
 

ROK  MILOSRDENSTVÍ  POKRAČUJE 
Na závěr Svatého roku milosrdenství vydal pape� Franti�ek apo�tolský list �Misericordia et misera�. Z jeho obsahu 

mohou čerpat a pro svůj �ivot se nechat inspirovat jednotlivci i celé rodiny. 
Je typické pro současného papeže Františka, že tolik zdůrazňuje potřebu milosrdenství v celé lidské společnosti. On totiž 

jako kněz a biskup byl vždy nablízku ubohým a bezmocným. Ne jinak je tomu také v apoštolském listě „Misericordia et 
misera“. Svatý otec vychází z evangelního příběhu o setkání Ježíše s cizoložnicí. Ten ukazuje na faleš farizeů, ubohost 
předvedené ženy a božskou moudrost Ježíše. O tom, kdo je v té situaci vinný, není třeba pochybovat. Ježíš ví, kam došla 
v jednání dotyčná žena, ale rovněž ví, že může vše napravit a odčinit. Hned začátek Františkova listu mne přivedl k zamyšlení. 

Denně si uvědomujeme, jak společnost ve svých vztazích ztvrdla, jak jeden druhého nešetří, jak snadno se navzájem 
odsuzujeme. Denně se modlíme slova: „Odpusť nám… jako i my odpouštíme…“ Této modlitbě nás naučil sám Ježíš. A dodává 
k ní ještě důležité vysvětlení: „Odpustíte-li totiž lidem jejich poklesky, odpustí také vám váš nebeský Otec, ale když lidem 
neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.“ (Mt 6,14-15) Denně i my přivádíme před jiné lidi i před samého Boha 
své „cizoložné ženy“: Ten politik je zloděj – a Bůh ho nechá být? S tou naší sousedkou to už není k vydržení… a povídá se, že 
je manželovi nevěrná… Já si pamatuji, jaký byl tento chlapík v mládí, a teď je z něho takový svatoušek… 

Denně podobně jako farizeové předkládáme lidem i Bohu hříchy svých bližních. A Ježíš i dnes mlčí. Jako tehdy, když mu 
přivedli cizoložnou ženu. I dnes píše – ne do písku – ale před každého z nás jeho vlastní poklesky. „Kdo jsi bez viny – hoď po 
ní první kamenem.“ Nezbývá nám nic jiného než odejít bez odsouzení toho, koho jsme k odsouzení dovlekli! 

V jedné rybářské vesničce na jednom z italských ostrovů platil také zákon, o němž byla řeč v Janově evangeliu. Žena, 
která byla přistižena při cizoložství, byla tvrdě potrestána: shozena ze skály do moře. Jednoho dne byl odhalen případ 
manželské nevěry. Obžalované poskytli malou chvilku, aby si naposledy mohla promluvit se svým manželem. Ale muž 
nepřišel. Hledali ho, ale ve vesnici nebyl. Přestože ho nenašli, odsoudili ji a vykonali rozsudek. Druhého dne viděl starosta 
vesnice odsouzenou ženu pracovat u jejího domku. Všichni obyvatelé ustrnuli: vždyť je to ta, kterou jsme včera shodili ze 
skály. A je úplně zdravá a celá! Samozřejmě se všichni sběhli. To už její manžel vyprávěl, že mezi skalisky, pod vodní 
hladinou, natáhl odolnou síť, která sice shora nebyla vidět, ale byla pevná a pružná, takže jeho ženu zachytila. Ovšem co 
s vyneseným rozsudkem? Vládce ostrova moudře rozhodl: obviněné ženě dal malou síť, aby jí připomínala mužovu lásku 
a jeho odpuštění. 

Napadá mne, co kdybychom si rozestřeli kolem sebe takovou „síť svého milosrdenství a odpuštění“? Denně jiní, a bohužel 
i my odsuzujeme spoustu lidí. Bůh to nedělá. On touží zachránit každý život. Napodobujme ho a do svých sítí zachyťme ty, 
kteří chtějí začít znovu. Napodobujme Boha v jeho odpouštějící lásce a budeme i my šťastni! 

(převzato z časopisu Nové Město) 
Pavel Seidl, katolický kněz 

AHOJ  DĚTI! 
Letošní leden nám opravdu ukázkově představil zimu – sníh a mráz, závěje, ale i krásnou, sluncem zalitou, 

zasněženou přírodu. Za pár dnů začne únor – další zimní měsíc. Jestli také on přinese poctivou zimu, teprve 
uvidíme. Zasněžená krajina vypadá jako oblečená do bílého šatu, často i krajkového. Velmi zajímavé je pozorovat 

všechny stopy a stopičky, které ve sněhu zůstávají. Každý krok je najednou čitelný. Vidíme, kde poskakoval drobný ptáček 
a kde naopak prošel velký člověk. 

V našem bludišti jsou také stopy – malé ptačí stopičky. Vedou mezi závějemi, zavátými kořeny a v hlubokém sněhu. Je 
jich ale příliš mnoho a není snadné najít cestu k nemocné myšce. Je schovaná pod sněhem ve své komůrce. Nachladila se, 
protože jí zhasla svíčka a nemohla si zatopit. Čeká na pomoc od kamarádů a léky na uzdravení. Pomůžete jí? Je třeba najít cestu 
v bludišti stop a přinést myšce lucerničku se svíčkou a vitamíny na vyléčení. 

Nemocná myška nám má dnes připomenout Světový den nemocných, který připadá na 11. února. Chceme při modlitbě 
pamatovat na všechny nemocné děti. Nejen na nemocné spolužáky, kteří se za pár dnů vrátí do lavic, ale hlavně na ty děti, které 
se perou s nějakou závažnější nemocí, jejíž léčení trvá velmi dlouho. A především prosme za ty děti, které v boji se svou 
chorobou nemohou zvítězit. Mysleme na ně nejen 11. února, ale zkusme třeba každý únorový den. 
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Myška potřebuje také teplo a světlo – svíčku s plamenem. To je další symbol, který upozorňuje na událost Uvedení Páně 
do chrámu. Tento svátek nazýváme také Hromnice a slavíme ho 2. února. Svíčka nám připomíná, že Pán Ježíš přišel, aby byl 
pro nás všechny světlem… 

(Otazníček) 
Pro starší: 

V silničním provozu nám slouží k orientaci dopravní značky. Je třeba vědět, kde zastavit a dát pozor. Podobné je to 
i v životě. Dokud jsme zdraví, vše bereme samozřejmě, máme plno plánů a ani nás nenapadne, že by se neměly vyplnit. Ale 
může se objevit nemoc – lehká, která nás zastaví jen na několik dnů, a pak se vracíme zase zpět do koloběhu života. Pokud však 
přijde těžší nemoc nebo dokonce úraz, jakoby se rozsvítila velká červená „stopka“. Musíme zastavit – úplně! Ve vteřině je vše 
jinak, je čas začít uvažovat, proč se to stalo, otevírá se prostor k modlitbě, k opravdovému rozhovoru s Pánem, k otázkám 
a hledání odpovědí. Najednou si člověk uvědomí krásu obyčejných věcí, které v přírodě během roku může nacházet, krásu 
života v jeho všednosti… Přesně tento pocit vyjádřila Luba Bártová pomocí veršů ve své Modlitbě z nemocnice. 

Važme si zdraví, děkujme za něj a modleme se za všechny nemocné lidi na celém světě. 
Večerní slunce šípy svoje 
střílí mi přímo do pokoje, 
padají na tvář, na vlasy. 
Podušku bílou, která chladí, 
ruka má horká teskně hladí, 
modlitbu šeptám si: 

Živote postůj, proč tak spěcháš? 
Je to tak málo, co mi necháš, 
ach, nebuď tolik lakomý. 
Proč mi vše bereš? Proč mě šidíš? 
Víš, že se trápím, ty to vidíš. 
Málokdo ví své jako my. 

Ty víš tak dobře, co mi schází: 
chci se zas projít po té hrázi, 

kde cudně kvetou vstavače. 
Když letní den mi hlavu zmámí, 
chci znovu u nás nad lukami 
zaslechnout píseň sekáče. 

Smět znovu tiše, zbožně, kradí, 
pokleknout zjara u kapradí, 
když rozvíjí své spirálky. 
Jen já a vítr, my dva, sami 
chceme se toulat pasekami, 
navlékat z jahod korálky. 

S písničkou větru krok svůj sladit, 
kaštánky lesklé v dlaních hladit, 
v srdci mít světlo ohníčků, 
když podzim lesklé mince razí, 

a místo nich ti k nohám hází 
jen hrsti drobných troníčků. 

Snít, když kraj v bílém tichu dřímá, 
a za oknem si meluzína 
notuje hlasem molovým, 
po bílém svahu dolů hnát se, 
o každý metr s větrem rvát se, 
bratřit se s vichrem ledovým. 

Kam tolik spěcháš? Postůj ještě! 
Chci znovu cítit vůni deště, 
brouzdat si nohy v kaluži. 
Ty víš, že máme staré dluhy. 
Popřej mi ještě cípek duhy 
a rosu na růžích. 

(EJ) 
Řešení z minulého Poutníka: Při vybarvování obrázku podle počtu teček měl vzniknout betlém. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Rád bych prostřednictvím Poutníka poděkoval všem 

dárcům, kteří finančně podpořili sbírku pro národní Nadaci 
likvidace lepry, která se uskutečnila pod patronací 
MO KDU-ČSL při Mikulášském jarmarku dne 
25. Listopadu 2016 na náměstí. Sbírka vynesla částku 
3 029,- Kč. Peníze byly odeslány Nadaci LL dne 6. 12. 
2016. Od počátku koledování v roce 1992 bylo již 
vykoledováno celkem 113 311,- Kč. Pomohli jsme tak 
vyléčit 546 lidí v počátečním stadiu malomocenství. Všem 
dárcům upřímně děkuji za finanční podporu sbírky, která 
pomůže léčit pacienty s leprou, tuberkulózou a malárií 
v zemích třetího světa. Srdečné díky a Pán Bůh zaplať! 

Děkuji také za podporu charitní sbírky oděvů, prádla, 
lůžkovin, nádobí a potřeb pro domácnost, která se konala 
23. a 24. Září 2016 pro Diakonii Broumov. Naše sbírka zaplnila 3/4 nákladního prostoru velké dodávky. Od Diakonie vyřizuji 
vám všem, kteří jste sbírku podpořili, srdečné díky a přání dobrého nového roku 2017! 

Také v roce 2017 se uskuteční sbírka. Datum není zatím určen. Na sbírku budete včas upozorněni plakáty a vyhlášením 
v místním rozhlase. Pokud to časově vyjde, bude sbírka zveřejněna v Dolnočermenském zpravodaji a Poutníku. Ještě jednou 
díky za podporu. 

Za org. V. Jansa 

LEKTORSKÁ  SLUŽBA 
Únor 2017 

Ne 5. 2. 5. neděle v mezidobí 7.30 Bednářovi 162 
10.30 M�e sv. se zaměřením pro děti 

Ne 12. 2. 6. neděle v mezidobí 7.30 Němečkovi 170 
10.30 Šebrlovi 415 

Ne 19. 2. 7. neděle v mezidobí 7.30 Marešovi 264 HČ 
10.30 M�e sv. se zaměřením pro děti 

Ne 26. 2. 8. neděle v mezidobí 7.30 p. Kunert 125 
10.30 Vávrovi 264 

Březen 2017 

Ne 5. 3. 1. neděle postní 7.30 Marešovi 271 
10.30 M�e sv. se zaměřením pro děti 

Ne 12. 3. 2. neděle postní 7.30 Hrdinovi 177 
10.30 Kyšperkovi 381 

Ne 15. 1. 3. neděle postní 8.00 Kotovi 267 

Ne 22. 1. 4. neděle postní 7.30 Pecháčkovi 53 
10.30 M�e sv. se zaměřením pro děti 

PŘÍLEŽITOST  KE  SVATÉ  ZPOVĚDI 
Dolní Čermná  středa 1. 2. 15:00 - 17:00 h. 

17:00 - 17:55 h. 
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek 2. 2. 16:30 – 17:55 h. 

P. Josef Roušar Dolní Čermná 
pátek 3. 2. 17:00 - 18:55 h. 
v neděli   7:00 - 7:25 h. 
v ostatní dny  30 minut před mší svatou 

NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ 
Ve středu 1. 2. 2017 ve Verměřovicích a ve čtvrtek 2. 2. a v Dolní Čermné a v pátek 3. 2. v Petrovicích. 

KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI 
v kostele v Dolní Čermné 3. 1. 2017 s panem Josefem Motlem z Dolní Čermné 
v kostele v Dolní Čermné 7. 1. 2017 s Jarmilou Markovou z Dolní Čermné 

UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 
Věřící, kteří chtějí přijmout svátost nemocných při společném udílení při mši svaté v Petrovicích v sobotu 

11. 2. 2017 a v Dolní Čermné a Verměřovicích v neděli 12. 2., napište se, prosím, na připravené archy v naších kostelích.



Zprávy  z  farnosti 
DOLNÍ  ČERMNÁ 
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

neděle 29. ledna 2017 
5. a 6. týden / 2017 
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BOHOSLUŽBY  A  AKCE: 
pondělí 30. 1.  4. týdne v mezidobí
úterý 31. 1. sv. Jana Boska, kněze 17:30 adorace v Petrovicích

18:00 mše sv. v Petrovicích - za rodinu Mikulovu, Stejskalovu 
a Vychytilovu 

středa 1. 2. 4. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Antonína a Martu Faltusovy 
a duše v očistci

čtvrtek 2. 2. svátek Uvedení Páně do 
chrámu, Hromnice 

16:30 adorace ve Verměřovicích
18:00 mše sv. ve Verměřovicích

pátek 3. 2.  sv. Blažeje, biskupa 
a mučedníka 
První pátek, zasvěcený Úctě 
Nejsvětěj. Srdci Ježíšovu 

17:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Augustina Vávru a celý rod 

sobota 4. 2. první sobota v měsíci, 
zasvěcená úctě Neposkvr. Srdci 
Panny Marie 

7:30 mše sv. v Dolní Čermné - na poděkování Pánu Bohu
17:00 mše sv. ve Verměřovicích - za Jana Hubálka, rodiče a bratra 

NEDĚLE 
5. února 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za Josefa Langra, rodinu Langrovu 
a Němečkovu 

9:00 mše sv. v Petrovicích - za rodinu Majvaldovu 
10:30 mše sv. v Dolní Čermné - se zaměřením pro děti - za farníky

pondělí 6. 2.  sv. Pavla Mikiho a druhů 
úterý 7. 2. 5. týdne v mezidobí
středa 8. 2. 5. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl 
čtvrtek 9. 2. 5. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za živé a zemřelé z celé rodiny, za 

duše v očistci a za ochranu Panny Marie s prosbou o uzdravení 
19:00 jednání Pastorační rady farnosti  

pátek 10. 2.  sv. Scholastiky, panny 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Jarmilu Mikulovou a manžela 

sobota 11. 2. Panny Marie Lurdské 
Světový den nemocných 

17:00 mše sv. v Petrovicích - na úmysl dárce 
- společné udílení svátosti nemocných 

NEDĚLE 
12. února 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky 
- společné udílení svátosti nemocných 

9:00 mše sv. ve Verměřovicích - za Ludmilu Faltejskovou, manžela 
a celou živou a zemřelou rodinu 
- společné udílení svátosti nemocných 

10:30 mše sv. v Dolní Čermné - za Valentina Kunerta a celý rod 
 

 


