
Vše jsi mi odpustil 

Anděla Janoušková 

Vše jsi mi odpustil. 
Je vybílen šarlat mých hříchů. 
Kéž by byly v tvé paměti 
tak dokonale zapomenuty, 
jako jsou do mé vryty. 
Kéž bys zapomněl 
na každou mou zradu tak, 
jako já žádnou z nich 
zapomenout nemohu. 

  
RROOČČNNÍÍKK    IIII  

BBŘŘEEZZEENN    11999988  
  

CCOOKKOOLLII    JJSSTTEE    UUČČIINNIILLII  
- „Nechceš ven? Pomůžu ti!“ 

- „Zatím ne, musím se ještě trochu vzpamatovat!“ 

Zvláštní stav. Všechno si uvědomuji, jen hýbat se nemohu. Dokonce ani ruku nezvednu. Když 
jsem se probral, zjistil jsem, že jsem zůstal sedět a tak alespoň nespadl na zem. Vida, všiml si mne 
kamarád, teď už nemusím mít strach, že upadnu, on mne přidrží. Ale slabost trvá. 

Vynést mě muselo několik lidí. A už je tu auto a cesta domů. Všechno naprosto samozřejmě. 
Dokonce i odmítnutí odměny je naprosto rezolutní, samozřejmé. 

Láska k bližnímu však nebývá samozřejmá vždy a všude. 
Vzpomínám si, jak jsem na nádraží viděl vynášet mrtvého člověka, 
který umíral uprostřed vlaku plného lidí, pohoršených že přebral. 
Láska k bližnímu se neptá po příčině ani po následcích, že mi třeba 
postižený umaže potahy a podobně. 

A vůbec není samozřejmá. Láska k bližnímu se musí 
v člověku vychovat. A řeknu vám, jsem rád, že žiji uprostřed lidí, 
tolika dobrých lidí, kteří dovedou bez rozmýšlení pomáhat druhým, 
naprosto samozřejmě. Děkuji za to opravdu z plna srdce všem 
těmto takto vychovaným lidem. A nejen jim. Děkuji Bohu, že v nás 
tuto vlastnost postavil na jedno z nejpřednějších míst. Ne, ten 
příběh o milosrdném samaritánu vůbec není otřepaný a dlouhý, je 
především dojemně krásný. 

A ještě krásnější je ujištění: „Cokoli jste učinili jednomu 
z nejmenších bratří mých, mně jste učinili!!“ 

(JM) 

  
LLÁÁSSKKAA    KKŘŘÍÍŽŽEE  

Klečím pod Tvým křížem, Pane. Mé nitro je prázdné, má mysl nesoustředěná, má duše neklidná, plná 
pochybností. Pane, nemohu Tě najít, nemohu najít ani sám sebe a svůj vztah k Tobě. Nenacházím slova, 
abych Ti děkoval a prosil. Propadám se do hlubin malověrnosti, ve kterých jsem sám se svými starostmi 
a malými kříži. Nejsem schopen zaslechnout Tvůj hlas,Tvé slovo. Vím však jedno jistě: mé místo je zde pod 
Tvým křížem a na kolenou. Tvůj kříž byl vsazen do země, aby s ní srostl a vydal plody lásky. A mně se zdá, 
že mě v této chvíli Tvá láska míjí, protože nevydávám ani ten malý nevyzrálý a málo chutný plod lásky 
a oběti. Vím však, že Tvůj kříž, ten velkopáteční symbol všech věků je stále a navždy mým nesmazatelným 
znamením a že v tomto znamení mohu všechno: opět Tě najít, uslyšet Tě, vnímat Tě a plně Ti důvěřovat. 
Mé mlčení na kolenou proměň opět v modlitbu a díkůvzdání. 

Tvůj kříž není starožitnost, jak by svět jej někdy chtěl kázat. Tvůj kříž je živý strom, jež lidstvu dává plody 
lásky až do věčnosti. Dává sílu žít v nezdarech i ve chvílích zdánlivé opuštěnosti a malověrnosti. Dává jistotu 
i tehdy, když člověk pocítí zradu a zdá se, že klam a zlo má převahu. Tehdy, můj Příteli, rozpaž břevno svého 
kříže k pevnému objetí, ze kterého není úniku. Protni svým křížem nejen mě, ale celý svět a zasáhni svou 
radostnou zvěstí všechna zatvrzelá a vyprahlá srdce a rozehřej je svou láskou a naplň pokojem. Rozechvěj 
dary Ducha svatého do všech srdcí ve všech koutech světa. Dej ať prach země prostřednictvím Tvého kříže 
sroste se slávou nebes v pevné nerozlučné pouto, aby tato vertikála předávala nekonečnou lásku všem. 

(js) 

PPOOUUTTNNÍÍKK 
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
 

Ne 5.4. - ve 14 hod. KKVVĚĚTTNNÁÁ  NNEEDDĚĚLLEE - kající bohoslužba a příležitost ke sv. zpovědi 
ve farním kostele v Dolní Čermné 
(zpovídají : P.Fr.Šanc, P.Zb.Czendlik a případně ještě další kněží) 

Čt 9.4. - v 18 hod. ZZEELLEENNÝÝ  ČČTTVVRRTTEEKK - památka Večeře Páně ve farním kostele v Dolní Čermné 

Pá 10.4. - v 18 hod. VVEELLKKÝÝ  PPÁÁTTEEKK - památka umučení Páně ve farním kostele v Dolní Čermné 

So 11.4. - ve 21 hod. BBÍÍLLÁÁ  SSOOBBOOTTAA - obřady vigilie Veliké noci ve farním kostele v Dolní Čermné 
Po skončení vigilie bude na faře v Dolní Čermné připraveno malé pohoštění na oslavu 
Zmrtvýchvstání Páně. Všichni jsou vítáni !!  

So 18.4. - od 9 hod. Pokračování cyklu přednášek ABC křesťana ve Středisku kulturních služeb v Ústí 
nad Orlicí, Kulatý stůl: Mariánská úcta 

So 18.4. - od 9.30 hod. Celonárodní novéna duchovních obnov 
v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové a v Novém Adalbertinu 
katecheze a modlitby jsou zaměřeny na seniory (starší věřící) 

So 18.4. - od 15 hod. „„SSEETTKKÁÁNNÍÍ  SS  PPÍÍSSNNÍÍ““ - 2. ročník vystoupení rytmických skupin 
v orlovně v Dolní Čermné 
vystoupí: ARCHA  (skupina z Letovic) 
  Broňa Halbrštátová s dětmi  (ze Slatiny nad Zdobnicí) 
  Čermenská mládež 
  SCHULLY´s  (skupina z Letohradu) 
  Mládež z Letovic 
  MARTINOVA PRÁZDNÁ KAPSA  (skupina z Prahy) 
moderátoři: Jiří Vávra a Daniel Klíž 

Ne 19.4. - v 17 hod. Koncert sboru CAMPANULA na Rychtě v Dolní Dobrouči 
u příležitosti 15 let založení sboru Campanula 

Ne 26.4. PPOOUUTTNNÍÍ  SSLLAAVVNNOOSSTT  SSVV..  JJIIŘŘÍÍ ve farním kostele v Dolní Čermné 
bohoslužby: v 7.30 hod. a 10 hod., zpívané nešpory: v 16 hod. 

Čt 30.4. Tradiční setkání posledního dubna na Mariánské Hoře 
bohoslužba: v 18 hod. v poutním kostele 
večer: program u ohně 

 

KKNNIIHHAA    ""VV  JJÁÁMMĚĚ  LLVVOOVVÉÉ""    ((JJAANN  JJAANNDDOOUURREEKK    --  **11996655))  
Román, za který získal autor v loňském roce Ortenovu cenu (každoročně udělovaná mladým autorům za jejich přínos 

v literární tvorbě), dějově vychází ze starozákonní knihy Daniel. Ta slouží jako předloha, z níž se odvíjí příběh, který by se 
- slovy autora - „takto stal, kdyby se tak skutečně stal.“ 

Hlavní hrdina je po úspěšném výkladu snu babylonského krále Nabuchodonosora pozván jako jediný zástupce 
z izraelského exilu na tamní dvůr. Tuto situaci využívá jako možnost být v centru dění a včasného rozpoznání spřádaných 
intrik ze strany absolutistické moci, která se snaží o likvidaci opozice a menšin s cílem posílit sebe samu. Danielovo 
snažení však naráží na nepochopení ostatních Izraelců, z nichž někteří, úspěšně manipulovaní svými „znalci“ Zákona, 
končí v rukách katů a v rozžhavených pecích. Jejich oběť vyhlíží jako naprosto zbytečná a teatrální ve chvílích, kdy příčina 
tohoto mučednictví Danielovou zásluhou brzy pomíjí. Ten, i když je jediným prorokem (nebo snad právě proto), také 
poznává, co prožívá odsouzenec v jámě se lvy. 

Jandourek s lehkým humorem rozvíjí úvahy o vztazích mezi jedincem a společností, výjimečností a průměrností, 
člověkem a Bohem, způsobem, který stojí za povšimnutí. 

„Poznání jenom bolí. Vždycky jsem toužil po poznání a možná právě z toho pramení má schopnost 
vykládat sny. Čím víc jsem jich druhým vyložil, tím víc jsem upadal do zasmušilosti. Tak tohle je to 
vychvalované lidské nitro. To mají být ty neprobádatelné hlubiny. Někdy mi to připadalo jako obyčejný 
humus. Dříve mne zajímaly Míšaelovy sny, ale nikdy se mi nepodařilo nějaké z něj dostat. Teď už mě 
nezajímají. Co je zač, to vím z pouhého pohledu na něj. Jeho sny nepotřebuji. Pokud nějaké má, budou 
stejně ubohé, jako je on sám. Vykládat jeho sny má asi stejnou hodnotu, jako být s ním pohromadě 
a poslouchat jeho řeči - žádnou.“ 

Úvaha hlavního hrdiny Daniela z knihy V jámě lvové           (RM) 
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Modli se 

aby se tvá samota stala 
ostnem, který tě donutí najít něco, 
pro co bys mohl žít. 

Dag Hamarskjöld 
 

Měl jsem sen: 
Jeden člověk se objevil před Božím soudem. 
„Pohleď Pane,“ řekl, „zachovával jsem tvůj zákon, nedělal jsem 
nic nepoctivého, zlého nebo bezbožného.“ 
„Pane, moje ruce jsou čisté.“ 
„Zajisté,“ odpověděl Bůh, „celé jsou prázdné.“ 

Raol Follereau 

ZZ    FFAARRNNOOSSTTII  

FFIILLIIÁÁLLNNÍÍ    KKOOSSTTEELL    SSVVAATTÉÉHHOO    JJAANNAA    KKŘŘTTIITTEELLEE    VVEE    VVEERRMMĚĚŘŘOOVVIICCÍÍCCHH  
Povolení ke stavbě nového 

kostela dalo hejtmanství Žamberk 20. 5. 
LP 1900, protože starý kostel pro 
nedostatek oprav se téměř zřítil. 
Sousedé z čp. 88, 110, 111 a 1 dostali za 
úkol vykonat ruční práce. R. 1901 byl 
vysvěcen základní kámen a 22. 9. LP 
1921 byl kostel vysvěcen, což bylo 
doloženo dokumenty, které byly 
uloženy v báni kříže nad věží kostela. 
Některé zařízení kostela bylo převzato 
z kostela starého (např. část lavic 
umístěných po pravé straně od vchodu, 
které vykazují poslední opravu v r. 
1919). Byly sem také zakoupeny nové 
varhany od varhanáře Josefa Hubičky za 
2 000,- Kč. 

Za 1. světové války byly 
3 zvony ze starého kostela zničeny 
(podařilo se zachránit jen zvon ze 
hřbitovní kaple), ale hned po válce byly 
pořízeny zvony nové, které se podařilo 
i ve 2. světové válce zachránit. Křížová 
cesta byla pořízena kostelníkem panem 
Vašíčkem. 

Starý kostel byl vysvěcen 
farářem Bernardem Romerem r. 1742. 
Byl 12 loket (tj. 8 m) široký, 11 loket 
(tj. 6,5 m) vysoký a 17 loket (tj. 10,5 m) 
dlouhý. Jeho obraz je kopií obrazu, 
který je majetkem rodiny Sklenářů čp. 
10. Oltář v něm byl pořízen za 1 700,- 
zlatých. V místech vpravo od vchodu, 
tedy směrem ke mlýnu, protože původní 
kostel byl orientován směrem 
východním (tedy obráceně než kostel 

nynější) se vchodem ze schodiště od staré cesty, byla kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána. V noci 29. - 30. 7. 
1899 se sesula zadní část kostela a proto byl postaven kostel nový. 

Čerpáno z obecní kroniky ve Verměřovicích. 
(JM)  
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DDŮŮLLEEŽŽIITTÉÉ    SSDDĚĚLLEENNÍÍ    PPRROO    FFAARRNNÍÍKKYY    ZZ  
 

 DDOOLLNNÍÍ    AA
 

   HHOORRNNÍÍ    ČČEERRMMNNÉÉ
 

 

Bratři a sestry, 
obracím se na Vás s žádostí a s novým návrhem na zajištění služby lektorské (1. čtení) při nedělních 

a svátečních mších svatých. V našem farním kostele zatím tato služba (i přes nesporné zlepšení) nefunguje 
s potřebnou spolehlivostí a počet těch, kteří se do této služby zapojují je nižší, než by mohl být. 

Proto přicházím s tímto návrhem, který byl vypracován po zvážení všech dílčích návrhů vzešlých z vašich řad. 

Cílem tohoto řešení je spolehlivé a pro farní kostel důstojné zajištění služby lektorské a zapojení co možná 
největšího počtu laiků. Za tímto účelem byl vypracován seznam účastníků, resp. rodin. Je sestaven tak, aby po 
sobě jdoucí účastníci pořadníku byli sousedící svým bydlištěm pro usnadnění vzájemné domluvy při nutnosti 
přesunutí pořadí služeb. Úkolem služby tedy bude zajistit 1. čtení ve stanovený den a hodinu dle pořadníku. 
Protože může docházet v některých naléhavých případech ke změnám pořadí oproti celoročnímu či měsíčnímu 
rozpisu, závazný bude vždy rozpis týdenní uvedený ve zpravodaji Poutníka. Mimo uvedený pořadník je 
samozřejmě umožněno i nadále všem případným zájemcům zapisovat se do archu na stolku při zadním vchodu 
farního kostela, nyní však již na 2. čtení. V případě, že pořadníkem určená služba nebude moci ze závažných 
důvodů číst osobně, zajistí si pro tento případ náhradníka z řad našich farníků, nebo požádá po vzájemné dohodě 
o výměnu služby jiného (následujícího) účastníka pořadníku. Tuto případnou změnu v pořadníku bude ohlašovat 
v sakristii ten, kdo o tuto změnu požádá a vzhledem k uzávěrce týdenního zpravodaje Poutníka je nutné tak učinit 
2 týdny předem, nejpozději však 11 dní před původním termínem uvedeném v měsíčním Pořadníku. Dojde-li 
v naléhavých případech k nutnosti výměny pořadí později, než je tento časový limit, za zajištění služby má stále 
plnou zodpovědnost ten, kdo bude uveden v měsíčním pořadníku. 

Z uvedeného vyplývá, že rozpis, který je zde uveden na celý rok, platí také v letním čase pro odpolední mše sv. 
na Mariánské hoře. Pořadník bude také v každém čísle Poutníka pro následující měsíc a také kvůli případným 
aktuálním změnám) v týdenním zpravodaji Poutníka. Do této lektorské služby se může zapojit už mládež po 
ukončení základní školy (školou povinní budou číst při dětských mších) a dále pak všichni starší až do věku jak 
Vám to stáří či zdravotní stav dovolí. 

Protože se domnívám, že je zbytečné se zavedením uvedeného návrhu otálet, navrhuji jako ideální zahájit tento 
navržený „systém rodinných služeb“ již od velikonoc, tedy od 5. 4. (Květné neděle) tak, jak je patrné z pořadníku. 
Samozřejmě, že tuto službu nelze nikomu vnucovat a tak z organizačních důvodů žádám všechny, kteří nemohou 
nebo nechtějí tuto službu vykonávat, aby mi své rozhodnutí osobně oznámili – nejlépe hned v následujícím týdnu, 
tedy před zavedením tohoto návrhu do praxe. 

Těm, kteří se v seznamu nenajdou se omlouvám a prosím, aby se nahlásili u p. kostelníka nebo u mě, aby 
mohli být zařazeni do seznamu dodatečně. Předem děkuji všem, kteří tuto službu přijmou. Těm, kteří se ještě 
ostýchají předstoupit při nedělní mši před shromážděný lid a číst na mikrofon nabízím k nácviku časový prostor 
dle osobní domluvy, nejlépe ve všední den při večerních mších svatých. Závěrem upozorňuji všechny, aby 
nepodceňovali přípravu a daný text – úryvek z písma si důkladně pročetli předem doma, případně ještě před mší 
sv. z lekcionáře, který je vždy připraven v sakristii. 

Děkuji Vám všem, kteří se aktivně touto službou zapojíte do liturgie. Přispějete tím také k tomu, že Váš farář 
nebude muset s nervozitou a napětím očekávat „jak to při mši dopadne se čtením?“, ale bude se moci na Vaši 
službu s klidem spolehnout (zvláště při návštěvách spolubratří či biskupa). 

Do Vaši služby lektora Vám vyprošuji odvahu i radost a k tomu Vám rád žehnám. 

P. Seidl - farář
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Duben 1998 Č.p. 

7.30 Venclovi 288
(34) 

5.4.  Ne KVĚTNÁ NEDĚLE 

10.30 Moravcovi 267 
9.4. Čt ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 Vávrovi 270 
10.4. Pá VELKÝ PÁTEK 18.00 Marešovi 271 

7.30 Alaxovi 258 12.4. Ne Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ 

10.30 Nastoupilovi 272 

7.30 p.Holečková 281 13.4. Po Pondělí v oktávu 
velikonočním 10.30 Pecháčkovi 36 

7.30 p.Havlová 247 19.4. Ne 2. neděle velikonoční 
10.30 p.Vašíčková 87 

Květen 1998 
8.00 Plhákovi 277 3.5. Ne 4. neděle velikonoční 

16.00 Pecháčkovi 53 
8.00 Svobodovi 255 10.5. Ne 5.neděle velikonoční 

16.00 Macháčkovi 55 
8.00 Bednářovi 285 17.5. Ne 6. neděle velikonoční 

16.00 Macháčkovi 55 
21.5. Čt Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

19.00 Motlovi 68 

8.00 Klekarovi 292 24.5. Ne 7. neděle velikonoční 
16.00 Matějkovi 58 
8.00 Dostálovi 293 31.5. Ne Slavnost SESLÁNÍ 

DUCHA SVATÉHO  16.00 Řehákovi 283 
Červen 1998 

8.00 Vránovi 18 7.6. Ne Slavnost 
NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE 

16.00 Jansovi 65 

11.6. Čt Slavnost TĚLA 
A KRVE PÁNĚ 

19.00 Jansovi 7 

8.00 p.Vávrová 264 14.6. Ne 11. neděle v mezidobí 
16.00 Marešovi 408 

19.6. Pá Slavnost 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

19.00 Motlovi 11 

8.00 Krátký 73 21.6. Ne 12. neděle v mezidobí 
16.00 Macháčkovi 242 

24.6. St Slavnost NAROZENÍ 
SV. JANA 
KŘTITELE 

19.00 Filipovi 67 

8.00 Venclovi 402 28.6. Ne 13. neděle v mezidobí 
16.00 Režný 403 

29.6. Po Slavnost SV. PETRA 
A PAVLA, APOŠTOLŮ 

19.00 p.Vávrová 77 

Červenec 1998 
8.00 Smolákovi 402 5.7. Ne 14. neděle v mezidobí 

16.00 Hejlovi 232 
8.00 Dvořákovi 406 12.7. Ne 15. neděle v mezidobí 

16.00 Vašíčkovi 349 
8.00 p.Uhrová 229 19.7. Ne 16. neděle v mezidobí 

16.00 Severinovi 342 
8.00 p.Matoušková 305 26.7.  Ne 17. neděle v mezidobí 

16.00 Faltusovi 356 
 

 
  

  
Srpen 1998 Č.p. 

8.00 Vašíčkovi 349 2.8. Ne 18. neděle v mezidobí 
16.00 Formánkovi 203 
8.00 Kunertovi 300 9.8. Ne 19. neděle v mezidobí 

16.00 Vackovi 197 
15.8. So Slav. NANEBEVZETÍ 

PANNY MARIE 
19.00 Bednářovi 302 

8.00 Vyhnálkovi 351 16.8. Ne 20. neděle v mezidobí 
16.00 Málkovi 77 
8.00 Havlíčkovi 341 23.8. Ne 21. neděle v mezidobí 

16.00 Pecháčkovi MH 
8.00 Filáčkovi 332 30.8. Ne 22. neděle v mezidobí 

16.00 Wágnerovi 102 
Září 1998 

8.00 Svobodovi 252 6.9. Ne 23. neděle v mezidobí 
16.00 p.Kunertová 177 
8.00 Prokopovi, 

Eliášovi 
329 20.9. Ne 25. neděle v mezidobí 

16.00 p.Šimková 98 
8.00 Blažkovi 335 27.9. Ne 26. neděle v mezidobí 

16.00 Applovi 100 
28.9. Po Slav. SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA 
19.00 Nastoupilovi 303 

Říjen 1998 
8.00 Kašparovi 219 4.10. Ne 27. neděle v mezidobí 

16.00 Kužílkovi HČ 
8.00 Pecháčkovi 330 11.10. Ne 28. neděle v mezidobí 

16.00 p.Müllerová 87 
8.00 Pecháčkovi 207 18.10. Ne 29. neděle v mezidobí 

16.00 Macháčkovi 180 
8.00 Formánkovi 202 25.10. Ne 30 neděle v mezidobí 

16.00 Marešovi HČ 
Listopad 1998 

7.30 Vackovi 199 1.11. Ne 31. neděle v mezidobí 
VŠECH SVATÝCH 10.30 Menclovi 193 

7.30 Zpěvákovi 195 8.11. Ne 32. neděle v mezidobí 
10.30 Novákovi 194 
7.30 Marešovi 172 15.11. Ne 33. neděle v mezidobí 

10.30 Formánkovi 83 
7.30 Bláhovi 457 22.11. Ne Slavnost JEŽÍŠE 

KRISTA KRÁLE 10.30 p.Faltusová 128 
7.30 Faltusovi 128 29.11. Ne 1. neděle adventní 

10.30 Němečkovi 170 
Prosinec 1998 

7.30 Langrovi 173 6.12. Ne 2. neděle adventní 
10.30 p.Mikulová 162 

8.12. Út Slavnost P.MARIE 18.00 Šebrlovi 80 
7.30 Kunertovi 125 13.12. Ne 3. neděle adventní 

10.30 Kunertovi 458 
7.30 p.Hrdinová 139 20.12. Ne 4. neděle adventní 

10.30 Kubíčkovi 140 
7.30 p.Jandová 129 25.12. Pá Slavnost NAROZENÍ 

PÁNĚ, Boží hod 
vánoční 

10.30 p.Hampl 144 

7.30 Jurenkovi 160 26.12. So Svátek sv.Štěpána, 
prvomučedníka 10.30 Bednářovi 92 

7.30 Nastoupilovi 109 27.12. Ne Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie, Josefa 10.30 Křivohlávkovi 262 
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VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  
ŘŘÁÁDDYY  AA  KKOONNGGRREEGGAACCEE  VV  ČČEESSKKÉÉ  RREEPPUUBBLLIICCEE  ((33..  ČČÁÁSSTT))  

Kongregace bratří Nejsvětější svátosti (CFSsS) - Petrini: 
Petrini jsou první ryze českou mužskou kongregací. Zakladatelem 

je kněz budějovické diecéze P. Václav Klement Petr. Po působení 
v duchovní správě se stal vicerektorem kněžského semináře 
v Českých Budějovicích. Ve snaze o prohloubení a oživení 

náboženského života lidu založil 8. září 1888 novou kongregaci. Kongregaci schválil 
českobudějovický biskup M. J. Říha a potvrdil jeho nástupce J. A. Hůlka v prosinci 
1914. Petrini působili mimo Českých Budějovic také v Písku, Klatovech, Brně, 
Praze - na Vinohradech a Bruntále. Po likvidaci v r. 1950 také ve Vídni. 

Za vedení kongregace odpovídá generální představený spolu s generální radou. 
V současné době generální představený sídlí v Brně. Petrini se řídí řeholí sv. 
Benedikta. Tvoří ji kněží a řádoví bratři. Do středu života je postavena Eucharistie. 
K ní je zaměřeno veškeré pastorační a výchovné působení. 

Též poskytují duchovní cvičení řádovým sestrám, mládeži a farnostem. 
Petrini mají svůj mateřský klášter v Českých Budějovicích, vč. noviciátu. Součástí 

kláštera je kostel Panny Marie Růžencové. Další dům mají v Písku a klášter v Brně 
s kostelem sv. Máří Magdalény. Řeholní oděv je jednoduchý černý talár se 
škapulířem a cingylem s růžencem na pravém boku. Kandidatura probíhá mimo 
společenství. Postulát (doba, kdy kandidát částečně pobývá v klášteře) trvá půl roku. 
Na základě písemné žádosti vstupuje postulant do noviciátu, který trvá jeden rok. 
Poté skládá novic první sliby na jeden rok, které se obnovují. Trvání časných slibů 
mezi noviciátem a věčnými sliby je až šest let. 

Kontaktní adresa: 
Kongregace bratří Nejsvětější svátosti 
Františkánská 2 
Brno 
602 00 

(zpracoval js) 

PPRROO  DDĚĚTTII  

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Již za několik dní skončí postní doba a my vstoupíme oslavou Květné neděle do Svatého 
týdne. Týdne, na který jsme se snažili celou postní dobu co nejlépe připravovat. Týdne, 
který pro nás všechny nese události tak důležité..... 
Co prožil Pán Ježíš od Poslední večeře až do Zmrtvýchvstání vám chce připomenout těmi 
28 obrázky dnešní „Cesta s Ježíšem“. 
Vy nejmenší pěkně poproste své rodiče nebo starší sourozence a kamarády, aby s vámi 
„Cestu“ procházeli a vysvětlili jednotlivé obrázky. Když se vám podaří určité události 
„projít“, můžete si vybarvit příslušný obdélníček. Doufám, že si „Cestu“ dobře rozvrhnete 
a do velikonoc ji zvládnete tak, abyste se dostali až k prázdnému Ježíšovu hrobu. 
Pro starší: 

„Cesta s Ježíšem“ je dnes i pro vás. V legendě k jednotlivým obrázkům jsou uvedeny citace z Písma 
svatého. (Citace jsou převážně z Lukášova evangelia. Pouze tam, kde Lukáš událost nepopisuje, jsou uvedeny 
citace z jiných evangelií. Kde není uvedena žádná citace, jde o podání tradice.) Vaším úkolem tedy bude vyhledat 
úryvek z Písma svatého, přečíst si ho a pak si vybarvit nebo jinak vyznačit odpovídající obdélníček na „Cestě“. 
Ale teď už se podíváme na samý začátek „Cesty s Ježíšem“. Tam nám lidem byl svěřen veliký dar - Eucharistie. 
A při každé mši svaté můžeme stále znovu prožívat toto znamení Ježíšovy lásky, která se za nás vydala - až na 
smrt. 

Byl čtvrtek. Ve večeřadle už bylo vše přichystáno. Pán Ježíš s dvanácti apoštoly slavil velikonoční 
hostinu. Po této Poslední večeři jim umýval nohy. Bránili se a nechápali, ale Pán Ježíš apoštolům vysvětloval, že 
to má smysl duchovní, je to jako rozhřešení. Byla to už příprava, protože se chystal jim svěřit tajemství 
Nejsvětější svátosti. Učil je slavit Večeři Páně. Nejprve požehnal chléb, pak pozdvihl misku s velikonočními 
chleby, pohleděl k nebi, modlil se, obětoval. Poté vzal kalich s vínem a vodou, požehnal a pozvedl jej k oběti... 
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„Spasitel se stával během tohoto jednání stále vroucnějším a řekl, že jim chce teď dát všechno, co má, 
totiž sama sebe. A připadalo mi, že se v lásce zcela rozplývá. Viděla jsem ho úplně zprůhlednělého. Byl jako 
světlý stín. 

Nato rozlámal chléb na několik kousků a položil je na hromádku na misku. Potom se modlil a ještě učil. 
Všechna slova vycházela z jeho úst na apoštoly jako oheň a světlo, jen ne na Jidáše. Nyní vzal Ježíš misku 
s chleby a řekl: „Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává!“ Přitom nad ní pohnul svou pravicí, 
jako by žehnal. Když to učinil, vyšla z něho zář, chléb se rozzářil. Vypadalo to, jako by sám do něho vplynul. 

Hned nato pozvedl Ježíš kalich za obě ouška k svému obličeji a říkal nad ním slova proměňování. Byl 
sám přitom zcela jakoby proměněn, jako by přešel sám v to, co druhým podával“ 

(Úryvek z knihy A.K. Emmerichové: Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista) 

(já) 
 
 

1. Poslední večeře (Lk 22,14-20) 
2. Ježíš zrazován Jidášem (Lk 22,47-48) 
3. V Getsemanské zahradě (Lk 22,39-46) 
4. Ježíš zajat (Lk 22,49-53) 
5. Ježíš před Kaifášem (Mt 26,57-66) 
6. Ježíš a kající Petr (Lk 22,54-62) 
7. Ježíš před Pilátem (Lk 23,1-7) 
8. Ježíš u Heroda (Lk 23,8-12) 
9. Ježíš a Barabáš ( Lk 23,13-21) 
10. Bičování Pána Ježíše (Lk 23,22) 
11. Ježíš korunován trním (Jan 19,2-3) 
12. Pán Ježíš odsouzen (Lk 23,23-24) 
 

13. Vložení kříže (Jan 19,17) 
14. První pád 
15. Setkání s Pannou Marií 
16. Pomoc Šimona Cyrenského (Lk 23,26) 
17. Veroničina rouška 
18. Druhý pád 
19. Jeruzalémské ženy (Lk 23,27-31) 
20. Třetí pád 
21. Ježíš zbaven šatů (Lk 23,34) 
22. Přibití na kříž (Mk 15,24) 
23. Ježíšova poslední slova (Lk 23,44-45) 
24. Ježíšova smrt (Lk 23,45-49) 
25. Matka bolestná (Jan 19,25-27) 
26. Uložení do hrobu (Lk 23,50-54) 
27. Hrob zavalen kamenem (Mt 27,62-66) 
28. Zmrtvýchvstání (Lk 24,1-11) 
 

Legenda k obrázkům: 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  

    DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

5. neděle postní 
29. března 1998 

14. týden / 98 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

30. března - pondělí  po 5. neděli postní 
18.00 Dolní Čermná - za Marii a Václava Vondrovy 

31. března - úterý  po 5. neděli postní 
1. dubna - středa  po 5. neděli postní 

18.00 Dolní Čermná - za Annu Fajtovou, manžela a syna 
2. dubna - čtvrtek  po 5. neděli postní - sv. Františka z Pauly, poustevníka 

6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce 
18.00 Verměřovice - za rodinu Bohumila Stejskala 

3. dubna - pátek  po 5. neděli postní - první pátek v měsíci 
18.00 Dolní Čermná - za požehnání pro rodiny 

4. dubna - sobota  po 5. neděli postní - první sobota v měsíci - sv. Izodora 
6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce 
18.30 Verměřovice - za Oldřicha Šedaje, rodiče, sourozence a zetě Vladimíra 

5. dubna - neděle - Květná neboli pašijová 
Tímto dnem zahajujeme Svatý týden. 
Dolní Čermná -  7.30 h  za Františka Andrle, manželku a dvě dcery 
 Na začátku této bohoslužby posvětíme jívové ratolesti a slavnostním průvodem 
 vstoupíme do farního kostela. Ratolesti si prosíme, přineste s sebou ! 
Petrovice -  9.00 h.  za Karla Vašátko, rodiče a tetu 
Dolní Čermná -  10.30 h.  za farníky 
Dolní Čermná -  14.00 h.  kající bohoslužba slova a příležitost ke sv. zpovědi 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele:  pondělí a středa - od 17.30 - do 17.55 h. 
   čtvrtek a sobota - od 6.00 - do 6.40 h. 
   pátek   - od 15.00 - do 17.55 h. 
   neděle   - od 6.30 - do 7.25 h. 
      a od 14.00 h. (podle potřeby celé odpoledne) 
ve Verměřovicích: čtvrtek   - od 15.00 - do 17.55 h. 

Pravidelná návštěva nemocných farníků se před 1. pátkem uskuteční: 
V Dolní Čermné  - ve středu 1.4., ve čtvrtek 2.4. dopoledne 
    a v pátek 3.4. v Pečovatelském domě v D.Čermné 

Pobožnost křížové cesty: 
V pondělí, ve středu a v pátek - navečer od 17.30 h. 

Duchovní správce srdečně zve na akce ve farnosti: 
- nácvik zpěvu na dětské bohoslužby:  v pondělí 30.3. v 16.45 h. na faře v D.Čermné 
- na dětskou mši svatou:   v pondělí 30.3. v 18.00 h. ve farním kostele v D.Čermné 
- zkouška zpěvu chrámového sboru:  v pátek 3.4. v 19.00 h. na faře v D.Čermné 

(Pa) 


