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CÍRKEVNÍ  A  OBČANSKÝ  KALENDÁŘ  –  ÚNOR  2021 

 1.  po sv. Reginald   Hynek 
 2. út Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) svátek Nela 
 3. st sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar)    Blažej 
 4. čt sv. Gilbert   Jarmila 
 5. pá sv. Agáta (Háta, Dobruše)   Dobromila 
 6. so sv. Pavel Miki a druhové   Vanda 
 7.  ne sv. Richard 5. v mezidobí Veronika 
 8. po sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefína Bakhita, 

ct. Mlada 
  Milada 

 9. út sv. Apollonie   Apolena 
10. st sv. Scholastika   Mojmír 
11. čt Panna Maria Lurdská   Božena 
12. pá sv. Benedikt Aniánský   Slavěna 
13. so sv. Kateřina Ricciová   Věnceslav 
14. ne sv. Valentin 6. v mezidobí Valentýn 
15.  po sv. Jiřina   Jiřina 
16.  út sv. Juliána   Ljuba 
17. st sv. Aeixius a druhové Popeleční středa 

den přísného postu 
Miloslava 

18. čt sv. Simeon   Gizela 
19. pá blahoslavený Goldšalk   Patrik 
20. so blahoslavená Hyacinta Marto   Oldřich 
21. ne sv. Petr Damiani 1. postní Lenka 
22. po Stolce sv. Petra svátek Petr 
23. út sv. Polykarp   Svatopluk 
24. st sv. Modest   Matěj 
25. čt sv. Valburga   Liliana 
26. pá sv. Alexandr   Dorota 
27. so sv. Gabriel do Bolestné Panny Marie   Alexandr 
28. ne sv. Roman 2. postní Lumír 

 

Použité fotografie: 
Titulní strana, str. 2: Dětská půlnoční mše sv., foto T. Bednář 
Str. 17: Orlí let, foto F. Mareš 
Str. 19: Slavnost Zjevení Páně - žehnání vody, kadidla a křídy, foto T. Bednář 
Str. 20: Převánoční Dolní Čermná očima dronu, foto J. Nikl 
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POUTNÍKOVO  POSELSTVÍ: 

Moji milí farníci, moje drahá farní rodino😉! 
Na konci roku 2020 jsem alespoň něco málo sepsal a snažil jsem se zachytit, co jsme 

zde spolu prožili za pět měsíců a četl jsem to na mších svatých na Silvestra a na Nový 

rok. Zde v papírové podobě. 

HLÁŠENÍ SILVESTR – ROK 2020 FARNOST DOLNÍ ČERMNÁ 31. 12. 2020 

Děkuji milosrdnému a dobrému Bohu a biskupství v Hradci Králové, že jsem tento 

rok mohl přijít mezi Vás😉! Jak jsem říkal na Boží hod vánoční, já jsem svůj 

nejkrásnější dárek dostal v pondělí 11. května na biskupství a 1. srpna jsem ho mohl 

začít rozbalovat a stále ho rozbaluji. Fakt nádhera😉! Farnostsnu.cz 😉 

Je mi tu s Vámi krásně. Přál bych si, abyste byli stejně tak šťastní jako, jsem já 

s Vámi😉! 

1. srpna jsem se s Vámi mohl společně vydat na cestu. 

Nemohu tedy hodnotit celý rok, ale pokusím se alespoň něco. 

Vidím, že je tady spousta práce, a to je samozřejmě dobře😉, a tak farní úřad (já😉) 

závidí úřadu Městyse, kolik má lidí tento úřad a kolik farní😉. Nemám žádný stavební 

odbor, ani matriku, ani referentku pro koordinaci činností úřadu, ani ekonomku, ani 

vedoucího technické čety, natož technickou četu😉!;( 

Ale jak jsem se snažil s Martou Marešovou před Vánocemi napočítat, komu všemu 

poděkovat, kolik nás tady je, tak jsme se dopočítali, že zde ve farnosti slouží jistě přes 

neuvěřitelných 180 lidí😉!!! (A to jsem se asi nedopočítal ještě ke všem😉.) 

Všichni tito dobrovolníci, slouží za tvrdou vatikánskou měnu: „Pán Bůh zaplať“! 😉 

Samozřejmě za život věčný😉! 

Jedná se o skupinky na úklid kostelů a výzdoby kostelů, jedná se o dobrovolníky 

ochotné vyhazovat sníh u našich kostelů, jedná se o varhaníky, kostelníky, o farní 

rady, o vyučující náboženství, o ministranty, akolytu, pana zvukaře, webmastra 

a všechen vykoupaný, pardon, vykoupený lid😉! Jedná se o cca 18 služeb. 

DĚKUJI VÁM!!!!!!!!!! 

Od 1. 10. mi byla i udělena na půl úvazku pastorační asistentka, bez níž bych nemohl 

dělat to, co dělám a asi bych se v tuto dobu už nacházel u profesionála všech 

profesionálů u docenta Chocholouška, fiktivní postavy psychiatra z československého 

komediálního filmu Jáchyme, hoď ho do stroje! 😉 

Děkuji tedy Martě Marešové za to, že je schopná čehokoliv! Za její pokoru, obětavost 

a ochotu. 

SVÁTOSTNÁ SLUŽBA:  

Svátost pomazání nemocných: 
Od 1. 8. jsem zde udělil tuto svátost 33 lidem, z toho 19 našim sestrám a bratřím na 

4 mších svatých na začátku druhé vlny koronaviru v sobotu 17. a v neděli 18. října. 

Ostatním většinou v jejich domovech. 
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Křty v naší farnosti byly dohromady celkem 4, z toho dva křty ve Verměřovicích: 

1 dospělá a 1 dítě a dvě děti v Dolní Čermné, z čehož jeden křest, ten poslední, jste 

dovolili, abych ho spáchal já 😉. Bylo to při nedělní mši svaté o 3. neděli adventní 

13. prosince. 

Pohřbů bylo v naší farnosti nejvíce, dohromady 13, z nichž u 9 jsem už asistoval já. 

10 zemřelých bylo pochováno do hrobu a 3 byli odvezeni ke zpopelnění. 8 jich bylo 

v DČ, 3 v Turecku a 2 v Petrovicích. 

V našich kostelích bylo požehnáno pěti manželským svazkům. 3 byli oddání na 

Mariánské Hoře a dva ve Verměřovicích, zde v Dolní Čermné nebyl žádný sňatek 

v roce 2020. 

4. října jsme oslavili první svaté přijímání, které přijalo 9 dětí z naší farnosti. 

7 spadajících zde do DČ a 2 dítka z Petrovic. 

Ať vytrvají na cestě s Pánem! 

Náboženství navštěvuje 82 dětí, z toho 6 ve Verměřovicích ve škole, 26 dětí dochází 

na faru v Dolní Čermné (nižší gymnázium, SŠ a 8. a 9. třída) a rovných 50 žáků 

vyučujeme zde ve škole v Dolní Čermné 1.-7. třída. 

Děkuji také: 

– všem pracovníkům a pomocníkům při údržbě a opravách kostela a fary, na mnoha 

drobných pracích a službách pro kostel a farnost. 

– děkuji také za pozvání do rodin!!! 😉, za Vaši starost i za Vaše modlitby 

– děkuji za modlitby a oběti všech farníků 

– všem, kdo obětavě přispívají do sbírek, za všechny dary a finanční podporu 

– dále prosím o modlitby za nás za kněze, za naši farnost, za naše biskupy i papeže 
Františka (jak nám to často připomíná) 

a budu se těšit na vzájemná setkávání se a spolupráci v novém roce 

Uvidíme, co nám koronavir povolí. 

Požehnaný únor! Pokračování příště. 

Váš otec Jan😉 + 

ze křtin Jaroslava Kubíčka 13. 12. 2020 
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Výňatky z apoštolského listu papeže Františka 
PATRIS CORDE (otcovským srdcem) 

O sv. Josefu a jeho lásce k Ježíši; 8. prosince 2020 

Apoštolský list u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce 

všeobecné církve; výňatkům z něj se budeme v následujících měsících věnovat. 
-zj- 

Po Marii, Matce Boží, nemá žádný světec v papežském magisteriu tolik prostoru 
jako Josef, její Snoubenec. Moji předchůdci hlouběji pronikli do poselství, které 
v těch několika větách podává evangelium, aby více zdůraznili jeho ústřední roli 
v dějinách spásy. Blahoslavený Pius IX. jej prohlásil za „Ochránce katolické 
církve“

2
), ctihodný Pius XII. jej představil jako „Patrona dělníků“

3
) a svatý Jan Pavel 

II. jako „Ochránce Vykupitele“
4
). Lidé se mu svěřují jako „patronovi šťastné smrti“

5
). 

Ke 150. výročí jeho vyhlášení za Ochránce katolické církve blahoslaveným Piem 
IX. bych se s vámi rád podělil několika reflexemi o této nezvyklé postavě, která je tak 
blízká lidské situaci každého z nás, aby „ústa mluvila to, čeho je srdce plné“ 
(srov. Mt 12,34). Tato touha narůstala během uplynulých měsíců pandemie, kdy 
můžeme zakoušet, že „naše životy jsou spřádány a neseny obyčejnými lidmi, kteří 
jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin a časopisů ani na 
velkých přehlídkách, ale nepochybně dnes píší rozhodující události našich dějin: 
lékaři, ošetřovatelé a ostatní zaměstnanci, kněží, řeholnice a mnoho dalších, kteří 
pochopili, že se nikdo nezachrání sám. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost, 
dodává naději a nerozsévá paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost. Kolik otců, matek, 
prarodičů a učitelů ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit 
a překonat krizi novým uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem 
k modlitbě. Kolik lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za dobro všech. Všichni mohou 
ve sv. Josefovi, diskrétním a skrytém člověku nalézt přímluvce, pomocníka 
a průvodce těžkými časy. On nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají 
nebo jsou v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl v dějinách spásy. Jim všem 
patří uznání a vděčnost. 

pro Poutník připravil -zj- 

Poznámky: 
2
)Posvátná Kongregace obřadů, Quemadmodum Deus, 8. prosince 1870. 

3
) Promluva Pia XII. u příležitosti svátku sv. Josefa Dělníka 1. května 1955. 

4
) Jan Pavel II., Redemptoris custos, 15. srpna 1989. 

5
) Katechismus katolické církve, 1014.  

http://sanctusjoseph.blogspot.com/2011/08/magistero-della-chiesa-su-san-giuseppe_22.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1955/documents/hf_p-xii_spe_19550501_san-giuseppe.html
http://teologietela.paulinky.cz/_d/Jan-Pavel-II.-_1989_-Redemptoris-custos-CZ-revid.-text.pdf
http://katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1014&x=0&y=0
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ZPRÁVY  Z  VATIKÁNSKÉ  KUCHYNĚ 
Vrchní rabín di Segni ocenil Františkovu vůli           (Řím; 19. 1. 2021) 
Den judaismu se v Římě slavil již po dvaatřicáté jako „Den prohloubení a rozvoje 

dialogu mezi katolíky a židy“. V letošním roce byla za jeho motto zvolena slova 

z knihy Kazatel: Marnost nad marnost, všechno je marnost. 

Služba lektora a akolyty rozšířena na ženy          (Vatikán; 11. 1. 2021) 
Papež František změnil paragraf Kanonického práva, který doposud stanovoval 

pověření službou lektora a akolyty pouze pro muže. Nové znění kodifikuje široce 

rozšířenou praxi a potvrzuje možnost trvalého pověření těmito službami ženy. 

Innsbruck zahajuje rok oslav sv. Petra Canisia        (Rakousko; 9. 1. 2021) 
Letos v květnu uplyne 500 let od narození sv. Petra Canisia (*8. 5. 1521), zakladatele 

klementinské koleje a první jezuitské komunity v Praze, Učitele Církve. Oficiální 

oslavy výročí začaly v neděli 10. ledna v Innsbrucku. 

Úzkostná ochrana života versus liberalizace eutanázie      (Itálie; 8. 1. 2021) 
Ochrana života při pandemii je v protikladu s liberalizací potratové legislativy 

v Argentině. I v jiných zemích byla schválena eutanázie nebo byl dovolen prodej 

abortivních tablet nezletilým bez lékařského předpisu. 

40. výročí vyhlášení spolupatronů Evropy         (Vatikán; 31. 12. 2020) 
Na dnešek připadá 40. výročí vyhlášení svatých Cyrila a Metoděje za spolupatrony 

Evropy. Apoštolským listem Egregiae Virtutis postavil papež Jan Pavel II. slovanské 

věrozvěsty po bok sv. Benedikta. 

Zvláštní rok pod titulem „Rodina Amoris laetitia”     (Vatikán; 27. 12. 2020) 
Počínaje 19. 3. 2021 vyhlásí papež František zvláštní rok rodiny, který vyvrcholí 10. 

Světovým setkáním rodin, plánovaným na červen 2022 v Římě. 

Irácký parlament prohlásil Vánoce za státní svátek     (Bagdád; 23. 12. 2020) 
Slavnost Narození Páně v Iráku každoročně státním svátkem, rozhodl jednohlasně 

irácký parlament. 

Pater Karel Exner dovršil 100 let             (Nová Paka; 22. 12. 2020) 
Na kněze byl vysvěcen v roce 1944, byl kaplanem v Jaroměři, pak sloužil v Horních 
Štěpanicích, odkud byl odvezen do Želivi. Od r. 1956 byl Chřenovicích na 
Vysočině. Pak až do svých 98 let sloužil v Nové Pace. Blahopřejeme. 

Usmrcování se nesmí změnit v rutinu             (Vídeň; 15. 12. 2020) 
Kardinál Christoph Schönborn ostře kritizuje výnos rakouského Ústavního soudu, 

kterým minulý pátek otevřel cestu k legalizaci asistované sebevraždy. 

Papež přijal prezidentku Slovenské republiky       (Vatikán;14. 12. 2020) 
Paní Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, dnes vykonala první 

oficiální návštěvu u Svatého stolce. 

ze zpráv Radia Vaticana pro Poutník vybral -zj- 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32222
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32179
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32169
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32166
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32124
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32109
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32091
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32059
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32056
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SNAŽME  SE  ZAMYSLET  21 
Otec Smith musil být statečný ještě při mnoha jiných příležitostech, ale nedostal 

ani kříž Viktoriin, ani řád za zásluhy, ani válečný kříž, a tak ho nepřišla přivítat na 
nádraží žádná deputace, když se na začátku roku 1919 vrátil z vojny, protože v té 
době už se vracel kdekdo. Ale biskup ho přece čekal v nádražním shonu na peróně 
a vyrukoval se svými špatnými zprávami hned v drožce cestou na faru. 

„Posílám vás zpátky k Nejsvětějšímu Jménu, otče, ale obávám se, že tam budu 
musit dále nechat otce Bonnyboata jako faráře,“ řekl. „Víte, vy jste pryč už tři léta, 
a za tu dobu se přihodilo tolik věcí. Kostel by dostavěn, posvětili jsme tam novou 
křížovou cestu, a lady Ippecacuanhová byla přijata do Církve. Jsem si jist, že uznáte, 
že by bylo ode mne nevlídné, poslat otce Bonnyboata zpátky k Panně Marii, když 
vykonal takové dílo, zvláště když se u Panny Marie tolik osvědčuje páter McGeechie. 
Já vím, že se vám to může zdát tvrdé nebo i nevděčné, ale doufám, že pochopíte, že 
jsem při svém rozhodnutí měl na mysli dobro diecéze jako celku.“ 

Otec Smith musil důkladně polknout, než byl s to biskupovi odpovědět. Bylo mu 
už jedenapadesát let a průkopnickou práci u Nejsvětějšího Jména udělal on, právě tak 
jako ji vykonal u lady Ippecancuanhové, a myslil si, že by bylo zasloužené, aby on 
dostal tu farnost a aby mu dali kaplana, který by sloužil ranější mše a chodil 
k vzdálenějším nemocným. Potom si však vzpomněl na sliby, které udělal při svém 
svěcení a řekl pokorně: „Vaše Excelence, jsem rád, že se mohu vrátit k své farnosti, 
ať už v hodnosti jakékoli. Můžete se spolehnout, že zachovám otci Bonnyboatovi jako 
svému faráři stejnou věrnost, jakou jsem vždycky zachovával vám jako biskupovi.“ 

„Děkuji vám, otče,“ řekl biskup. Hovořili potom o věcech obecnějších. Biskup 
řekl, že má sice pořád za to, že válka byla vedena na obranu spravedlivé věci, ale že je 
zklamán, když se dosud neprojevuje v zemi žádná náboženská obroda. Muži, kteří se 
vracejí z války, se zdají neklidní a posedlí žádostí rozkoše a přenášejí tuto nákazu i na 
ženy. V průmyslu se věnuje malá nebo žádná pozornost zásadám vyřčeným od papeže 
Lva XIII. v encyklice Rerum novarum a zaměstnavatelé se znova snaží zvyšovat své 
zisky tím, že platí malé mzdy. V literatuře, na jevišti a na plátně se představuje jako 
jediný žádoucí cíl života bohatství a ukojení pohlavní vášně. V módě zkracují ženy 
své vlasy a své sukně a jejich chování je právě tak neskromné jako jejich šaty. 

Páter Smith odpověděl, že musí k svému politování říci, že pozoroval stejný 
nedostatek náboženské vroucnosti mezi lidmi vůbec, ale že doufá, že je to zjev 
dočasný. Koneckonců nesmí Jeho Excelence ani on sám zapomínat, že muži zkusili 
za ta čtyři léta v zákopech ažaž a že je skoro přirozené, že se teď nemohou usadit, 
zejména když jim civilní zaměstnavatelé odpírají platit slušné mzdy. Co se týče 
ženských šatů, cítil prý vždycky, že nenadělá tolik škody to, co ženy odkývají, jako 
spíše to, co zakrývají, a že nejlepším způsobem, jak učinit muže čistými, by bylo, 
nechat ženy chodit nahé a že zkracování ženských sukní znamená krok správným 
směrem. Biskup hluboce mlčel, když to páter Smith řekl, a kněz se v duchu ptal, 
nezašel-li příliš daleko a nevzbudil-li v biskupovi podezření, že životem v armádě 
zesvětáčtěl. Pospíšil si proto doložit, že pořád ještě doufá v náboženskou obrodu 
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světa, poněvadž lidé mohou najít pravý mír, jenom budou-li se svědomitě snažit 
sloužit Bohu. 

Při večeři, která se skládala z čaje a chleba s máslem a z rybiček, mnoho řečí 
nenadělali. Otec Bonnyboat se trochu ptal otce Smitha na život na vojně, ale otec 
Smith viděl, že ho to vlastně moc nezajímá. A otec Smith se nevyptával na farnost, 
protože si myslil, že ji zná pořád ještě líp a protože ještě nemohl zvyknout pomyšlení, 
že páter Bonnyboat je jeho farářem. 

„Obávám se, velebný pane,“ řekl konečně otec Bonnyboat, „že tady najdete 
některé změny, které jsem provedl, zatímco jste byl pryč.“ 

Otec Smith mlčel. Myslil si, že ví, co přijde. Otec Bonnyboat byl odborník 
v liturgii a věděl na puntík, jak má benediktinský opat zpívat pontifikální mši 
o dvojnásobném svátku druhé třídy v přítomnosti kardinála arcibiskupa 
ambrosiánského ritu. On sám v liturgii zvlášť nevynikal, ačkoli si na ní dával záležet, 
protože věděl, že liturgie je jenom jiné jméno pro dobré chování u stolu Boha 
Všemohoucího. 

„Narážím ovšem na věci týkající se liturgie,“ pokračoval otec Bonnyboat. 
„Mám-li být upřímný, bylo to tu po té stránce velmi zanedbané. Nahradil jsem 
románská paramenta gotickými a zbavil jsem se slečny O´Harové a jejího sboru.“ 

„Pro všecko na světě, ale z čeho bude ta chuděra ženská živa?“ zeptal se. 

„Vzali je k prokatedrále. Monsignore O´Duffy není v těchto věcech tak 
choulostivý jako já.“ Otec Smith málem vykřikl, že monsignore O´Duffy má zcela 
pravdu a že laskavost k dobré ženě je důležitější než správná intonace introitu nebo 
styl biretu; místo toho řekl: „Pracovala se mnou víc než deset let… Možná, že Bůh 
pokládá jisté věci za ještě za důležitější než liturgii, otče. Myslím spravedlnost 
a šetrnost a lásku k lidem. A zdá se, že právě tyto věci jsou odpírány lidem, kteří za 
nás bojovali a dali pro nás v sázku všechno.“ 

K jeho překvapení otec Bonnboat drsně neodsekl, nýbrž přistoupil k němu, 
postál s ním u okna a vzal ho za ruku. „Máte pravdu a nemáte pravdu, otče. Máte 
pravdu, protože člověk nemůže žít jenom liturgií, a nemáte pravdu, protože člověk 
potřebuje právě tak krásy pro svou duši jako chleba pro své břicho. Řekněte sám: nač 
myslíte, že čekají všichni ti lidé támhle venku, ne-li aby nasytili svou žádost vzrušení 
a romantiky a krásy? A Všemohoucí Bůh je mnohem víc vzrušující, mnohem 
romantičtější a krásnější než nějaká filmová hvězda, jenomže lidé to nevědí. Je na 
nás, kněžích katolické Církve, abychom jim to ukázali, a proto děláme dobře, když se 
snažíme dodat našim bohoslužbám co nejvíce přísné krásy; uctíváme tak Boha sami 
a vedeme druhé lidi k tomu, aby Ho uctívali také. A když Ho uctívají, nemohou jinak 
než mít víc lásky k svým bližním, kteří jsou také stvořeni k Jeho obrazu. Já vím, otče, 
že byste rád viděl, aby z této války vzešlo co nejdřív hodně dobra, ale věřte mi, že 
pomalý a jistý způsob, jakým k sobě Bůh volá lidi, je stále nejlepší.“ 

Otec Smith se usmíval, když ho otec Bonnyboat odváděl se stolu, protože cítil, 
že teď už mu nebude těžké se za něj modlit, protože mu záleží na Boží věci právě tak 
jemu, jen zkrátka trochu jiným způsobem. 

z knihy B. Marshala Plná slávy vybral -zj- 
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DUCHOVNÍ  SLOVO 
Setkání s Pánem… 

se nazývá ve východní liturgii tajemství 

očišťování Panny Marie. Setkává se tu 

Simeon a Anna se Spasitelem. Setkání 

blaživé! Vrcholné štěstí starce, který tak 

mnoho viděl, zažil. Nyní uviděl 

Spasitele. Něco většího už mu nemůže 

svět ukázat ani dát. Proto již chce umřít. 

„Nyní propouštíš, Pane, služebníka 

svého v pokoji.“ 

Setkání s Pánem! Chvíle milosti, očisty, 

posvěcení. Stačí myšlenka, víc je touha, 

víc ještě je nést vše Bohu vstříc… 

Blaživé chvíle před svatostánkem, 

blaživější chvíle při mši svaté a vrcholné 

spojení s Pánem ve svatém přijímání – 

a to vše má být přípravou na budoucí 

setkání s Pánem, až nás povolá na 

věčnost. 

Hledejme těch chvil, těch kontaktů 

s Pánem! Setkání s lidmi tak často zraní, 

zabolí, poskvrní, duši zatíží bolem, 

zanechá smutek. Toto setkání uklidní, 

potěší, očistí, posvětí, duši ozdobí, 

zanechá v ní nové krásy, hodnoty. Snaž 

se aspoň touhou setkat se s Pánem co 

nejčastěji! 

+Josef Hlouch 
 

 

+Josef Hlouch, devátý biskup 

českobudějovický, žil v letech 1902-1972. 

Kněžské svěcení přijal v roce 1926, 

biskupské v roce 1947. Od dubna 1950 do 

dubna 1963 byl internován (dvakrát na 

různých místech i s arcibiskupem 

Beranem). Pak žil 5 let nedaleko od nás - 

v Koclířově. V červnu 1968 se vrátil do 

svého úřadu, ale již po roce byl znovu 

šikanován. Zemřel v červnu 1972, den po 

surovém zbití příslušníky StB. 

s využitím Wikipedie a knihy Minutěnka pro Poutník zpracoval -zj- 

Mráz 
Mráz kreslí na okna nádherné květy, 
pro bílou, stříbrnou sáh´ do své palety. 
Květy tak líbezné jak mráz to umí. 
Kdo projde okolo, každý se diví.  

Vysvitlo slunce brzičko k ránu,  
vsadilo obrázek do svého rámu. 
Všemi pak barvami obrázek hrál. 
Mráz – ten se nechlubí. Maluje dál. 

Pavlína Rösslerová 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biskup_Josef_Hlouch.jpg
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TESTUJEME.  OČKUJEME!  ZVÍTĚZÍME? 
Odmítat vakcínu proti COVID-19 pouze kvůli buněčným liniím vyrobeným 

z tkání potracených nenarozených dětí a zároveň neodmítat ostatní běžně používané 
vakcíny by bylo falešné a především nedostačující. Aktuálně je důležitějším 
hlediskem spíše klasická zásada vyučovaná na lékařských fakultách „primum non 
nocere – především neškodit“. Ctnost obezřetnosti radí nespěchat a vyčkat, jak se 
očkování v delším časovém horizontu projeví u těch, kteří se dobrovolně rozhodnou 
dát své zdraví k dispozici vakcinačnímu projektu. 

Je nesmírně obtížné ověřovat důvěryhodnost informací o očkování proti 
onemocnění COVID-19. Jedná se o vysoce odborné téma, kde není ani pro samotné 
lékaře často zřejmé, kdo je pro danou oblast vlastně kompetentní – virolog, 
vakcinolog, biochemik nebo třeba molekulární genetik. Kdo vznese pochybnost nad 
bezpečností rychle vyvinutých vakcín, je veřejně dehonestován jako konspirátor nebo 
naivní hlupák šířící dezinformace. Objem potenciálního zisku farmaceutického 
průmyslu z globální vakcinace je ale tak astronomický, že zvýšená opatrnost je na 
místě.  

V červenci 2020 pozastavil Evropský parlament a Rada EU platnost GMO 
legislativy (geneticky modifikované organismy) týkající se vývoje a výroby léčiv proti 
onemocnění koronavirem. Extrémně se tak zkrátilo několikaleté prověřování 
dlouhodobých vedlejších účinků nových druhů vakcín a těm, kteří se chystají nechat 

očkovat v prvních vlnách, nezbývá než doufat v jejich bezpečnost. 

V souvislosti s apely odborníků, celebrit a politiků na solidaritu a morální 
povinnost chránit zranitelné stojí za povšimnutí, že výrobci udávají téměř 
95 procentní účinnost vakcín proti COVID-19. Je skutečně třeba, aby se mimo 
indikovanou skupinu, která má po očkování de facto jistotu nenakažení, vystavovali 
ostatní lidé možným komplikacím nových vakcín? Nedochází k převrácení 
přirozeného mravního řádu, budeme-li chránit nejprve náhodné kolemjdoucí, pak své 
známé a teprve na posledním místě své nejbližší a sami sebe? 

Technologie tradičních vakcín 

V roce 1972 byla v Holandsku „ze sociálních důvodů“ uměle potracena zdravá 
nenarozená holčička. Její ledviny použil počátkem roku 1973 kanadský vědec Frank 
Graham pro vytvoření buněčné linie HEK 293 („Human Embryonic Kidney cells“ – 
lidské embryonální ledvinové buňky) pojmenované podle 293. pokusu, kdy dokázal 
změnit buňky tak, aby se dělily nekonečně. Vytvořil tím zdroj buněk, na nichž se už 
téměř padesát let kultivují a testují vakcíny, včetně těch nejnovějších proti 
onemocnění COVID-19. 

Každé české dítě má být povinně očkováno proti zarděnkám. Vakcíny proti 
zarděnkám, spalničkám, příušnicím, adenovirům či vzteklině jsou kultivovány na 
buněčné linii WI-38, která byla získána v 60. letech minulého století z plic holčičky 
potracené ve třetím měsíci těhotenství. Podobně vznikla z plicní tkáně buněčná linie 
MRC-5, která se také používá na výrobu vakcíny proti zarděnkám a dále proti planým 
neštovicím, dětské obrně či hepatitidě typu A. Buněčná linie PER.C6, získaná v roce 
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1985 ze sítnice 18 týdenního nenarozeného dítěte, se používá na klinické testování 
vakcín proti ebole, chřipce, malárii, tuberkulóze a HIV. 

Etické hodnocení použití fetálních buněčných linií 

Problematice užití vakcín, připravených na buněčných liniích vyrobených 
z buněk odebraných z potracených nenarozených dětí, se věnovala Papežská 
akademie pro život už před patnácti lety v prohlášení „Mravní úvahy ohledně vakcín 
připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů“ z 5. července 2005. 
Následně v roce 2008 Kongregace pro nauku víry v instrukci „Dignitas personae“ 
zopakovala důvody, proč je možné ze závažných důvodů připustit použití vakcín: 
produkce buněčných linií nevyžaduje potrácení dalších nenarozených dětí a zlý 
skutek je natolik časově i kauzálně vzdálený od příjemce vakcíny, že se nejedná 
o přímou spolupráci se zlem. Dokumenty však zdůrazňují, že nelze jen vakcínu 
pasivně přijmout, ale je nutné se aktivně zasazovat o vznik alternativních léčiv 
a distancovat se od zavrženíhodného způsobu výroby. 

Netušené možnosti vakcín druhé a třetí generace 

Nové vakcíny druhé generace proti COVID-19 (proteinové, rekombinantní, 
vektorové) nemají mnoho společného s principem, na kterém fungují tradiční vakcíny 
používané po desetiletí. Vektorové vakcíny proti COVID-19, které již objednala 
Česká republika, nepoužívají oslabený přirozený vir, aby se na něm imunitní systém 
člověka vycvičil k boji proti viru, ale jedná se o laboratorní geneticky modifikovaný 
produkt, který genetičtí inženýři přenesli do neutrálního viru-vektoru. Ten se pak 
množí na lidských buněčných liniích. 

Nejmodernější vakcíny „mRNA“ představují zcela nové a mnohem levnější 
řešení základního problému vakcinace – jak dodat tělu dostatečný počet draze 
vyrobených vzorků (proteinů) virů, aby došlo k silné imunitní reakci. Tyto vakcíny 
fungují na principu zavedení uměle vyrobené cizí genetické informace do buněk 
příjemce, aby je přinutily vyrábět povrchové struktury viru COVID-19 (antigeny). 
Přítomnost tělem vyrobených bílkovin viru COVID-19 spustí automatickou imunitní 
odpověď organismu. Normálně si imunitní systém člověka sám identifikuje 
povrchové struktury, podle kterých virus pozná a ničí. Tento komplexní proces 
„mRNA“ vakcína obchází a ti, kdo vakcínu přijmou, mohou doufat, že bílkoviny, 
které vědci pro imunitní systém označí jako „zlé“, aby s nimi tělo bojovalo, nemají 
v těle jinou pozitivní funkci a nezpůsobí např. autoimunitní onemocnění. 

Výhody humánních i veterinárních vakcín založených na „mRNA“ jsou na 
straně výrobce v neuvěřitelné rychlosti a jednoduchosti vývoje a výroby. Například 
sekvence pro vakcínu firmy Moderna byla hotova za jeden víkend – 13. ledna 2020, 
jen dva dny poté, co čínský profesor Jung-Čen Čang zveřejnil genetickou sekvenci 
nového koronaviru. Od té doby se testuje a podobně rychle na tom byly a jsou 
i ostatní vakcíny proti COVID-19. Vakcína tedy byla na světě dříve, než byl poprvé 
v České republice 1. 3. 2020 nový koronavirus prokázán. (16. 12. 2020). 

s využitím článku časopisu Hnutí pro život pro Poutník upravil -zj- 
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CO  SE  DĚJE  VE  FARNOSTI 

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKTIVITA ANEB CO O NÁS PROZRADILY NÁSTĚNKY 

Protože je zvykem se začátkem nového roku zabývat statistikami, také vám 
jednu předložím. 

Jistě si vzpomínáte na výzvu k doplňování nástěnek v kostelech naší farnosti. 
Vaším úkolem bylo doplňovat noty, když se dokážete ovládnout a něco si odřeknete, 
sněhové vločky za prokázaná i přijatá dobra, srdce za lásku a radost projevenou vámi 
i vám a hvězdu za každé díkůvzdání Nejvyššímu... 

Symbolů se na nástěnkách objevilo celkem 346. Z toho 165 v Dolní Čermné, 
138 ve Verměřovicích a 43 v Petrovicích. (Berte, prosím, v potaz, že v Petrovicích 
nebyla, na rozdíl od Dolní Čermné a Verměřovic, nástěnka volně dostupná a mše 
svaté se ve velké většině sloužily v Dolní Čermné.) 

Nejvíce odříkání zažili ve Verměřovicích – celkem 33 ♪ je toho důkazem, 
v Dolní Čermné se objevilo ♪ o něco méně - 29 a v Petrovicích byly 4. 

Prokázaných a přijatých dober jsme zažili nejvíc v Dolní Čermné – 29. 
Verměřovice za námi ovšem zaostávají jen o jedno, ti měli přilepených 28 ❄. 
V Petrovicích – přes výše uvedené překážky, se ❄objevilo 6. 

Co se týká lásky a radosti, té jsme rozdali a přijali nejvíc v Dolní Čermné, na 
nástěnce se skvělo celkem 64 ♡, ve Verměřovicích bylo ♡ 48 a v Petrovicích 23. 

Bohu jsme děkovali v Dolní Čermné 43krát, ve Verměřovicích 29krát 
a v Petrovicích se objevilo 10 přilepených ✩. 

Obrovskou radost mi udělali motýlci, které jsem objevila v zásobníčku nástěnky 
v Dolní Čermné. Vznikli slepením srdíček a jejich vytvarováním. Nádhera! 
Samozřejmě doufám, že nevznikali na úkor naslouchání Božímu slovu, ale jak je 
v blízkosti Boha zvykem, inspirací ke všemu krásnému! Děkuji tvůrci za projev 
originality, umění, krásy… A pokud se přihlásí, má u mě čokoládu! 

Upozornění pro některé dospěláky, kteří tvrdí, že nejsou malí, aby někam lepili 
srdíčka a hvězdičky… Vážení! „Nebudete-li jako děti…“ (Mt 18,3) 

-AM- 

KŘESŤAN JE ČLOVĚK NA CESTĚ 

To je název jedné z promluv papeže Františka na den 25. července. Je součástí 
knihy „365 dní s papežem Františkem“ – ranních promluv z „Domu svaté Marty“. 
Najdeme tu duchovní povzbuzení – učí nás dívat se na svět s pokorou, milovat druhé 
s trpělivostí, odpouštět a sloužit. „Cesta začíná každý den ráno. Cesta, na níž se 
svěřujeme Pánu. Cesta otevřená Pánovým překvapením, někdy dobrým, někdy 
špatným, jako třeba nemoc nebo smrt. Cesta ale zůstává otevřená, protože důvěřujeme 
Bohu. Vím, Bože, že mě povedeš na bezpečné místo, do země, kterou jsi pro mne 
připravil. Křesťan je člověk na cestě.“ 

Ranní promluvy papeže Františka z Domu svaté Marty se staly už pojmem. 
Knížka nabízí na každý den jeden krátký úryvek z jeho promluv. S takřka otcovskou 
pozorností, láskou a něžností nás provází všemi liturgickými obdobími. Nebojí se 
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žádných témat, učí nás všemu, co dělá každého z nás milujícím a milovaným dítětem 
Božím. Svým laskavým přístupem a duchovní hloubkou, svou pravdivostí má 
schopnost oslovit nás všechny. 

Snad potěším závěrem z jeho kázání na 12. prosinec: „Pán na nás ťuká 
pohlazením.“ 

Božena Hrubantová 

Paní Božena Hrubantová bývala (a jak doufám zase bude) častou přispěvatelkou 
Poutníku, v petrovickém kostele nabízí možnost zapůjčení části knih ze své rozsáhlé 
knihovny. 

-AM- 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 

Vatikánská Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zveřejnila nótu ke slavení 
„Neděle Božího slova“, kterou papež František vyhlásil na konci loňského září 
prostřednictvím apoštolského listu (formou motu proprio) „Aperuit illis” na 3. neděli 
v mezidobí (letos 24. 1. 2021). Cílem nóty je připomenout „některé teologické, 
liturgické a pastorační principy týkající se proklamace Božího slova při mši svaté”. 

Dokument by rád obnovil vědomí o důležitosti Písma svatého v životě věřících, 
zvláště pak v liturgii, která „je staví do živého a trvalého kontaktu s Bohem“. Jak 
dodává, neděle Božího slova je dobrou příležitostí k nové četbě některých církevních 
dokumentů. Jelikož „Bůh hovoří ke svému lidu skrze biblická čtení pronášená při 
liturgii a sám Kristus hlásá své evangelium“, „je jedním ze způsobů obřadu, vhodných 
pro tuto neděli, vstupní průvod s evangeliářem, anebo umístění evangeliáře na oltář“. 

Nóta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dále upřesňuje, že biblická čtení 
určená církví v lekcionáři nemají být nahrazována jinými a že je třeba užívat 
liturgický překlad Bible. „Proklamace textů z lekcionáře utváří pouto jednoty mezi 
všemi naslouchajícími věřícími.“ 

V souvislosti s homilií vyzývá biskupy, kněze i jáhny, aby „vysvětlovali Písmo 
svaté a umožňovali jeho chápání“, přičemž mají tuto službu vykonávat s „výjimečnou 
oddaností a těžit z pomůcek, nabízených církví“. 

Po těch, kteří ve shromáždění věřících pronášejí Boží slovo, požaduje vatikánská 
kongregace „zvláštní vnitřní i vnější přípravu, obeznámenost s přednášeným textem 
a nezbytnou praxi v přednesu“. Naléhá rovněž na péči o ambon, od něhož zaznívá 
Boží slovo, homilie a všeobecná modlitba věřících (přímluvy). Tatáž péče má náležet 
liturgickým knihám, které uchovávají Boží slovo, aniž by se nepatřičně nahrazovaly 
„různými brožurkami, fotokopiemi, či příručkami“. 

V závěru Kongregace pro bohoslužbu a svátosti předkládá za vzor „veliké lásky 
k Božímu slovu“ sv. Jeronýma, jehož papež František loni v září připomenul 
v apoštolském listě Scripturae sacrae affectus u příležitosti šestnáctistého výročí jeho 
úmrtí. 

-zj- 

  

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=32078
http://www.liturgie.cz/shared/clanky/102/2019-ppF-Aperuit%20illis_CZ.pdf
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AHOJ  DĚTI, 

VÝBĚRČÍ DANÍ 

Ježíš uviděl výběrčího daní Matouše, jak sedí na 
místě, kde židé platili daně Římanům. Výběrčími daní lidé 
opovrhovali a neměli je rádi. Považovali je za zrádce.  

Ježíš řekl Matoušovi: „Pojď a následuj mě!“ 

Matouš všeho okamžitě nechal a odešel s Ježíšem. 

Ve svém domě pro Ježíše uspořádal velkou hostinu. Pozval další výběrčí daní 
a jiné hosty. Někteří učitelé Zákona však reptali. „Proč jíte a pijete s těmito lidmi?“ 
ptali se Ježíšových učedníků. Ježíš jejich slova zaslechl a odpověděl: „Nepřišel jsem 
pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ 

Ježíš chtěl i opovrhovaným lidem ukázat, jak moc je Bůh miluje. 
Matouš 9, verše 9 až 13 

(obr: https://pixabay.com/cs/illustrations/právní-váhy-spravedlnosti-soudce-450202/) 

K ZAMYŠLENÍ: 

Ježíš měl obzvlášť otevřenou náruč pro lidi, které druzí nenáviděli. Pokoušejme se 

i my mít stále otevřenou náruč pro druhé. 

HRA: 

Ozdobíš si svou minci? 

Do bílého kruhu můžeš nakreslit 

tvář, zvíře, 

hezké vzorování, … 

MODLITBA: 

Pane Ježíši, nauč mě přijímat a milovat druhé lidi, jako jsi to dělal ty. 

(převzato z knížky Bible hrou) 
-em- 

  

https://pixabay.com/cs/illustrations/právní-váhy-spravedlnosti-soudce-450202/
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PRO  STARŠÍ 
Zkusme se na chvíli vžít do role našich matek, které, pokud chtějí vychovat své 

děti v lásce, musí texty bible převést do své reality... 

PARAFRÁZE PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA KORINŤANŮM, KAP. 13 

Kdybych mluvila jazyky pedagogů a psichiatrů, ale neměla lásku, jsem jako 
znějící kov a cimbál zvučící. 

Kdybych měla dar prorokovat svému 
dítěti budoucnost, rozuměla všem 
tajemstvím dětské mysli a obsáhla všecky 
znalosti o dospívajících a měla víru ve své 
děti v nejvišší míře, takže bych přenášela 
hory jejich pochybností a strachů, ale 
neměla lásku, nejsem nic. 

A kdybych poskytla všechno, co 
mám, abych je řádně krmila a živila, 
kdybych vydala své tělo ůnavným 
domácím pracím, ale neměla lásku, nic mi 
to neprospjeje. 

Láska má trpělivost se zlobivím 
dítětem a je laskavá. Láska nezávidí, když 
se dítě chce přestěhovat k babičce, protože 
„ona je hodná“. 

Láska se nevychloubá před dospívajícím dítětem vjetšími znalostmi. 

Láska nehledá svůj prospěch doma – nejedná sobecky ani s mučednicky, nedá se 
vydrášdit běžným dětským chováním. 

Lázka nepočítá staré křivdy a odmítá špatnost – důvěřuje dětem. 

Láska nemá radost z hříhů dětí (ani ze svých vlastních), ale vždycky se raduje 
z pravdy. 

Láska nigdy nepřestává. Harmonické prostředí pomine, naprosté porozumění 
mezi rodiči a dětmi už nebude, dobré vzdělání zanikne. 

Když jsme byli děti, mluvili jsme jako děti, mysleli jsme jako děti, usuzovali 
jsme jako děti. Když se však z nás stali rodiče, musíme se chovat jako dospělí. 

Nyní trvá výra, naděje a láska – všech tří je třeba v našem domově. Víra v Ježíše 
Krista, věčná naděje v budoucnost dítěte a Boží láska v našich srdcích, ale největší 
z té trojice je láska. 

Mervin Seashorová 

Jistě jste si všimli, že s textem není něco v pořádku. Najdete všechny chyby 
v textu? A kolik jich tam vlastně je? Odpovědi s počtem nalezených chyb posílejte na 
adresu elishabethmotlova@seznam.cz 

-em- 

  

mailto:elishabethmotlova@seznam.cz
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9.  ORLÍ  LET  –  3. ČÁST 
Po kamenité cestě od hradu dolů se jelo… no dobře se jelo. První to z kopce dolů 

nepustil nikdo jiný, než pan „Fittipaldi“ Macan. Jelo to z toho kopce i proti naší 
sebepevnější vůli a zaťatým stehenním svalům docela rychle… a malinko to 
drncalo… malinko víc. Až pan Macan dole zjistil, že má na svém Achillesu nalomený 
zadní blatník. Tak asi tak to drncalo. Všichni jsme pochopitelně museli na vlastní 
prsty vyzkoušet, jak horké máme po intenzivním brzdění zadní náboje. No hodně, no. 
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Mimochodem, mapy jsou zrádné, velmi zrádné, tak zrádné, že se tomu někdy ani 
nechce věřit. Pěší túra do Sopotnice v plánu úplně 
nebyla. Inu stalo se. Po pěší túře jsme aspoň objevili 
skvělé místo k osvěžení na Divoké Orlici. Zde jsme 
mimo jiné absolvovali také lekci fyziky, neboť po 
Anežčiných květovaných šatech voda Divoké Orlice 
nádherně vzlínala navzdory zákonům gravitace 
a poučkám, že voda teče jenom dolů. Potom nás 
čekalo menší bloudění kdesi v polích kolem 
sopotnického „hlavního nádraží“ a než jsme stačili 

vjet mezi první sopotnické domky, Anežce vlítlo do drátů dynamo a zase jsme stáli. 
Když se pan Macan tázal, má-li někdo šroubovák, Eliška odvětila, že ona teda má 
a s úsměvem mu podávala klíč číslo 10. Inu i mistr tesař se někdy utne. 

Sopotnici jsme vyjma protijedoucího kombajnu, který kvůli nám raději zastavil 
(protože my byli víc rozjetý) projeli celkem hladce. Doprovodný vůz na nás čekal až 
v Českých Libchavách před Obecním úřadem. Poslední se přihrnul pan Macan, jako 
zkušený radní zaparkoval Achilla do stojanu přímo před hlavním vchodem OÚ 
a posadil se na kámen u pomníku pod lípou na druhé straně cesty. Další občerstvovací 
stanicí bylo vodácké tábořiště Cakle, ale než jsme tam dojeli, stačili pan Komárek 
s Jirkou Vávrou zakufrovat. V moderní době máme ale na shánění zbloudilých jednu 
zásadní výhodu zvanou mobilní telefon. Pan Macan ale pro jistotu sehnal ještě kus 
cihly a na cyklostezku udělal směrovku „Orlí let “. 

Po občerstvení v Cakli jsme si i po těch 50 kilometrech ještě malinko zazávodili 
na cyklostezce. A tady, když jsem nějakou dobu doprovázel pana Komárka, jsem si 
na vlastní uši ověřil, že má jednoznačně nejhlasitější bicykl ze všech. Měl jiné kolo 
než kdy dřív a byla to vskutku výstavní „mrazka“. Na tomto dvoustopém vozidle se 
výrazně vlnily oba ráfky, vrzal klínkový střed, hrkotaly blatníky a jako bonus 
neuvěřitelně skřípalo řízení při sebemenším pohybu. Ale i pan Komárek dojel ze 
Žamberka přes Litice, Sopotnici, Libchavy, Cakli a Letohrad až domů do Verměřovic 
a je tedy nepopiratelným důkazem toho, že když se chce, tak to jde na ledasčem. 

V Hnátnici mi definitivně došly baterie ve foťáku, projeli jsme Letohrad a již 
o půl osmé večerní jsme stanuli u brodu ve Verměřovicích. Čekali jsme na 
posledního, čekali… a pan Macan furt nikde. Až po chvíli se konečně vyřítil z lesíka 
jednou rukou držíc řídítka a druhou už definitivně zlomený zadní blatník tak, aby mu 
nedrhnul o plášť. 

A tak končí naše komedie, zlo prohrává a dobro žije… A tak jsme opět dojeli ve 
zdraví a bez zranění. Mezi ztráty materiální lze počítat snad jen ten blatník pana 
Macana. Na konto jsme si letos připsali nějakých 67 km včetně pěší turistiky mezi 
Liticemi a Sopotnicí. Děkuji všem účastníkům letošního výletu – všem 14 cyklistům, 
posádce doprovodného vozu i ostatním maminkám za buchty a bábovky. A těším se 
na příště… 

za cyklistický odbor Orla František Mareš 
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