
 

  

MMIILLÍÍ    ČČTTEENNÁÁŘŘII    PPOOUUTTNNÍÍKKAA,,  
oslavou Velikonoc si připomínáme Je�í�ovu smrt a jeho 

zmrtvýchvstání. V těchto svátcích vidíme velkou naději. Tak jako po 
bolesti Velkého pátku při�la neděle Zmrtvýchvstání, kdy smutek vystřídala 
radost, tak i v na�em �ivotě je tomu stejně. Ptáte se jak? Těmito svátky nám 
Kristus řekl: I va�e tě�kosti, smutky, beznaděje, tedy va�e �ivotní velké 
pátky, dojdou k proměně. Ve va�em �ivotě nebudou mít negativní věci 
poslední slovo. I pro vás je připravena neděle zmrtvýchvstání. �alostné 
�běda� se promění v radostné �Aleluja�. 

Přeji Vám trpělivost a vytrvalost k putování a nalézání pravé radosti, 
kterou pro nás vydobyl Je�í�. 

Rád Vám v�em �ehnám. 
o. Josef Rou�ar 

��NNÁÁ��    NNEEJJVVĚĚTT��ÍÍ    PPŮŮSSTT    JJEE    UUSSMMĚĚVVAAVVÁÁ    TTVVÁÁŘŘ..��  
AANNEEBB  

PPOOSSTTNNÍÍ    DDUUCCHHOOVVNNÍÍ    OOBBNNOOVVAA  
SS  OOTTCCEEMM    JJOOSSEEFFEEMM    KKOOPPEECCKKÝÝMM    SSDDBB  

Chtěla bych se s Vámi podělit o poznatky z duchovní obnovy. Ráda tím poslou�ím i těm, kteří neměli mo�nost se jí 
zúčastnit. 

Hlavními pilíři obnovy byli: půst, svátost smíření, ctnost, modlitba, svátosti, společenství církve 
Půst � něco, co je nám nějak nepříjemné � nejčastěji půst od jídla (připodobnění k Je�í�i na pou�ti), dnes moderní 

odřeknutí si internetu, televize, PC her (odbourávání závislostí) → toto v�e se týká pouze mě osobně 
lep�í forma půstu je slu�ba druhým (rodina, bli�ní�) → tzv. AKTIVNÍ FORMA POSTU (dělat něco navíc, co standardně 

nedělá, něco navíc) 
Svátost smíření 
- půst je dobrý k nastartování těch dobrých věcí, uvědomění si toho důle�itého 
- svátost smíření je nejlep�í připomínka bolestné oběti bohočlověka 
- dříve byla svátost smíření udílena při konci �ivota člověka, dnes je to velký prostředek k osobní svatosti 
- ideální je častá svátost smíření a hlavně neustrnout a pracovat na sobě 
- pomáhá nám postupně odstraňovat to, co nám vadí 
- velmi napomáhá man�elství a výchově dětí, proto�e děti uvidí a snadno to přebírají od rodičů 
- měsíční zpověď je dobrá revize své povahy � toho co se často opakuje 
- zu�lechťuje a vychovává povahu a je to spolupráce s Bo�í milostí 
- ideální je, kdy� man�elé chodí k svátost smíření společně a večer před tím si udělají �večer smíření�, řeknou 

a omluví se jeden druhému za to, co se nepodařilo 
- básničková zpověď Boha urá�í, ale opakuji-li tyté� hříchy proto, �e je chci změnit (a není mi to nijak příjemné � to 

opakování) pak je to Bohu milé → je to spolupráce s Bo�í milostí � sám to prostě nedoká�u → pokora, uvědomění si 
Bo�í moc, �e on mů�e v�echno 

Skrz svátost smíření mů�e člověk pochopit hloubku Bo�ího milosrdenství a naučí se pokoře, trpělivosti, vytrvalosti 
a hou�evnatosti! 

PPOOUUTTNNÍÍKK RROOČČNNÍÍKK    XXVVIIII
DDUUBBEENN  22001133
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�Dokud dýchám, tak doufám� � neztrácejme naději zvlá�tě pak u dětí � kdy� v�e vypadá ztracené, člověk se stejně vrací 
k tomu co je v něm hluboko zakořeněné a co mu bylo v dětství v�těpováno rodiči. 

Ctnost = zběhlost v dobrém 
- individuální, osobní 
- máme rozvíjet ty přirozené schopnosti ke svatosti, podporovat a rozvíjet dobré vlastnosti a návyky a toto má být 

zahrnuto ve zpytování svědomí, nejen to negativní 
- pozitivní předsevzetí - jednoduchá, snadná, pěkná a hlavně ka�dodenní - př. hned po probuzení je první my�lenka na 

Boha � odevzdám mu celý den 
- rodina � ideálně dávat si společná předsevzetí, stejně i man�ele (př. po probuzení � ať byla noc jakákoliv � se obejmou, 

dají si pusu a usmějí se na sebe) � je velká věc pro děti vidět rodiče projevující si lásku! 
Svatý člověk je ten, který miluje Boha � tak�e i já jsem svatý, ale jsou stupně svatosti (př. Lotr po pravici, dělníci na 

vinici�) 
Jaké prostředky nabízí církev na cestě ke svatosti? Jsou to modlitba, svátosti a společenství církve 
Modlitba 
- individuální, osobní 
- společná � v rodině � vytváří pevný základ víry, najít společnou hodinu pro řádnou modlitbu, je pěkné zařadit i zpěv 
- modlitba by měla zahrnovat čtyři hlavní oblasti: 

klanění 
chvála Boha 
díkůvzdání 
smír � důle�ité je být konkrétní, obzvlá�ť při modlitbě s malými dětmi (co se nám vůči komu nepovedlo, prosba 
o odpu�tění, snaha začít znovu) 

Svátosti 
Vrcholnými svátostmi jsou eucharistie � m�e svatá je vrcholná forma modlitby, díkůvzdání (= eucharistia), 

smíření s Bohem, je středem neděle 
svátost smíření � nejúčinněj�í forma růstu ke svatosti 

Společenství církve 
- rodinné, farní, diecézní, celosvětové 
Církev je tajemné/mystické tělo Krista � nedělní m�e � společenství farnosti - je jeho největ�í oslavou 
Od malička mají děti potřebu někam patřit - mít �partu� a je to potřeba, proto�e zde se rozvíjí osobnost člověka, utvářejí se 

názory atd. 
Prvním společenstvím je rodina, postupně má člověk potřebu hledat kamarády, vrstevníky → party/ spolča dětí, později 

puberťáků (kde si člověk musí vydobývat svou pozici) → společenství mladých svobodných dospělých (kdy člověk hledá a volí 
povolání) → man�elská společenství s malými dětmi, s odrostlými dětmi → společenství star�ích a starých lidí (potřeba sdílení 
�ivotních situací) 

Je potřeba se zajímat také o �ir�í církevní společenství � celosvětovou církev. Měli bychom mít přehled o tom, co se kolem 
nás děje a zaujímat k tomu potřebné postoje. 

Dnes je největ�í pronásledování křesťanů vůbec. Za poslední rok zemřelo pro Krista 100tis. Křesťanů. Nejhor�í situace je 
nyní v Severní Koreji (200tis. lidí v koncentračních táborech z toho 40tis. křesťanů), dále v Saudské Arábii, Íránu, Iráku, Sýrii, 
Pákistánu, Egyptě, Indii, na Kubě a ve Vietnamu. 

Nezůstávejme lhostejní vůči na�im bratrům, nezapomínejme, �e jsme jedno tělo. 
Knihy, které by v rodině neměly chybět: 
Písmo svaté 
Katechismus katolické církve (KKC) + kompendium KKC 
YOUCAT (katechismus pro mladé - duchem) 
koncilní dokumenty � 4 konstituce: O posvátné liturgii, Věroučná kons. O Bo�ím zjevení, Pastorální kons. O církevním 

učení a kons. Světlo národům 
zapsala Ludmila Vondrová 

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Na�e dne�ní setkání je zvlá�tě radostné � v�dyť slavíme největ�í svátek v roce � Bo�í hod velikonoční. Pán 

Je�í� přinesl na kří�i oběť za na�e hříchy, dal svůj �ivot. A třetího dne slavně vstal z mrtvých � byl vzkří�en. 
Otevřel nám tak cestu k věčnému �ivotu. Nezapomeňme za to stále na�emu Pánu děkovat. 
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S Velikonocemi máme spojenou celou řadu symbolů, zvyků a tradic. Úzce to souvisí i s nastupujícím jarem. V�e se 
probouzí k novému �ivotu, vstává po zimě a dává o sobě vědět. 

Obrázky nám to připomínají. Zkuste je správně pojmenovat a podle čísel doplňte slova do obrázkové kří�ovky. 
U některých obrázků je nakresleno několik stejných věcí. Spočítejte je a zapi�te do kří�ovky i počet (u čísla 6, 7, 10 a 11). 
U č. 7 doplňte nejdřív název a pak teprve počet. Tajenka je trochu zvlá�tní, její první polovina prochází středem vajíčka, 
ale druhou musíte poskládat z vyznačených políček. Zní: JE�Í� �16 písmen. Je�tě máte v kří�ovce malou nápovědu 
v podobě 5 písmen. Přeji vám krásné Velikonoce. 

 (Otazníček) 

PPRROO    SSTTAARR��ÍÍ::  
 Zvykli jsme si na to, �e nás ka�dodenně bombardují nejrůzněj�í zprávy z celého světa. Víme, jaké se kde stalo 

ne�těstí, kdo komu ublí�il, jaké přírodní pohromy postihly určité oblasti na�í planety. 
Některé zprávy nás tak trochu minou bez pov�imnutí. Jiné u� poněkud naru�í ná� relativní 
klid. A pak jsou tu takové, které doslova zasáhnou přímo do srdce. Na takovou událost 
musíme stále myslet, vyvolává v nás jakýsi �zdravý neklid� a zájem, zkrátka � není nám to 
vůbec jedno. 

Představme si třeba situaci, �e by vy�ly noviny, kde palcové titulky v úvodu hlásí: 
JE�Í� ZAPLATIL ZA NA�E HŘÍCHY NA KŘÍ�I SVÝM �IVOTEM. A TŘETÍHO DNE 
VSTAL Z MRTVÝCH� Kdybychom tohle sly�eli poprvé � ná� rozum by to asi nebyl 
schopen zpracovat� Něco tak nepochopitelného� 

Tím, �e tuto informaci známe, nenecháváme ji tak nějak zev�ednět? Nebereme to příli� 
samozřejmě? 

Tak, jako o Vánocích nás měla burcovat věta: �Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi,� teď by to měla být zase slova: �Pán vstal z mrtvých�� 

Velikonoce slavíme ka�dý rok, přesto mohou být poka�dé jiné. Znovu a nově se 
necháváme zasáhnout onou zprávou, její� důle�itost je tak zásadní, a přitom nám tak často 
nedochází. 

Přejme si tedy vzájemně, aby nás právě dnes � na Bo�í hod velikonoční ta dobrá zpráva cele naplnila opravdovou 
radostí. 

(EJ) 
�Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř polo�í svůj �ivot za ovce. (Jan 10,11) 



PPOOUUTTNNÍÍKK    DDUUBBEENN  22001133  

- 4 - 

MMIINNIISSTTRRAANNTTSSKKÝÝ    VVÝÝLLEETT    DDOO    PPRRAAHHYY  
Letos pro nás pan farář vymyslel dal�í výlet, do Prahy, jen tak mimochodem. Kdo čte Poutníka, tak asi ví, �e jsme s panem 

farářem v Praze byli u� před dvěma lety. Tehdy jsme nav�tívili Národní technické muzeum a pak jsme se byli je�tě podívat, jak 
si �ije arcibiskup pra�ský, a tím byl ji� tou dobou, momentálně také kardinál, Dominik Duka. Sraz jsme měli v sobotu 2. března 
na náměstí u nás v DČ a� o půl deváté. Mů�e se zdát, �e je to pozdě, ale ono to úplně stačilo. Bylo to hlavně z toho důvodu, �e 
pan farář měl ráno je�tě m�i svatou. Tak jsme vyrazili. Na nádra�í v Ústí nad Orlicí na nás u� čekal pan Moravec s klukama 
z Verměřovic. Celkem, s p. farářem, p. Pecháčkem a p. Moravcem, nás bylo 18. Pan farář �el koupit jízdenky, my jsme �li rad�i 
ven, poněvad� někteří z nás vydávali poněkud více hluku, tak�e v nádra�ní hale samozřejmě nebylo sly�et vlastního slova. Vlak 
byl, jako ji� tradičně, úplně plnej, jak taky jinak, �e. Ale co, v�ak nám to neublí�í, mlad�í členové na�í posádky během cesty pár 
míst na�li, tak�e se posadili, pan farář a pan Moravec taky a pan 
Pecháček stál, s námi ostatními, celou cestu a� do Prahy. 

Vystoupili jsme a vyrazili na cestu k na�emu cíli. Do�li jsme 
na Václavské náměstí, a pak jsme �zalezli� do podchodu a vylezli 
a� na druhý straně Václaváku. Je to sice bezpečněj�í, ne� 
přecházet přes silnici, ale pra�ské podchody přece jen moc krásy 
nepobraly a není v nich a� zas tak příjemně. Tak jsme �li a �li, 
kolem známého Tančícího domu, přes most, Dan Syka po cestě 
je�tě stačil volíznout chodník (nebo chtěl mo�ná políbit matičku 
Zemi - kdo ví), jednodu�e řečeno, zakopnul. Tak jsme se dostali 
k na�emu cíli. Tím bylo Království �eleznic, co� je největ�í 
modelové koleji�tě nejen v na�í republice, ale i v celé střední 
a východní Evropě. Pan farář �el zaplatit. Sice nevím, kolik to 
stálo, ale co vím, je, �e to stálo za to. 

V prvním patře najdeme model �socialistické krajiny�, a pak dal�í dvě krajiny, o kterých nevím, co představovaly. 
V prvním patře jsou také �atny, a pak stoly a �idle, čili místo, kde se mů�ete občerstvit. Zabaví se tam i men�í děti, je tam toti� 
několik místností, které je budou zajímat. Neřeknu vám, co tam přesně bylo, jeliko�, jak jistě pochopíte, tam jsme nechodili. 
Druhé patro je v�ak daleko rozsáhlej�í. Podle plánů nad�enců, kteří se o Království �eleznic starají, by zde měla vzniknout celá 
ČR, a to na plo�e 1008 m3. V současné době jsou k vidění prozatím pouze 3 kraje a to Karlovarský, Ústecký a Plzeňský, ale to 
vůbec nevadí, i tak je to velice zajímavé. A abych to upřesnil, druhé patro je v podstatě jedna obří místnost. Uprostřed je 
koleji�tě, na které se díváte přes plexisklo - to aby si nějakej výtr�ník nezačal �hrát�. A proto�e byste neviděli doprostřed, tak se 
na koleji�tě mů�ete podívat i z �ptačí perspektivy� � z prvního patra (první patro je nad druhým, asi jsem to trochu otočil, tohle 
celé je toti� schováno pod zemí), v druhém patře je tedy kolem koleji�tě jakýsi ochoz, naproti (na zdi) jsou v�ude vitríny 
s modely v�ech mo�ných, malých, velkých, starých i nových aut i vlaků (jen tak pro zajímavost, největ�í model nebyl ve 
vitríně, on by se tam toti� ani neve�el, byl to pojízdný model Jeepu Willys v měřítku 1:2), a nejen to. Pořád se střídá den a noc, 
v�echno svítí, bliká, prostě pořád je na co se koukat. Docela by mě zajímalo, jak do těch malejch autíček, který měřej na délku 
tak asi 4 cm, nacpou ty LED �árovičky. To je taky důvod, proč se krajinou pohybujou jenom náklaďáky, autobusy a vlaky. 
Přece jenom, do těch se to asi vejde o poznání líp. Koleji�tě je doplněno také spoustou, někdy a� vtipných, detailů, jako třeba 
jedno tlačítko, při jeho� zmáčknutí se otevřou dvířka kadibudky, která stojí kousek od plexiskla. Uvnitř sedí panáček. Kdy� 
opět zmáčknete tlačítko, tak se kadibouda zase zavře. Takovýchto tlačítek je tam několik, člověk si prostě vyhraje ☺. A řeknu 
vám, za dva roky bychom tam mohli jet klidně znova. I za provozu toti� mů�ete zahlédnout, jak se někdo opatrně prochází 
krajinou. Pořád se toti� něco dostavuje. Zatím je k vidění je�tě krajina, kde jsou v�echny předměty sestaveny ze stavebnice 
LEGO. Tu časem nahradí část České republiky. Je tam toho je�tě víc, ale ono u� by se mi to sem neve�lo. Jen vám doporučím, 
koho to zajímá, prostě se tam zajeďte podívat, nebo se mů�ete aspoň kouknout do fotogalerie na stránky na�í farnosti. 

Cestou zpátky jsme se stavili na ostrůvku, kde bylo obří dětské hři�tě. Mlad�í členové na�í jednotky toho samozřejmě 
patřičně vyu�ili. Taky jsme se nasvačili - pan farář si liboval, �e si s sebou 
nevzal �ádnou svačinu. Měl lehčí batoh a stejně neměl hlad, proto�e někteří 
z nás měli pro pana faráře nějaké to občerstvení. Pan farář tak inkasoval 
kupříkladu dva řízky s chlebem. Pak jsme to vzali kolem Národního 
divadla, přes Karlův most a na Pra�ský hrad, kam jsme �li s odhodláním, 
jak to říct�, slu�ně řečeno � �nav�tívit� pana Zemana, ale on tam tou 
dobou je�tě nebyl, tak jsme to nechali na jindy a �li jsme na metro. Dojeli 
jsme na nádra�í, chvíli jsme počkali, ne� nám pojede vlak, nastoupili jsme 
a jeli. Pak jsme přesedli do aut a pokračovali na cestě k domovu. Pan 
Pecháček dělal při rozjezdech s autem mlhu, �e by se dala krájet, ale to dělá 
ka�dý auto, kdy� je chladno, ale před námi jel prostě pan Pecháček. 

Co dodat � asi jen to, �e se nám výlet vydařil, �e jsme měli pěkný 
počasí a �e se nám to líbilo. A u� zbývá jenom poděkovat panu Moravcovi, panu Pecháčkovi a hlavně panu faráři, �e s námi 
jeli, a �e je to minule neodradilo je�tě někam s námi jet ☺. Patří jim je�tě, a také panu a paní Filipovým, dík za to, �e vzali svoje 
automobily a odvezli nás na nádra�í a zpět domů na�im rodičům, kteří se na nás u� určitě hrozně tě�ili ☺. 

Franti�ek Mare� 
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ŘEKLI O �CHLEBU SILNÝCH� 
�Bůh by nám daroval něco vět�ího, kdyby měl něco vět�ího ne� sebe samého,� řekl o Eucharistii svatý Jan Maria Vianney. 
A co o ní řekli nebo napsali dal�í? 

Ve svaté Eucharistii se sjednocujeme s Bohem tak jako pokrm s tělem. (sv. Franti�ek Saleský) 
Bylo to, jako bych sly�el hlas shůry: Já jsem pokrm silných; dospívej a potom ze mě jez! Av�ak nepromění� mne v sebe, tak jako 

tělesný pokrm, nýbr� bude� proměněn ve mě. (sv. Augustin v době svého obrácení) 
Církví nejsme proto, �e přispíváme do kostelní sbírky, �e si navzájem dobře rozumíme nebo �e nás osud zavál do určitého 

společenství, ale proto, �e v Eucharistii přijímáme Kristovo tělo a stáváme se jeho tajemným tělem. (YOUCAT � katechismus pro 
mladé) 

Nesmíme oddělovat svůj �ivot od Eucharistie. Jakmile to přece jen uděláme, něco se rozbije. Lidé se nás ptají: �Odkud sestry 
berou radost a sílu k tomu, co dělají?� Eucharistie je víc ne� jen přijímání; je to zároveň ti�ení Je�í�ova hladu. On říká: �Pojďte ke 
mně!� lační po du�ích. (bl. matka Tereza z Kalkaty) 

Nepřijímat � to jako kdy� někdo zemře �ízní hned vedle pramene. (svatý Jan Maria Vianney) 

SLUNCE 
Jako mladý �estadvacetiletý kaplan jsem na svém prvním působi�ti dostal za úkol mimo jiné i náv�těvy mnoha nemocných. Na 

panu faráři, který kvůli křečovým �ilám u� nemohl moc chodit, bylo vidět, �e by to velmi rád dělal sám � a brzy jsem pochopil proč: 
Kdy� nav�těvujete nemocné, máte na začátku dojem, �e děláte něco pro ně. Postupně ale zjistíte, �e tím více obdarovaným jste vy. 

Při�el jsem do malé chaloupky. Nízký trámový strop, úzké okénko se záclonou, v posteli devadesátiletá �ena. U� léta nevstala 
z postele, starali se o ni hodní sousedé. Vypadala jako nej�ťastněj�í člověk ve vsi � jen zářila: �To máme dnes nádherný den. U� od 
rána děkuji Pánu Bohu, jak dnes krásně svítí sluníčko.� 

Překvapeně jsem se zeptal: �Jak víte, �e je venku krásně? V�dyť jste zády k oknu a nemů�ete vstát ...� 
Odpověď mě překvapila: �Kdy� svítí sluníčko, vidím ho zde na protěj�í stěně. Nasvítí mi nejdříve obrázek Pána Je�í�e a pak 

Pannu Marii � úplně září. A já se na ně celý den dívám, modlím se a děkuji Pánu Bohu, jaký nám dal krásný den ...� 
Ten den jsem u� potkal desítky lidí. Nikdo z nich si asi nev�iml, jaký nám dal Pán Bůh krásný den. Ani já jsem to do té chvíle 

neviděl. Kdy� jsem vycházel z chaloupky, u� jsem to věděl. 
P. Pavel Zahradníček OMI 

�ALM 23 NOVĚ 
Televize je můj pastýř, 
nic nepostrádám. 
Dává mi prodlévat na měkkém gauči. 
Vodí mě ke stokám plným krve. 
Umrtvuje mou du�i. 
Vede mě po svých cestách pro blaho reklamy. 

I kdybych �el po správné cestě, 
nezaleknu se pravdy. 
V�dyť televize je se mnou. 
Její program a její anténa, je mi útěchou. 

Prostírá přede mě stůl plný hororů 
před zraky mých dětí. 
Hlavu mi vymývá bulvárem. 
Pocitem blaha přetékám. 
Programy její mě provázejí 
po v�echny večery mého �ivota. 
Přebývat smím v jejích kanálech 
na dlouhé předlouhé časy. 

Původní text �almu: 
Hospodin je můj pastýř, 
nic nepostrádám. 
Dává mi prodlévat na svě�ích pastvinách. 
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. 
Občerstvuje mou du�i. 
Vede mě po správných cestách pro svoje jméno. 

I kdybych �el temnotou rokle, 
nezaleknu se zla. 
V�dyť Ty jsi se mnou. 
Tvůj kyj a Tvá hůl, ty jsou má útěcha. 

Prostírá přede mnou stůl 
před zraky mých nepřátel. 
Hlavu mi ma�e� olejem 
má čí�e přetéká. 
�těstí a přízeň mě provázejí 
po v�echny dny mého �ivota. 
Přebývat smím v Hospodinově domě 
na dlouhé, předlouhé časy. 

připravil P. Josef Koláček S.J. 

VENDULKA 
V dětství měla asi obrnu � nikdy jsem se jí na to neptal. A nyní měla invalidní důchod. Chodila s velkými obtí�emi, a přesto 

působila velmi čiperným dojmem. V nedalekém městě si vzala jako dobrovolná spolupracovnice charity na starost státní domov 
důchodců. Pravidelně nav�těvovala úplně v�echny pokoje. I stařík, který jí dal napoprvé facku, se jí časem u� nemohl dočkat. Pro 
v�echny měla dobré slovo a čas � a nekonečnou trpělivost. 

Postupně připravovala mnoho lidí k přijetí svátostí, pak pozvala pana faráře. Jednou za čas pořádala v kulturní místnosti setkání 
s hostem. Pozvala i mě. Po besedě se zeptala: �Co Vám mohu za to dát?� 

Trochu mě zaskočila. Nečekal jsem, �e by mi měla něco dávat. Ale pak mě napadlo: �Nemohla byste podobným způsobem začít 
i v na�í farnosti � v domě s pečovatelskou slu�bou? Pro�lápnout cestu a postupně to naučit někoho místního?� 

Vyhradila si na to čtvrtek jednou za 14 dní. Pravidelně přijí�děla na ranní čtvrteční m�i svatou a po ní se vět�inou nezdr�ela ani 
na čaj: �Musím vyrazit do slu�by, ne� se mi ti pohyblivěj�í rozutečou po městě ...� Pauzu měla jen o prázdninách, kdy� se na několik 
týdnů odjela léčit do lázní. Do kufru svého autíčka si dala balíčky časopisu �Milujte se!�. Mo�ná ho ostatní pacienti je�tě neznají ... 
Vzala ho i do kostelů v okolí. 

Díky Vendulce jsem si uvědomil: v �ivotě je to jako ve sportu. Není tolik důle�ité kolik �ancí dostane�. Výsledek hry určují ty 
proměněné. 

P. Pavel Zahradníček OMI 
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NEDĚLE BO�ÍHO MILOSRDENSTVÍ 
Díky sestře Faustyně Kowalské, která dokázala odpovídat na Bo�í volání, mů�eme společně slavit v�dy 1. neděli po Velikonocích 

(tj. o 2. neděli velikonoční) svátek Bo�ího Milosrdenství, který je dnem velkých milostí pro v�echny lidi a je provázen mnohými 
Je�í�ovými přísliby. 
Pobo�nosti k Bo�ímu Milosrdenství 

Základem v�ech pobo�ností Bo�ímu Milosrdenství je hluboká důvěra v Bo�í milosrdenství, která musí být spojena 
s uskutečňováním milosrdenství vůči bli�ním v denním �ivotě (modlitbou, slovem, skutky duchovního a tělesného milosrdenství, 
viz. KKC). 

- svátek Bo�ího Milosrdenství � du�e, která (v tomto dni) přistoupí ke svátosti smíření a svátosti eucharistie dosáhne úplného 
odpu�tění vin a trestů 

- novéna k Bo�ímu Milosrdenství (od Velkého pátku do soboty před svátkem BM � 9 dní) � spočívá v určené denní modlitbě + 
v modlitbě korunky po celou dobu novény 

- korunka k Bo�ímu Milosrdenství (lze se modlit kdykoliv) � modlí se na obyčejném rů�enci, začíná modlitbou Otče ná�, 
Zdrávas, Věřím. Následuje pět desátků, ka�dý začíná (na velkém zrnku rů�ence) slovy: �Věčný Otče, obětuji Ti tělo a krev, du�i 
a Bo�ství Tvého nejmilej�ího syna a na�eho Pána Je�í�e Krista za hříchy na�e i celého světa� na malých zrnkách pak desetkrát 
voláme: �Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem!� korunka končí trojím zvoláním: �Svatý Bo�e, Svatý 
Silný, Svatý Nesmrtelný smiluj se nad námi a nad celým světem!� 

- hodina Milosrdenství � třetí hodinu (tj. hodinu své smrti) pojmenoval sám Je�í� �hodinou milosrdenství� pro svět a vyzývá 
nás abychom se zahloubali do Jeho umučení, zvlá�ť do Jeho opu�těnosti v hodině smrti. �V této hodině neodřeknu nic du�i, která mě 
prosí pro mé umučení� Pán doporučoval kří�ovou cestu nebo alespoň krátkou náv�těvu Jeho Srdce ve svatostánku. Není-li to časově 
mo�né, alespoň krátké ponoření se do modlitby. Spasitelovu smrt si připomínáme ka�dého dne, nejen v pátek. 

- úcta k obrazu Milosrdného Je�í�e 
- �íření úcty k Bo�ímu Milosrdenství 
Přejme si a sna�me se, abychom na přímluvu sestry Faustyny pro�ili období svátku Bo�ího Milosrdenství naplno! 

BM 
Doporučená literatura: 
bro�ury o Bo�ím Milosrdenství, vydavatelství: Matice cyrilometodějská s.r.o, deníky sestry Faustyny Kowalské, 
časopis Apo�tol Bo�ího Milosrdenství, vydavatelství: Pallotiny SAC 

KKUULLTTUURRNNÍÍ  KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Ne 7. 4. � 17.00 hod. Monte Rosa, Alpy � slovem a obrazem 

Orlovna v Dolní Čermné 
Ne 28. 4.  Pouťové posezení po m�i svaté 

Orlovna v Dolní Čermné 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 
31. března 2013 
14. týden / 2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VVEE    1144..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí 

1. dubna 
Pondělí velikonoční 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Otu Cejnara, rodiče a sestry

9:00 m�e sv. v Petrovicích - za Václava a Marii Vondrovy a jejich rod
úterý 

2. dubna 
Úterý velikonoční  

středa 
3. dubna 

Středa velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Pavla Hanuse  
20:00 nábo�enství pro středo�koláky

čtvrtek 
4. dubna 

Čtvrtek velikonoční 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za rodinu Moravcovu a na poděkování za dar 
�ivota 

19:00 m�e sv. ve Verměřovicích - na dobrý úmysl 
pátek 

5. dubna 
Pátek velikonoční 17:00 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní

19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Josefa Hrdličku, man�elku, syna a du�e
v očistci 

 po m�i svaté adorace
sobota 

6. dubna 
Sobota velikonoční 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky

19:00 m�e sv. ve Verměřovicích - na úmysl dárce  
NEDĚLE 

7. dubna 
2. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 
�Bo�ího milosrdenství� 
Dnes při ka�dé m�i svaté 
přineseme postní almu�nu. 

7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Annu a Václava Kunertovy 
9:00 m�e sv. v Petrovicích - za Aloise Horáka, man�elku Annu, dva syny

a dceru 
10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Vojtěcha Formánka a bratra Jaroslava

 Zaměřená pro děti. Při m�i svaté bude křest malého dítěte.

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT    KKEE    SSVVÁÁTTOOSSTTII    SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
Ve farním kostele v Dolní Čermné ve v�edních dnech v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté. 
V neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 

NNÁÁVV��TTĚĚVVAA    SSTTAARR��ÍÍCCHH    AA    NNEEMMOOCCNNÝÝCCHH    FFAARRNNÍÍKKŮŮ::  
Ve středu 3. 4. ve Verměřovicích, ve čtvrtek 4. 4. v Dolní Čermné a v pátek 5. 4. v Dolní a Horní Čermné. 

ZZMMĚĚNNAA    ČČAASSUU    BBOOHHOOSSLLUU��EEBB  
Se změnou zimního času na čas letní v neděli 31. 3. 2013 se posouvá i začátek večerních bohoslu�eb v na�í farnosti. Ve 

v�edních dnech bude m�e svatá začínat v 19:00 h. a stejně tak i sobotní večerní m�e svatá ve filiálních kostelech bude 
od 19:00 h. 

ÚKOL  PRO  DĚTI na m�i svatou v neděli 7. 4. 2013 v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné.  
Najděte číslo tohoto �almu: 

PPOOSSTTNNÍÍ    AALLMMUU��NNAA  
O druhé neděli velikonoční 7. dubna 2013 přineseme postní almu�nu v obětním průvodu s obětními dary při ka�dé m�i svaté 

(v sobotu 6. 4. v 19.00 h. ve Verměřovicích, v neděli 7. 4. v 7.30 a 10.30 h. v Dolní Čermné a v 9.00 h. v Petrovicích). 
Na stolku spolu s obětními dary bude připravena jedna vět�í pokladnička (označená Postní almu�na), do které mů�eme dát 

svůj dar. Tuto společnou pokladničku spolu s obětními dary přineseme v obětním průvodu. Potom bude na�e postní almu�na 
odeslána na zvolené účely. 

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít 
nedostatek. 
2Dopřává mi odpočívat na travnatých 
nivách, 
vodí mě na klidná místa u vod, 
3na�ivu mě udr�uje, 
stezkou spravedlnosti mě vede 
pro své jméno. 

4I kdy� půjdu roklí �eré smrti, 
nebudu se bát ničeho zlého, 
v�dyť se mnou jsi ty. 
Tvoje berla a tvá hůl mě potě�ují. 
5Prostírá� mi stůl 
před zraky protivníků, 
hlavu mi olejem potírá�, 
kalich mi po okraj plní�. 

6Ano, dobrota a milosrdenství 
provázet mě budou 
v�emi dny mého �ití. 
Do Hospodinova domu se budu vracet 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

2.  NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
7. dubna 2013 

15. týden / 2013 

BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE    VV    1155..    TTÝÝDDNNUU::  
pondělí 
8. dubna 

Slavnost 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

17:00 dětská schola, zkou�ka zpěvu 
19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Josefa Nastoupila, rodiče, sourozence a celý rod
20:00 biblická hodina

úterý 
9. dubna 

po 2. neděli velikonoční   

středa 
10. dubna 

po 2. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za rodinu Adamcovu a Bartoňovu 
20:00 nábo�enství pro středo�koláky

čtvrtek 
11. dubna 

sv. Stanislava, 
biskupa a mučedníka 

7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Ladislava Marka, dva sourozence a jejich matku

pátek 
12. dubna 

po 2. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Věru a Ladislava Kasalovy a jejich syna Jaroslava

sobota 
13. dubna 

po 2. neděli velikonoční 19:00 m�e sv. v Petrovicích - za Rudolfa a Miroslava Vondrovy a jejich �vagra Pavla

NEDĚLE 
14. dubna 

3. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky
9:00 m�e sv. ve Verměřovicích - na poděkování za dar 70 let �ivota, s prosbou

o dal�í pomoc a ochranu 
10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Annu a Petra Mikulovy a syna 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT  KKEE  SSVVÁÁTTOOSSTTII  SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
Ve farním kostele v Dolní Čermné ve v�edních dnech v�dy 30 minut před začátkem m�e svaté 
V neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 

BBYYLLAA  PPOOKKŘŘTTĚĚNNAA  AA  SSTTAALLAA  SSEE  ČČLLEENNKKOOUU  KKRRIISSTTOOVVYY  CCÍÍRRKKVVEE::  
v Dolní Čermné 24. 2. 2013 Anna Kotová 
Rodičům Aničky blahopřeji a vypro�uji v�echny potřebné dary od Pána pro křesťanskou výchovu jejich dětí. 

KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKYY  JJSSMMEE  SSEE  RROOZZLLOOUUČČIILLII::  
v Dolní Čermné 13. 3. 2013 s paní Franti�kou Mare�ovou z Horní Čermné 
v Dolní Čermné 15. 3. 2013 s panem Franti�kem Fi�arem z Horní Čermné 
v Petrovicích  16. 3. 2013 s panem Josefem Novákem z Petrovic 
Pozůstalým je�tě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ    SSLLUU��BBAA  
 

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 Zpěvákovi 195 
10.00 Pecháčkovi MH 

Květen 2013 
Ne 5. 5. 6. neděle velikonoční 7.30 Faltusovi 128 
Ne 12. 5. 7. neděle velikonoční 7.30 Langrovi 193 
Ne 19. 5. Seslání Ducha Svatého 7.30 Kunertovi 125 
Ne 26. 5. Slavnost Nejsvětěj�í Trojice 7.30 Kunertovi 458 


