 

v 8:00 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné a po m�i svaté na setkání při koláčích v sále Orlovny 
v Dolní Čermné. Prosíme o napečení koláčů a jiných sladkostí. Koláče přineste do Orlovny v neděli ráno před m�í 
svatou.  

Dobrovolný příspěvek této akce věnujeme na misie.

Březen 2013 
Ne 3. 3. 3.neděle postní 7.30 p. Filáček 332 

10.30 Vágnerovi 102 
Ne 10. 3. 4. neděle postní 8.00 Formánkovi 203 

Ne 17. 3. 5. neděle postní 7.30 Málkovi 180 
10.30 Vyhnálkovi 351 

Ne 24. 3. Květná neděle 7.00 Bláhovi 457 
Čt 28. 3. Zelený čtvrtek 18.00 Zpěvákovi 195 
Pá 29. 3. Velký pátek 18.00 Jurenkovi 160 

Ne 31. 3. Zmrtvýchvstání Páně, 
Bo�í hod velikonoční 10.30 Müllerovi 177 

Duben 2013 
Po 1. 4. Velikonoční 

pondělí 7.30 Formánkovi 202 

Ne 7. 4. 2. neděle 
velikonoční 7.30 Pecháčkovi 330 

Ne 14. 4. 3. neděle 
velikonoční 

7.30 Menclovi 193 
10.30 Formánkovi 83 

Ne 21. 4. 4. neděle 
velikonoční 7.30 Nastoupilovi 303 

Ne 28. 4. 5. neděle 
velikonoční 

7.30 Mare�ovi 172 
10.00 Pecháčkovi MH 



ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

 
4.neděle postní 

10. března 2013 
11. týden/2013 
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BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1111..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí  po 4. neděli postní 17:00 zkou�ka zpěvu dětská schola 

11. března   
úterý po 4. neděli postní 17:30 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 

12. března  18:00 m�e sv. v Dolní Čermné
  za Franti�ka a Marii Komárkovy a sourozence 
  19:00 biblická hodina 

středa po 4. neděli postní 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Mařenku Cejnarovou a sestry 
13. března  19:00 nábo�enství pro středo�koláky  
čtvrtek  po 4. neděli postní 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 

14. března   
pátek  po 4. neděli postní 18:20 modlitba Kří�ové cesty Dolní Čermné (mláde�) 

15. března  19:00 m�e sv. v Dolní Čermné
  na poděkování a prosbou o dal�í pomoc a ochranu 

sobota  po 4. neděli postní 17:00 m�e sv. v Petrovicích  
16. března  za Josefa Nováka a man�elku Jaroslavu 

  po m�i sv. Příle�itost ke svátosti smíření v Petrovicích 
NEDĚLE 5. NEDĚLE POSTNÍ 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné
17. března  za Bohuslava Pecháčka, man�elku Ane�ku a rodiče z obou stran 

  9:00 m�e sv. ve Verměřovicích  
  za Josefa Faltuse, man�elku, ten celý rod a za du�e v očistci 
  10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Hanu Mare�ovou a rodiče Mare�ovy 
  14:00 - 17:00 Příle�itost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

 
Příle�itost ke svátosti smíření v tomto týdnu: 
ve farním kostele v Dolní Čermné ve v�edních dnech v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté a v neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT    KKEE    SSVVÁÁTTOOSSTTII    SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    PPŘŘEEDD    VVEELLIIKKOONNOOCCEEMMII::  
Petrovice sobota 16. 3. po m�i svaté (17:00) P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  neděle 17. 3. 14:00 � 17:00 h. 

 
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Pavol Sandanus z Nekoře 

Verměřovice středa 20. 3. 16:00 � 17:55 h. P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  Velký pátek 29. 3. 7:00 � 12:00 h. P. Josef Rou�ar 

  
 


