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PLÁTNO V HROBĚ JEŽÍŠE KRISTA
Ó rouno Beránkovo zkrvavené,
měkké jako tváře, do nichž láska se žene,
Roucho svatební, jež na noc prvou dali ženě!
Dare Jákobův, suknice Josefa miláčka pestrá,
rubáši Lazarův, jejž usušila mu Marta, jeho sestra,
suknice Josefa prodaného, krví zrady pestrá!
Prostěradlo, napuštěné šťávou ovoce,
jež z kříže spadlo, vonně nesmírně a široce,

Bohuslav Reynek
Prostěradlo zářící jak slunce unášené v potoce.
Kniho vnitř i zevnitř horlivě popsaná,
rouško v Nejsvětějším, symboly protkaná;
záhone hvozdíků vlhkých, rozvitých do rána;
ubruse vínem politý po hýřivém kvasu;
zrcadlo, jež pohltilos Božího Syna krásu,
dopusť, ať se duše moje v tobě uvidí
a nechať omdlí, bídu svoji uzřevši, leč se probudí,
ať Duchem žhne a neuhasne, poplivána od lidí.
(Cyrilometodějský kalendář 2001) –oJ-

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA K POSTNÍ DOBĚ 2018
„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (Mt 24,12)
Drazí bratři a sestry,
znovu se k nám blíží Pascha Páně! Pro přípravu na velikonoční svátky nám Bůh ve své
prozřetelnosti každý rok nabízí postní období jako „svátostné znamení našeho obrácení“. To nás
vybízí a zároveň nám umožňuje, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu.
Tímto poselstvím chci i letos celé církvi pomoci, aby tento čas milosti prožívala s radostí
a v pravdě. Přitom se chci inspirovat Ježíšovými slovy z Matoušova evangelia: „Protože se značně
rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“ (24,12).
Tato slova se objevují v kázání o konci časů a zazněla v Jeruzalémě, na Olivové hoře, kde
později začalo Pánovo utrpení. V odpovědi na otázku učedníků Ježíš předpovídá velké strasti
a popisuje situaci, ve které se společenství věřících může snadno ocitnout: uprostřed bolestných
událostí, kdy falešní proroci svedou lid na scestí, a v mnoha srdcích ochladne láska, která je jádrem
evangelia.
Falešní proroci
Zaposlouchejme se do evangelního úryvku a snažme se porozumět, v jakém převleku se tito falešní proroci skrývají.
Mohou se jevit jako „zaříkávači hadů“, kteří manipulují lidskými city, aby druhé zotročili a odvedli tam, kde je chtějí mít.
Kolik jen Božích dětí je hypnotizováno chvilkovým potěšením, které si pletou se skutečným štěstím! Kolik jen mužů a žen je
uchváceno snem o bohatství, který z nich činí jen otroky zisku a malicherností! Kolik jen jich žije v přesvědčení, že si vystačí
sami, a nakonec se stávají oběťmi vlastní samoty!
Falešní proroci mohou být také „šarlatány“, nabízejícími z utrpení snadná a okamžitá východiska, která se ale brzy ukážou
být naprosto bezcenná. Kolika jen mladým lidem se nabízí falešný všelék v podobě drog, vztahů na jedno použití a snadného,
ale nepoctivého zisku! A kolik dalších jich je lapených do osidel výhradně virtuální existence, v níž se vztahy jeví jako
snadnější a rychlejší, ale nakonec se projeví jako bezcenné! Tito podvodníci nabízejí věci bez skutečné hodnoty, a přitom lidi
zbavují všeho nejcennějšího: důstojnosti, svobody a schopnosti milovat. Je to pokušení marnivosti, kvůli kterému se
naparujeme jako pávi, ale nakonec se dočkáme jenom výsměchu, kterého se nelze zbavit. A není divu: ve snaze zmást lidské
srdce ďábel, tento „lhář a otec lži“ (Jan 8,44), odjakživa předkládá zlo jako dobro, faleš jako pravdu. Každý z nás je proto
vybízen, aby se zahleděl do srdce a zkoumal, zda se nestává obětí těchto falešných proroků a jejich lží. Musíme se naučit
neulpívat na tom, co se nabízí jako první dojem, ale dívat se pod povrch a zkoumat, co v našem srdci zanechává dobré a trvalé
stopy, protože to pochází od Boha a slouží nám to ke skutečnému dobru.
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Zamrzlé srdce
Dante Alighieri ve svém popisu pekla představuje ďábla, jak sedí na ledovém trůnu, uprostřed mrazivého osamocení bez
lásky. Ptejme se: Jak se stane, že v nás ochladne láska? Jaká znamení nám naznačují, že v nás láska začíná chladnout?
„Panovník toho bolestného kraje / od půli prsou z ledu trčel v díře“ (Dante Alighieri, Peklo, XXXIV, 28–29)
„Je pozoruhodné, že máme častokrát strach z útěchy, z toho, že budeme potěšeni. Ba dokonce se cítíme bezpečnější ve
smutku a bezútěšnosti. Víte proč? Protože ve smutku si připadáme takřka jako protagonisté, zatímco v útěše je protagonistou
Duch Svatý!“ (to jsem již řekl v Promluvě před modlitbou Anděl Páně 7. prosince 2014). Lásku víc než co jiného ničí
chamtivost po penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). Brzy ji následuje odmítání Boha a jeho pokoje, kdy před útěchou
z jeho slova a svátostí dáváme přednost své opuštěnosti. To vše vede k násilí obracejícímu se proti každému, koho považujeme
za hrozbu pro své „jistoty“: proti nenarozenému dítěti, proti nemocnému starci, proti přicházejícímu hostu, proti cizinci anebo
proti bližnímu, který nesplňuje naše očekávání.
Němým svědkem této ochládající lásky je také stvořený svět. Země je otrávena odpadem, odhozeným z nedbalosti anebo
kvůli vlastním zájmům. Moře, sama znečištěná, ukrývají ostatky nesčetných ztroskotaných obětí nucené migrace. Nebesa,
podle Božího záměru vzniklá proto, aby mu zpívala chválu, rozdírají stroje, ze kterých se dolů snáší nástroje smrti.
Láska může ochladnout také v našich společenstvích. V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium jsem se pokusil popsat ty
nejviditelnější projevy takového nedostatku lásky. Jsou jimi sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení
k uzavírání se do sebe, vzájemné válčení a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je vidět, a tak
polevujeme ve svém misijním nadšení.
Co máme dělat?
Možná ve svém nitru anebo okolo sebe zpozorujeme znamení, která jsem právě popsal. Tehdy nám však církev, naše
matka a učitelka, společně s mnohdy hořkým lékem pravdy nabízí v tomto postním období také sladký a uzdravující prostředek
modlitby, almužny a postu.
Když věnujeme více času modlitbě, umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží, kterými sami sebe
klameme, a nalezlo útěchu v Bohu. On je náš Otec a chce, abychom měli život.
Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy
nepatří jenom mně. Jak bych si přál, aby se almužna pro každého z nás stala skutečným životním stylem! Jak bych si přál,
abychom jako křesťané následovali příklad apoštolů a v dělení se o majetek viděli hmatatelný doklad společenství, které
v církvi žijeme! Posloužím si proto slovy, kterými svatý Pavel vybízí korintské křesťany, aby uspořádali sbírku na církev
v Jeruzalémě, „neboť vám to bude k užitku“ (2 Kor 8,10). Obzvlášť to platí v době postní, kdy mnohá společenství konají
sbírky na pomoc církvím a lidem v nouzi. Přesto bych si přál, abychom také při našich každodenních setkáních vnímali, že
kdykoli nás bratr prosí o pomoc, obrací se na nás sám Bůh. Každou almužnou se zapojujeme do péče, kterou Bůh ve své
prozřetelnosti projevuje všem svým dětem. Pokud dnes skrze mě pomohl mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby?
Nikdo totiž není štědřejší než Bůh.
Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. Na jednu stranu nám umožňuje
prožít, co musejí snášet lidé postrádající i to, co nezbytně potřebují, lidé den co den sužovaní hladem. Na stranu druhou odráží
stav našeho vlastního ducha, který hladoví po dobru a žízní po životě v Bohu. Půst nás probouzí a působí, že jsme vnímavější
vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad.
Přál bych si, aby můj hlas dosáhl i za hranice katolické církve a dostal se k vám všem, mužům a ženám dobré vůle, kteří
jste otevření zaslechnout Boha. Možná vás tak jako nás zneklidňuje, jak se světem šíří neklid, možná vám dělá starosti chlad,
který ochromuje srdce i skutky, a možná pozorujete, jak slábne vědomí, že tvoříme jednu lidskou rodinu. Přidejte se tedy
k nám, abychom společně prosili Boha, společně se postili a společně nabízeli to, co máme, svým bratřím a sestrám v nouzi.
Velikonoční oheň
Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou,
postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to
nikdy neplatí! On nám stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat.
Jedním z takových okamžiků milosti bude i letos iniciativa „24 hodin pro Pána“, která celé společenství církve zve, aby
přijalo svátost smíření spojenou s eucharistickou adorací. V roce 2018 se inspiruje slovy žalmu „u tebe je odpuštění“ (130,4)
a uskuteční se od pátku 9. března do soboty 10. března. V každé diecézi zůstane po čtyřiadvacet souvislých hodin otevřen
alespoň jeden kostel a nabídne příležitost k eucharistické adoraci a svátostné zpovědi.
Při vigilii Zmrtvýchvstání budeme znovu slavit jímavý obřad rozsvícení velikonoční svíce: toto světlo získané z „nového
ohně“ postupně přemůže temnotu a osvětlí bohoslužebné shromáždění. „Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo
promění“, abychom všichni mohli znovu prožít to, co zažili učedníci na cestě do Emauz. Budeme-li naslouchat Božímu slovu
a čerpat posilu z eucharistického chleba, bude i v našem srdci stále vroucněji planout víra, naděje a láska.
Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás všechny. Nezapomínejte se, prosím, modlit i vy za mě.
Vatikán 1. listopadu 2017 – slavnost Všech svatých. František I.
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SVATÁ ANEŽKA

(13. století)
Ctižádostí středověkých panovníků a projevem jejich diplomacie bylo provdat dcery do významných královských
a knížecích rodů. Aby se naučily jazyku své budoucí rodiny, byly zasnoubeny už v dětském věku
a předány do péče rodiny budoucího manžela. Tak se dostala česká princezna Anežka jako malé
děvčátko do polské Třebnice. Tam vyrůstala pod dohledem svaté Hedviky. Nestala se však
členem tamější rodiny, chlapec, za kterého se měla provdat, brzy zemřel. Anežka pak byla
poslána na vychování do kláštera v Doksech, po několika letech byla povolána ke dvoru
rakouského vévody Leopolda jako budoucí manželka císařova syna Jindřicha, ze svatby však
sešlo. Anežka se vrátila zpět do Čech. Později odmítla nabídku ovdovělého císaře Jindřicha
i anglického krále.
Při svém pobytu v cizině se seznámila s myšlenkami sv. Františka z Assisi. Nechtěla jen
postavit pro nový řád klášter, ale toužila sama žít jako řeholní sestra v chudobě a ve službě jiným.
Po otcově smrti odložila královská roucha a začala sloužit Bohu a druhým. Sama sv. Klára psala
Anežce z Itálie o své radosti nad jejím velkorysým rozhodnutím. Anežka zemřela čtyři roky po
smrti svého synovce Přemysla Otakara II. a prožila se svým lidem nejhorší doby zlých časů
braniborských.
I po Anežčině smrti prožíval klášter Na Františku s celou českou zemí doby neutěšené, horší i zlé. Přes veškeré úsilí
nebyly dosud nalezeny její ostatky, ale památka královské dcery z rodu Přemyslovců byla natolik vkořeněná do srdcí a myslí
národa, že věky přetrvala. V roce 1989 byla Anežka Česká, sestra chudých, svatořečena papežem Janem Pavlem II.
(Karmelitánský kalendář 1999 – autor neuveden) –oJ-
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AHOJ DĚTI!

Setkáváme se dnes při třetí neděli postní. To znamená, že máme za sebou dva a půl týdne a před sebou ještě
větší část postní doby. Chceme být nablízku Pánu Ježíši, chceme Mu udělat místo tím, že se každý den pokusíme
splnit nějaké své předsevzetí. Stačí malý krůček, ale je důležité kráčet každý den, vytrvat na cestě, a tak se dobře
připravit na Velikonoce. Aby nás ta
zpráva, že Pán Ježíš vstal
z mrtvých, naplnila velkým úžasem
a opravdovou radostí, vždyť On svůj (tajenka).
Tajenku dnes sestavíte z 24 písmen, která jsou
u 12 obrázků a 12 slovních popisů. Malé obrázky
se snaží připomenout některé události z posledních
dnů Ježíšova života.
Už asi tušíte, že vaším úkolem bude správně
přiřadit slovní popisy k symbolickým obrázkům
a navíc vzniklé dvojice písmen seřadit podle toho,
jak jednotlivé události šly za sebou. U obrázku je
vždy první písmeno z dvojice a u popisu druhé.
Obrázky i popisy jsou záměrně zpřeházené.
Ježíšovo zatčení (Ě)
Ježíš korunován trním (Z)
Prázdný hrob (Y)
Poslední večeře (I)
Getsemanská zahrada (O)
Ježíšův pád (S)
Ježíšova smrt (CH)
Jidášova zrada (O)
Petrovo zapření (O)
Bičování Pána Ježíše (A)
Ježíš přibíjen na kříž (Š)
Ježíš přijímá kříž (N)
(Otazníček)

Pro starší:
Procházíme postní cestou k Velikonocům.
Každý den se snažíme obracet k Pánu, zbavovat se zbytečných věcí, které zatěžují naše ruce, činí naše oči nevšímavými
k okolí, zatvrzují naše srdce… To vše chceme odkládat, aby volné ruce mohly sloužit a pomáhat, naše oči viděly, co je potřeba
a naše srdce byla naplněna láskou.
Kdyby se malý kroužek nad U ve slově půst tak trochu rozpojil, vytvořil háček a přestěhoval se na konec slova k T – znělo
by to slovo PUSŤ! Ano, to je přesně ono, máme něco pustit nebo se něčeho pustit…
Na Popeleční středu jsme v Matoušově evangeliu (Mt 6,1-6,16-18) slyšeli o tom, jak se máme postit – je to úžasný návod.
Pár myšlenek P. Karla Výprachtického k tomuto úryvku:
A když se postíte…
„Půst podle širšího chápání není jen prázdnota v zažívacím traktu, ale každé, i to nejmenší sebezapření, které konáme
proto, abychom dopomohli Bohu v naší duši k vítězství a vítězství duše nad tělem. Postit se, to tedy znamená přemáhat se a dát
se přemáhat.
Když je důvod každého křesťanského snažení Bůh, půst nebude jen jogínskou exhibicí kvůli sebeuspokojení a tím méně
artistickým výkonem pro potlesk. Proto nám Ježíš jako ochranu před vybočením předpisuje ke každému svobodně zvolenému
postu ještě jeden – ten od lidské chvály a uznání. A kdo bere jeho slova vážně, ukrývá svůj půst ze strachu, aby ho něčí oči
nebo ústa neobraly o Boží zaslíbení a odměnu.
Dělá se to nejčastěji a nejvhodněji úsměvem. I Kristus to radí: umýt si tvář a pomazat si vlasy, zřejmě olejem laetitiae –
olejem radosti.
Ano, úsměv je bezpochyby nejosvědčenější taktika na ukrytí bolesti ze sebepřemáhání. Ale je zároveň i vrchol každého
postu. A proto, že život křesťana má být, podle Pánova přání, každodenním sebezapíravým kráčením za ním, měl by být
i úsměv jeho trvalou charakteristikou…“.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Ve velké svíci bylo 11 svíček, které se nepřekrývaly s žádnou jinou. Počet 11 ukazoval na 11. únor – Světový den
nemocných.
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PASTORAČNÍ PLÁN FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ NA ROK 2018
Akce ve farnosti

Datum

Hodina konání

Místo konání

Žehnání domácností
Představení dětí - příprava na 1. sv.
přijímání
Lidový ples - Verměřovice
Orelsko-farní maškarní ples
(MO Jednota Orel a Ř.k.farnost
Dolní Čermná)
Společné udílení svátosti nemocných

leden
21. 1. - neděle

10:30 h. při mši sv.

kostel Dolní Čermná

27. 1. - sobota
3. 2. - sobota

20:00 h.
19:30 h.

KD Verměřovice
Orlovna Dolní Čermná

10. 2. - sobota
11. 2. - neděle
11. 2. - neděle
11. 3. - neděle
(4. neděle postní)
24. 3. - sobota
31.3. - sobota

17:00 h. při mši sv.
07:30 h. při mši sv.
09:00 h. při mši sv.
08:00 h. mše sv.
09:00 h. setkání

kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná

Misijní koláč
Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v orlovně
Duchovní obnova farnosti

Poutní slavnost v Dolní Čermné
Poutní slavnost v Petrovicích
První sv. přijímání dětí

29. 4. - neděle
13. 5. - neděle
27. 5. - neděle

19:00 h.
po vigilii
19:00 h. mše sv.
07:30 a 10:30 h. mše sv.
09:00 h. mše sv.
14:30 h. přednáška
07:30 h., 10:00 h.
09:00 h. mše sv.
08:00 h. mše sv.

Slavnost Božího Těla - průvod
Pěší pouť do Králík
Poutní slavnost v Jakubovicích
Farní odpoledne
Poutní slavnost ve Verměřovicích
Zakončení školního roku
Mše sv. před kaplí v Hůře
(27. výročí posvěcení)
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
(žehnání bylin a květin)
Poutní slavnost na Mariánské Hoře

3. 6. - neděle
9. 6. - sobota
17. 6. - neděle
17. 6. - neděle
24. 6. - neděle
27. 6. - středa
22. 7. - neděle

16:00 h. mše sv.
17:00 h. mše sv.
10:00 h. mše sv.
15:00 h.
09:00 h. mše sv.
18:00 h. mše sv.
10:00 h. mše sv.

15. 8. - středa

19:00 h. mše sv.
19:00 h. mše sv.
07:30, 10:00 a 16:00 h.

Poutní zájezd farnosti
Posvícení v Petrovicích
Posvícení v Jakubovicích
Slavnost Všech svatých

8. 9. - sobota
9. 9. - neděle
15. 9. - sobota
23. 9. - neděle
28. 10. - neděle
1. 11. - čtvrtek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. 11. - pátek

Posvícení v Dolní Čermné (výr. posv.
6.11.)
Posvícení ve Verměřovicích (výr.
posv. 17.11.)
Adventní duchovní obnova
Rorátní mše svatá zaměřená pro děti
a společná snídaně a dopoledne na faře
Šachový turnaj

21. 4. - sobota
22. 4. - neděle

Mariánská Hora
Hora Matky Boží
kostel Jakubovice
fara Dolní Čermná
kostel Verměřovice
Jansova kaple / Petrovice
Hůra, v případě deště
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná

11. 11. - neděle

09:00 h. mše sv.
10:00 h. mše sv.
16:10 h. pobožnost
16:30 h. mše sv.
18:00 h. mše sv.
16:15 h. pobožnost
16.30 h. mše sv.
18:00 h. mše sv.
po mši sv. pobožnost
07:30 a 10:00 h. mše sv.

kostel Mariánská Hora
Mariánská Hora
Svatý Hostýn, Zlín
kostel Petrovice
kostel Jakubovice
hřbitov Verměřovice
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Petrovice
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná

18. 11. - neděle

09:00 h. mše sv.

kostel Verměřovice

06:45 h. mše sv.
07:30 h. setkání
15:00 h.

Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

8. 12. - sobota
15. 12. - sobota
28. 12. - pátek
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PLÁN KOSTELNÍCH SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2018
Drazí bratři a sestry, předkládám plán sbírek pro rok 2018. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech
účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti také při nich přispějte. Ohlašovány budou pouze sbírky na
kněžský seminář, misie a opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkujeme všem za pochopení a pomoc při financování oprav
a dalších potřeb církve.

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL
„Svatopeterský haléř“
Pojištění kostelů a dalších církevních budov I.
Národní sbírka ČBK na repatriaci migrantů
do zemí Středního východu
Kněžský seminář a formace bohoslovců I.
Na opravu farního kostela svatého Jiří
Pastorační aktivity v diecézi
Na opravu farního kostela svatého Jiří
Diecézní charita
Na opravu farního kostela svatého Jiří
Na opravu farního kostela svatého Jiří
Církevní školství v diecézi
Podpora hnutí domácí hospicové péče v diecézi
(Domácí hospic Duha, o.p.s., Hořice, Vrchlabí)
Misie (PMD)
Na opravu farního kostela svatého Jiří
Pojištění kostelů a dalších církevních budov II.
Kněžský seminář a formace bohoslovců II.
Na opravu farního kostela svatého Jiří

Termín konání sbírky ve farnosti
datum
neděle
25. února
2. neděle postní
18. března
5. neděle postní
15. dubna
3. neděle velikonoční
22. dubna
29. dubna
20. května
27. května
24. června
29. července
19. srpna
2. září
30. září

4. neděle velikonoční
pouť v Dolní Čermné
slavnost Seslání Ducha svatého
slavnost Nejsvětější Trojice
slavnost Narození sv. Jana Křtitele
17. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí
26. neděle v mezidobí

21. října
4. listopadu
11. listopadu
2. prosince
25. prosince

29. neděle v mezidobí
31. neděle v mezidobí
posvícení v Dolní Čermné
1. neděle adventní
Boží hod vánoční - úterý
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SYMBOLY BOŽÍHO

SLOVA

Kladivo
„Není mé slovo jako kladivo tříštící skálu?“ (Jer 23, 29). Tento výrok povzbuzuje slabého proroka Jeremiáše, který čelí přesile
těch, kdo se staví proti Božímu slovu: toto slovo se ukáže jako silnější než skála lidského odporu, lhostejnosti a zatvrzelosti.
Kdykoliv prožívám smutek nad lhostejností druhých, ať si vezmu k srdci tento výrok: Bůh svým slovem – kladivem dokáže
zničit všechny překážky a podoby zkamenělého sobectví.
Oheň
„Není mé slovo jako oheň? je výrok Hospodinův.“ Podobně jako předchozí symbol kladiva, i tento souvisí s hříšností a zlem:
Boží slovo dokáže spálit a zneškodnit všechno, co se staví proti Hospodinu (viz kontext verše, tj. 23. kapitolu z Jeremiášovy knihy).
Analogickou pasáž najdeme u Sirachovce, kde se o Eliášovi píše: „Tehdy povstal Eliáš, prorok jako oheň, a jeho slovo planulo jako
pochodeň“ (Sir 48, 1). A opět je tento oheň vnímán ve své „negativní funkci“, a sice jako prostředek boje proti zlu. V „pozitivní
funkci“ nacházíme symbol ohně v Lukášově evangeliu. Vzkříšený Ježíš promlouvá k emauzským učedníkům, kteří pak dosvědčí:
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ (Lk 24, 32). Bez Krista Písmo zůstane zapečetěnou
(němou) knihou. S Kristem však slova Písma zažehnou plamen života.
(z knihy Angela Scarana Modlitba s Biblí v ruce) oJ

„NA POČÁTKU BYLO SLOVO, TO SLOVO BYLO U BOHA, TO SLOVO BYLO BŮH“. (J 1, 1.)
V Otci byl Syn, jenž je Slovo Otce, a to Slovo bylo Bůh. … „Spojil Slovo s chlebem a Boží vznešenost s pokrmem naší
chatrnosti. Nelíbilo se mu odvracet se s ošklivostí od toho, jenž má hlad. Naopak se tak snížil, že lačnícímu nabídl za pokrm sebe
sama a neošklivil si kvůli němu panenské lůno. Nechtěl jen nakrmit našeho ducha a naši chatrnost hmotným chlebem, který skrze
Slovo změnil v sebe, když řekl: toto jest mé tělo (Mt 26, 26). Když prosil Otce za lidskost, aby byla oslavena, poprosil i za naši
chatrnost, aby byla posílena. Řekl: slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno (J 17, 22). Otče, chci, aby
také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před
založením světa (J 17, 24).
z knihy Morality Karla IV., kapitoly IX, pro Poutník vybrala B. Hrubantová

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Březen 2018
Ne 4. 3.

3. neděle postní

Ne 11. 3.

4. neděle postní

Ne 18. 3.

5. neděle postní

Ne 25. 3.

6. neděle postní
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký pátek

Čt 29. 3.
Pa 30. 3.
Duben 2018
Ne 1. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Ne 8. 4.

2. neděle velikonoční

Ne 15. 4.

3. neděle velikonoční

Ne 22. 4.

4. neděle velikonoční

Ne 29. 4.

5. neděle velikonoční
Pouť v Dolní Čermné

7:30
10:30
8:00
7:30
10:30
7:30
10:30
18:00
18:00

p. Filáček 332
Mše sv. pro děti
Šebrlovi 415
Němečkovi 170
Macháčkovi 411
Dvořákovi 406
Kotovi 267
p. Kunert 125
Marešovi 264 HČ

10:30
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:00

Marešovi 409
Bednářovi 162
Mše sv. pro děti
Hrdinovi 177
Marešovi 271
Pecháčkovi 53
Mše sv. pro děti
Řehákovi 283
Macháčkovi 55

ADOPCE NA DÁLKU

Skrze Diecézní charitu v Hradci Králové naše farnost v roce 2012 adoptovala indické dítě, chlapce Richarda L.D´SOUZU.
Richard se narodil v roce 1997 Belgundi a v roce 2012 navštěvoval 7. třídu. V březnu 2018 završí své středoškolské vzdělání
a od 1. dubna 2018 bude podpora jeho vzdělání ukončena. Od Diecézní charity v Hradci Králové jsme dostali poděkování za
podporu vzdělání a pomoc k úspěšnému dokončení studia. Poděkování patří vám všem, kteří jste v tomto období 6 let přispívali
do sbírky Postní almužna, ze které jsme mohli studium indického chlapce podporovat.
Již z vloni 28. 4. 2017 jsme z Postní almužny poslali 6500,- Kč, které byly příspěvkem pro školní rok 2018 – 2019. Tuto
částku použijeme pro podporu studia nového indického dítěte, které chceme jako farnost opět adoptovat.

POKŘTĚNA

BYLA
v kostele v Dolní Čermné
17. 2. 2018
KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI
v kostele v Petrovicích
31. 1. 2018
v kostele ve Verměřovicích
10. 2. 2018

Zuzana Macháčková
s paní Filomenou Junkovou
s paní Jiřinou Krejsovou
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z Petrovic
z Verměřovic

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

BOHOSLUŽBY
pondělí 5. 3.
úterý 6. 3.

po 3. neděli postní
po 3. neděli postní

středa 7. 3.

po 3. neděli postní

čtvrtek 8. 3.
pátek 9. 3.

po 3. neděli postní
po 3. neděli postní

sobota 10. 3.
NEDĚLE
11. března

po 3. neděli postní
4. NEDĚLE POSTNÍ
„Misijní koláč“

pondělí 12. 3.
úterý 13. 3.
středa 14. 3.

po 4. neděli postní
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ
PAPEŽE FRANTIŠKA
po 4. neděli postní

17:25
18:00
18:00

čtvrtek 15. 3.
pátek 16. 3.

po 4. neděli postní
po 4. neděli postní

07:30
19:00

sobota 17. 3.

po 4. neděli postní

19:00

NEDĚLE
18. března

5. NEDĚLE POSTNÍ

07:30
09:00
10:30
15:00

A AKCE:

3. NEDĚLE POSTNÍ
neděle 4. Března 2018
10. a 11. týden / 2018

17:25
18:00

modlitba křížové cesty v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné - za Věru Vaňousovou, manžela a duše v
očistci
15:00 - 17:00 h. příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné (zpovídá P. Ján
Kubis)
18:00
mše sv. v Dolní Čermné - za rodinu Dvořákovu a Souškovu
07:30
mše sv. v Dolní Čermné
18:30
adorace a svátost smíření v Dolní Čermné
19:00
mše sv. v Dolní Čermné - za zemřelé z rodiny Jandovy, Řehákovy,
Faltusovy a Stejskalovy a duše v očistci
17:00
mše sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce a rodiče
08:00
mše sv. v Dolní Čermné - za Josefa Kroulíka a manželku
09:00
setkání farnosti v Orlovně při koláčích
15:00
modlitba křížové cesty v Dolní Čermné
modlitba křížové cesty v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
mše sv. v Dolní Čermné - za rodiče Jansovy, dcery Olgu a Věru a
živé a zemřelé z rodiny Jansovy
mše sv. v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné - za Františka a Marii Komárkovy,
sourozence a duše v očistci
mše sv. ve Verměřovicích - za rodinu Čadovu, Hledíkovu, syna a
dceru
mše sv. v Dolní Čermné - za Martu Kunertovou a rodiče
mše sv. v Petrovicích - za rodinu Moravcovu a Krátkých
mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti - za farníky
modlitba křížové cesty v Dolní Čermné

PŘÍLEŽITOST

KE SVATÉ ZPOVĚDI
V Dolní Čermné - ve středu 7. 3. od 15:00 h. do 17:00 h. (zpovídá P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče)
V neděli vždy od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatní dny 30 minut před mší svatou.

MISIJNÍ

KOLÁČ
V neděli 11. března 2018 budeme slavit v naší farnosti pouze jednu mši svatou v 8 hodin ve farním kostele a následně se
setkáme při koláčích v sále Orlovny v Dolní Čermné. Dobrovolný příspěvek z tohoto setkání „Misijní koláč“ věnujeme na
misie.
Prosíme o napečení koláčů nebo jiného pečiva a přinesení do Orlovny v neděli ráno před mší svatou. Dále prosíme o
pomoc s přípravou a obsluhou při setkání. Zapisujte se na konkrétní službu do tabulky v našich kostelích. Potřebné informace
vám podají v Dolní Čermné paní Marta Marešová a Monika Bednářová, v Petrovicích paní Pavlína Stříbrná a ve Verměřovicích
paní Marie Pecháčková.
POSTNÍ ALMUŽNA
Co našetříme letos během postní doby, věnujeme na provoz Azylového domu v Hamrech u Hlinska, který slouží těhotným
ženám v tísni a poskytuje jim pomoc, aby se jejich děti mohly narodit a žít.
O činnosti tohoto domu se můžete více dozvědět na www.nfbetlem.cz, www.dlanzivotu.cz.
otec Josef
POUTNÍK, BŘEZEN 2018
Vydává Farnost sv. Jiří Dolní Čermná 1, 561 53 Dolní Čermná, bankovní spojení: 155816135/0300
Internet: http://dolnocermenska.farnost.cz, e-mail: dolnocermenska@farnost.cz
Uzávěrka příštího čísla je 18. března 2018. Poutník vyjde 1. dubna 2018
Členové redakčního kroužku: J. Roušar -oJ-, E. Jansová (EJ), B. Macanová -BM-, J. Moravcová -jmGrafické zpracování: T. Bednář, P. Židek, T. Macháček, V. Kubíčková, J. Adamec
Tiskne Tiskárna HEAT-TECH s.r.o., Dolní Čermná 231, Lanškroun,  +420731617978. Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu…
Nicméně je možná finanční spoluúčast – výrobní náklady s vydáním jednoho kusu Poutníka činí 7,-Kč.

