
  
KK    MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍMMUU    RROOKKUU    SSTTAARRŠŠÍÍCCHH    LLIIDDÍÍ  

Zaujal mne dopis biskupů starší generaci. Oslovení starší, zní více lidsky, jemně, nežli oslovení senior. Díky za tento dopis. 

Kdy vlastně začíná stáří? Je to jako by ses ptal, kdy začíná večer. Nejde říci v šest, v devět. Ale jakmile bylo překročeno 
poledne, střed života, je třeba se připravit na to, že odpoledne ponenáhlu přechází ve večer. Máme být tedy pro stáří včas 
způsobilí. Ano, přijdou léta, kdy se zhoršuje obratnost a pohyblivost mládí, kdy se ztrácí elán a energie. Ale neobjevuje se proti 
tomuto mínus na druhé straně i plus? 

Mládí má mnoho předností. Ale klid a vyrovnanost, to jsou dary stáří. Mládí má mnoho předností. Ale moudrost je darem 
stáří, kdy už člověk hodně prožil. A přitom postupně poznává, že leccos není tak důležité, jak se nám zdálo a že to, co chceme, 
není vždycky tím, co potřebujeme - a naopak. Mládí má mnoho předností, ale zachovávat věrnost, v tom je síla stáří. V této 
věrnosti pak zraje tichá důvěra, která bez úzkosti a beze smutku uvažuje o slovech Pána Petrovi: „Dokud jsi byl mladší, sám ses 
přepásával a chodil, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepásá a povede kam nechceš.“ (Jan 21,18) 

Stáří s sebou přináší dary i nebezpečí. Starý člověk zápasí také s chybami, kterých se dopouští člověk v každém věku. Stáří 
provází mnohdy utrpení, smutek, osamocenost. Kéž se vždy naleznou lidé, kteří dovedou v takových chvílích ulehčit, utěšit, 
prozářit mysl starého člověka. 

V mnoha starých lidech jsou však ukryty i poklady. Jen je musíš umět nalézt. Najdi si čas pro staré lidi. Mnoho se mluví 
o jejich důchodech, bytech, o jejich menších či větších starostech, ale málo se mluví právě s nimi. Promluv si někdy se starými 
lidmi. Naslouchej především takovým starým lidem, kteří ještě nejsou pohlceni nelidským životním stylem velkoměst, ale těm, 
kteří žijí na venkově. Užasneš nad jejich moudrostí, humorem, životní filozofií, nad jejich klidem, jistotou i nad pokojem jejich 
srdce. Staří lidé dovedou prokazovat tisíce drobných služeb, za které se musí jinak platit. Naší společnosti, která je tak chudá na 
jemný cit pro druhého, ukazují cestu k opravdovým životním hodnotám. Dají nám často s dávkou humoru najevo, jak málo 
záleží na tom, za čím se pachtíme. Takový pohled na stáří je jistě pro každého pohledem laskavým. 

V modlitbě o šťastné stáří jsou však i prosby, aby nás Bůh vysvobodil od stáří plného sobectví a zloby. A také prosba 
o trpělivost, pokoru, vděčnost, odevzdanost do vůle Boží. Neznámý anglický autor se modlí (z knihy „Jak se vyrovnat se 
stářím“): „Pane, Ty víš lépe než já, že jsem den ze dne starší a jednoho dne budu starý. Chraň mne, abych si nenamlouval, že 
musím při každé příležitosti a ke každému tématu říci své. Vysvoboď mne z velké vášně chtít dávat do pořádku záležitosti 
druhých. Uč mne být přemýšlivým (ne však šťouravým), být k pomoci (ne však diktátorským). Při mé převeliké 

nashromážděné moudrosti se mi zdá, že je škoda ji nepředat dál - avšak 
Ty Pane, naštěstí chápeš, že bych si rád zachoval alespoň několik 
přátel. 

Nauč mě mlčet o mých nemocech a potížích. Stále víc a víc jich 
přibývá a s nimi rok od roku roste chuť je líčit druhým. Neodvažuji se 
vyprosit si dar, abych dokázal vyslechnout líčení chorob těch druhých 
s radostí, avšak uč mě je snášet s trpělivostí. Také se neodvažuji prosit 
o lepší paměť - jen o trochu víc skromnosti a trochu méně určitosti, je-
li má paměť v rozporu s pamětí druhých. Uč mě té úžasné moudrosti, 
abych uznal, že mohu udělat chybu. Zachovej mě tak vlídného, jak jen 
je to možné. Nechci být hned světcem, avšak stařecká nevrlost je 
korunou ďáblova díla. Uč mě objevovat hřivny v druhých a propůjči mi 
Pane, též i krásný dar se o nich zmínit.“ 

(M. F.) 

Použito textů z knih: R. Abeln, A. Kner - „Jak se vyrovnat se stářím“, Mat Rössler - „Když začíná večer“, 
Phil Bosmans - „Ano životu“. 
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VVZZPPOOMMÍÍNNKKAA    NNAA    PPAANNAA    PPAAVVLLAA    HHAANNUUSSEE  
Každá obec má své lidi, kteří ji pomáhají nacházet svoji tvář a místo v národě. Jsou to nejen 

starostové, učitelé, lékaři, ale i řemeslníci, kteří svojí dovedností a pracovitostí dokáží vyjít ze 
všeobecného průměru. Ne nadarmo si naši předkové vážili šikovnosti stavitelských a zednických 
rukou. Tyto ruce dovedly vybudovat jak příbytky vesničanů, tak i obecní budovy, v neposlední řadě 
kostely. Zcela jistě zanechávají po sobě konkrétní stopy, které promlouvají k současníkům a osloví 
i příští pokolení. A jednou pak budou naši potomci říkat: „ Víš tuhle chalupu stavěl tvůj praděd 
a pomáhal mu zednický mistr...“ 

Při pohřbu pana Pavla Hanuse si mnohý z nás mohl tuto pravdu uvědomit. Pavel Hanus byl ve 
svém zednickém řemesle skutečný mistr. Já jsem ho osobně mohl poznat hned po svém nástupu před 
čtyřmi lety do Dolní Čermné. Tehdy mne zavezl na Mariánskou Horu a s hrdostí sobě vlastní mně 
ukázal opravené kapličky v areálu Křížové cesty. Dodnes nemohu zapomenout na jeho slova: „Mohl 
jsem na nich nechat ruce, když jsem je otloukal. Byla to skutečně křížová cesta a pomocníků - 
Šimonů tak strašně málo.“ Potom mne zavedl do kostela, kde mi ukázal nově položenou dlažbu 
a v bývalém poutnickém domě, kde nyní bydlí Pecháčkovi, hovořil o lopotě, když podřezával zdivo domu. Již při prvním 
pohledu na vykonanou práci, to je obdivuhodné dílo, které Pavel Hanus jenom s několika pomocníky vykonal. A když se 
k tomu připočtou všechny nové i opravené fasády domů v Dolní Čermné a okolí, potom vzpomínky na Pavla Hanuse, hovoří 
ještě častěji. 

Pan Pavel Hanus měl své koníčky jako filatelii (o jeho činnosti ve filatelistickém kroužku mluvil pěkně při pohřbu pan 
Valentin Kunert) a především práci v místním hasičském sboru (o té by mohli zase celé hodiny mluvit jeho kamarádi - hasiči). 
Ale určitě každodenní zednická práce se mu stala něčím více než jen příležitostí k výdělku. Fyzickou práci bral jako možnost 
projevit se jako chlap. Stala se mu asi tím nejdůležitějším životním motivem. 

Z naší obce a z farnosti odešel člověk, který někdy mohl působit tvrdým dojmem, ale který ve skutečnosti byl osobností, která 
bude dnes mnohým z nás právem chybět. Děkuji Pánu Bohu za všechno, co dobrého udělal pro naši dolnočermenskou farnost 
a jakou oporou byl pro mého předchůdce pana faráře Čeňka Ptáčka při opravách církevních budov naší farnosti. Pán Bůh Vám, 
pane Pavle, odplať Vaši námahu životem věčným! 

Otec Pavel 

ZZ    HHIISSTTOORRIIEE  

PPAANNNNAA  MMAARRIIAA  SSTTAARROOBBOOLLEESSLLAAVVSSKKÁÁ  --  OOCCHHRRÁÁNNKKYYNNĚĚ  NNÁÁRROODDAA  ČČEESSKKÉÉHHOO  
Člověku se až točí hlava z toho, jak často a dobře nám Panna 

Maria pomáhá, když o tuto pomoc stojíme. 

Navštívil jsem Mariánské poutní místo ve Staré Boleslavi, 
kde jsem si tuto starou pravdu ověřil. 

Je to nejstarší poutní místo v Čechách. V tomto kostele je 
uchováván reliéf Panny Marie nazvaný „Palladium Země 
české“ (z latiny – posvátná věc, ochranný obraz). Již za 
1. českého krále Vladislava okolo r. 1160, jeden sedlák ve 
Staré Boleslavi oral a v místech, kde se dnes oltář s tímto 
palladiem nachází, vyoral reliéf ze země. S pomocí zbožných 
lidí bylo pak palladium umístěno do malé kapličky, kterou tito 
lidé postavili. 

Již samotné nalezení reliéfu bylo něco neobyčejného. Vždyť 
Panna Maria s dítětem je na něm nádherně vytepána 
v pozlacené mosazi a představuje tak skutečný poklad 
nesmírné hodnoty. Lidé se sem začali scházet a protože věřili 
v zázračnou moc tohoto reliéfu pomocí Panny Marie, žádali ji 
o splnění svých proseb. No a protože, jak řekl sám Pán Ježíš, 
víra i hory přenáší, bývaly tyto prosby vyslyšeny. Tím víc pak 
bylo těch, kteří sem k Panně Marii chodili o něco prosit. 
Z darů těchto lidí byl postaven kostelík, pak větší a nakonec 
krásná barokní bazilika, která tu stojí dnes. 

Písemnosti tu byly zničeny již v husitských válkách, ale tuto 
zprávu zaznamenal svatovítský děkan a ta se zachovala 
dodnes. Dokazuje tak stáří a jedinečnost tohoto poutního 
místa. 

Říká se, že tento reliéf nosil na prsou sv. Václav a po vraždě 
jej tu zahrabal jeho sluha podiven těsně před tím, než byl také 
zabit. Jisté je, že svatý Václav Pannu Marii ctil, ve svém 
vojsku měl prý mariánskou korouhev, se kterou prý přijel i na 
sněm k císaři. Jedni říkají, že jej dostala sv. Ludmila 
z pohanských model, druzí říkají, že jej dostala sv. Ludmila 
jako dar od jednoho ze slovanských věrozvěstů na Moravě, sv. 
Metoděje. Reliéf opravdu nese byzantské rysy. Podobá se 
obrazu ve Svaté Koruně. Obraz Svatokorunský byl nejspíš 
vytvořen podle tohoto reliéfu. 

Tak jako Panna Maria pomáhala sv. Václavu a sv. Ludmile 
kdysi, tak pomáhala národu v době po znovunalezení reliéfu. 
Snad vždy, když o to národ Pannu Marii prosil. Stejně jako 
sluha sv. Václava podiven kráčel ve stopách světcových, aby 
získal znovu teplo pro své prochladlé tělo, tak také národ, 
kráčel-li ve svatováclavských stopách a opíral-li se o Pannu 
Marii, získával energii pro překonání chladu, nevěry a hříchu. 
Zpravidla u nás nevítězilo násilí, ale láska k Panně Marii. 
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Vezměme si například období třicetileté války. Švédové po 
obsazení Staré Boleslavi zničili chrám sv. Václava, který stál 
na místě vraždy světcovy, několik desítek metrů odtud, 
všechno cenné, co ve Staré Boleslavi bylo, sebrali a odvezli, 
tedy i tento zázračný reliéf Panny Marie. Chtěje jej co nejvíce 
tupit, přibili jej na staroměstském náměstí na dřevo šibenice, 
posmívali se Panně Marii na reliéfu, dokonce na ni plivali. 
Jedna Pražanka ve své horlivosti vykřikla prosbu o potrestání 
svatokrádežníků. Všichni kolem čekali, že bude okamžitě 
popravena, ale to se nestalo. Naopak. Bratr nového majitele 
tohoto obrazu byl krátce nato popraven právě pod touto 

šibenicí pro zbabělost 
v bitvě. Švédové byli 
nuceni Prahu opustit, 
ale mariánský reliéf si 
vzali s sebou. V místě, 
kde byl v Praze chován, 
postavili Pražané oltář 
a věčné světlo. Na 
záchranu zázračného 
reliéfu vybrali výkupné. 
Obraz pak umístili 
v  Loretě. V  roce 
1628 byl vrácen do 
Staré Boleslavi. Průvod 
byl slavnější než 
korunovace králů. 
I císař šel v průvodu. 
Všichni věřili, že Prahu 
a s ní Čechy zachránila 

Panna Maria prostřednictvím tohoto reliéfu. Kutnohorští 
havíři rozžali kahany, jezuité jezdili po Labi na osvětlených 
lodích a v historických krojích na koních a za zvuku zvonů při 
zpěvu poutníků, vedli průvod na místo. Slavnost trvala celých 
osm dní. Tisíce a tisíce lidí sem přicházeli a odcházeli. 
Švédové znovu vtrhli do Čech. Zázračný reliéf byl svěřen 
císaři. V té době došlo na toho, který tehdy Pannu Marii na 
Staroměstském náměstí tak tupil. Přešel totiž zatím na 
císařovu stranu a byl zajat právě těmi Švédy, kteří znovu 
obsadili Starou Boleslav jako svou pevnost a tam jej popravili. 
Tito Švédové se tu chovali obzvlášť krutě. Z kostela 
sv. Václava – místa jeho mučednické smrti – si udělali 
konírny. Věže rozbořili a na jejich hromady postavili kanóny. 
Kostel nakonec z neopatrnosti zapálili. Svatyně mariánská, 

i když vyloupena, však zůstala stát. Nakonec Švédové Starou 
Boleslav, jednu ze svých největších pevností, téměř úplně 
zničenou, byly znovu nuceni opustit. Lidé zase věřili, že 
zásluhou Panny Marie, kterou o to po celu dobu tak prosili. 
Zázračný reliéf však ještě dlouho zůstal ve Vídni. Na 
poděkování dostala tehdy Panna Maria, Ježíšek korunky, 
ozdobené šperky a perlami. Nejkrásnější šperky byly umístěny 
do místa, kde byl reliéf přibit k šibenici. Kolem reliéfu byl 
vytvořen nádherný rám, posázený českými granáty. Z reliéfu 
se takto vlastně stal obraz. Teprve po korunovaci císařova 
syna na českého krále roku 1646 byl vrácen do Čech. Byl 
umístěn do kaple sv. Václava na pražském hradě. Pro 
množství poutníků byl však ctěn v různých pražských 
kostelích. Koncem léta byl za ještě větší slávy přenesen znovu 
do Staré Boleslavi. Švédové však znovu vtrhli do Čech. 
Staroboleslavští obraz umístili vedle největších pokladů státu, 
do chrámu sv. Víta. Švédové se ale zradou obránců zmocnili 
hradu, a tak znovu obraz odvezli. Došlo však konečně 
k jednání o mír a ze strany Švédů k tomu měl přispět znovu 
tento zázračný obraz, který na důkaz dobré vůle Švédský král 
vrátil. Při pozdějším jednání o mír konečný pak u něho byly 
konány prosby, zvláště za obleženou Prahu. Ta se konečně 
v listopadu osvobodila a Švédové podepsali mír. Všichni 
věřili, že k vítězství pomohla Staroboleslavská Panna Maria. 
Na poděkování Panně Marii postavili v místě, kde byla 
tupena, ten krásný sloup, který však byl ve dnech vyhlášení 
republiky, v roce 1918, stržen hrstkou anarchistů. Nebyl by to 
problém znovu jej postavit. Všechny jeho části jsou 
v lapidáriu a v kostele ve Lhotce. Stavbě zabránila liknavost 
Čechů, kteří se v té době odvraceli od Panny Marie a často od 
víry vůbec. Společnost, konečně svobodná, se rozhodla žít tak, 
jak žije vlastně dosud. Rozpolcenost národa trvající od dob 
husitských, přinesla své ovoce. Byla založena církev 
československá, mnoho lidí přešlo do ní a mnoho jich přešlo 
do řad bezvěrců. 

Tak jak se neumíme shodnout v úctě k Panně Marii, tak se 
neumíme shodnout ve věcech státnických. Obyčejný člověk, 
který vidí, jak hospodářství státu upadá, nechápe, jak se ani 
v maličkostech nedokáží ti, kteří dostali mandát k vedení 
státu, shodnout. 

Věřme, že kdybychom znovu dokázali Pannu Marii prosit 
tak, jak to po staletí Čechové dělali, Panna Maria by nám 
znovu pomohla. O tom nepochybujme! 

(JM) 

ZZ  ČČIINNNNOOSSTTII    SSPPOOLLKKŮŮ  
Jednota Orla Dolní Čermná Vás znovu všechny zve do tělocvičny protáhnout si své tělo. Cvičení začíná od 1.října ve školní 

tělocvičně. Přihlásit se můžete u níže uvedených cvičitelů nebo se můžete dostavit přímo do tělocvičny. 

Den Hodina Rozvrh cvičebních hodin Cvičitel 
pondělí 15.00-17.00 chlapci - kopaná p. Faltus R. 
pondělí 20.00-21.00 ženy - aerobik sl. Režná I. 
středa 20.00-17.00 ženy - aerobik, zdravotní tělocvik p. Vacková Z., sl. Vacková P. 

Kurz ručních prací 
I tento rok mohou děvčata z 1.-9. třídy navštěvovat kurz ručních prací. Bližší informace je možné získat u p. Zdeny 

Venclové nebo u sl. Ivety Režné (� 593 717). (Rada Jednoty Orla) 
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VVÝÝSSLLEEDDEEKK    KKRRAABBIIČČKKOOVVÉÉ    SSBBÍÍRRKKYY    VV    KKOOSSTTEELLEE    OODD    AADDVVEENNTTUU    DDOO    NNAAŠŠÍÍ    PPOOUUTTĚĚ  
Díky Vaší štědrosti a soucítění s potřebnými se nashromáždilo do krabiček v našem kostele od adventu 29.11.1998 do 
naší poutě 25.4.1999: 

• v peněžní hotovosti 2 723 Kč, z toho na Likvidaci lepry 1 425,- Kč, na misie 1 262,- Kč, 
• optika: úplné brýle 46 ks, skla 16 párů, pouzdra na brýle 6 ks, dále obroučky a hokejky, 
• sluneční brýle ne optické 21 ks, 
• potřeby: 1 pánské hodinky, l budík, 3 hřebeny, 7 spon do vlasů, 
• kosmetika: 1 krém NIVEA, 1 šampon, 25 toaletních mýdel, 6 zubních past, 4 kartáčky na zuby, 4 bal. papír. 

kapesníků, 
• 1 velká krabice dětských hraček, 
• 6 krabiček od kostkového cukru a 2 krabice od bot vystřižených známek, 
• škol. potřeby: 4 sady pastelek, 1 krabička tužek a propisovaček, 4 omalovánky, 2 papír. bloky 
• 6 elektrických holících strojků, 2 obyčejné holící strojky, 
• 1 větší krabice pohledů popsaných i čistých, 
• 2 velké krabice zbytků látek, 2 velké krabice klubek vln a svetrů na párání 

Sbírka byla konána pod záštitou farnosti. Vše bylo odesláno Oblastní charitě Pardubice ve dvou 15 kg balících, peníze 
složenkou, jednak pro potřeby misií a jednak na Likvidaci lepry ve světě. 
Všem Vám vyslovuji za Vaše pochopení, podporu a Vaši lásku k trpícím a potřebným upřímné „Pán Bůh Vám doplať!“ 
V současné době je ještě soustředěno 300,- Kč, jmenovitě určených na Likvidaci lepry. 

(za org. Vlad. Jansa) 

ZZVVLLÁÁŠŠTTNNÍÍ    PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ!!  
Představte si, milí čtenáři, že se nám do dalších čísel Poutníka sešlo tolik příspěvků, námětů, 

článků, zajímavých tipů na výlety, cesty, knihy, filmy, přednášky....... z té záplavy až oči přechází. 
Schránka na příspěvky (u zadního vchodu do farního kostela) byla úplně plná, ani zavřít nešla 
a ještě vedle ní a na zemi leželo mnoho psaníček a listů různého formátu a střihu. V té záplavě se 
určitě skrývá mnoho pokladů – tedy vašich příspěvků, které učiní Poutníka velice zajímavým 
a pestrým čtením, které potěší a povzbudí mnohé čtenáře. 

Je zřejmé, že pro redakci to představuje opravdu spoustu práce, ale práce smysluplné a radostné 
také proto, že čas, který dosud věnovali přípravě vlastních článků, teď mohou věnovat 
zpracovávání vašich příspěvků.  

Určitě vás, stejně jako mě zajímá, jak je to možné, že dlouhou 
dobu docházely příspěvky od čtenářů jen zřídka a teď najednou 

taková záplava. Smluvili se snad čtenáři a naráz otevřeli své šuplíky? Nebo to byl nějaký hec, že 
zavalí redakční kroužek? Na tom nezáleží. Důležité je však za tu záplavu příspěvků všem velmi 
poděkovat...... 

.....A v tom jsem se probudil. Když je člověku ouzko (jako třeba kdysi pod panskou robotou) 
představuje si a vysnívá to, po čem touží a tak alespoň (putuje–li v duchu svými představami) na 
chvíli si zpříjemní svůj těžký život. Z těchto situací vzešlo mnoho krásných námětů těch 
nejznámějších pohádek a lidových písní. 

Není tedy náhoda, že tento článek začíná slovy „představte si“. Když opustíme své krásné 
představy a vrátíme se do reálu, schránka na příspěvky je opět prázdná a kolem sebe vidíme 
známé tváře farníků, ve kterých tušíme veliké schopnosti. Jen kdyby nebyli tak příliš zaneprázdněni svou prací a starostmi 
všeho možného i nemožného druhu, včetně starostí o osud Esmeraldy, či nutnosti sledovat nekonečný seriál televizních 
zpravodajství atd. 

Čas dovolených, čas výletů do oblíbených i neznámých krajů pomalu dohořívá. Avšak vzpomínky 
a krásné zážitky přetrvávají ještě dlouho v myslích vnímavých lidí. Patříš i ty k těm, co prožili letos 
něco zajímavého? - setkání se zajímavými lidmi? – navštívili jste nové kraje? – toulali jste se krásnou 
přírodou? - a máte ještě chuť podělit se o své zážitky s ostatními čtenáři či sdělit zajímavý námět pro 
další sezónu? 

Vzpomínejte tedy a pište. Možná tím potěšíte a inspirujete mnoho dalších k báječným výletům 
a krásným zážitkům. Dost možná že se i vaše radost znásobí a návdavkem se dočtete o jiných 
zajímavých typech nebo se potěšíte četbou zajímavých reportáží jiných poutníkových poutníků. 

(PeM) 
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KK    ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  
SSTTÁÁŘŘÍÍ    JJEE    DDAARR  

Stáří je tajemný balíček, který musíme jednoho dne otevřít a těšit se z jeho obsahu. 
Je to dárek, který si nemůžeme ani koupit, ani jej předem připravit 
a ani bychom s ním najisto neměli počítat, protože ne všem se ho dostane stejnou měrou. 
Dar stáří osvobozuje od starých pout, ale přináší i zodpovědnost v nových vztazích. 
Obsahuje radost i bolest, smích i slzy, změny i růst. 
Najdeme v něm generaci svých vnuků, ke které si musíme najít cestičky porozumění. 
Budeme muset bojovat o umění stejně přijímat, jako se i dělit: 
o to, abychom dokázali nabídnout dlaň s moudrostí získanou v životě tak, 
aby ji oni podle svého vlastního uvážení přijali nebo odmítli. 
Dar stáří může s sebou nést tělesnou slabost a omezení, 
ale může nám přinášet obohacení i větší duchovní sílu a pronikavost. 
Dar stáří musíme prostě s poděkováním přijímat, protože je darem samotného života. 

Z knihy „Stáří je dar“ od Marion Stroudové, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 1996 
(připravil js) 

VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  

ŘŘÁÁDDYY    AA    KKOONNGGRREEGGAACCEE    VV    ČČRR    ((1155..  ČČÁÁSSTT))  
Kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty - saletini (MS) 

Tato kongregace je těsně spojena s poutním místem La Saletta ve 
francouzských Alpách, v diecézi Grenobl. Po uznaném zjevení Panny Marie na 
tomto místě povolal biskup Bruillard pět diecézních kněží, aby hlásali Boží 

slovo a pomáhali poutníkům. Tito kněží se rozhodli žít v řeholní komunitě. První sliby složili v r. 
1858 a v r. 1879 byla schválena Římem. Misionáři šli hlásat evangelium a poselství „Krásné paní“ 
z La Saletty do celého světa. Do Čech přišli z Polska do Mladé Boleslavi 1. 9. 1995. 

Základní jednotkou kongregace je Dům společenství, který je řízen představeným, jemuž 
pomáhá rada. Jednotlivá společenství tvoří provincie se sídlem ve Varšavě, pod níž spadá i česká 
větev. V čele stojí generál kongregace, který má sídlo v Římě. 

Hlavním cílem kongregace je smíření. Ke kongregaci patří kněží a bratři laici, kteří povzbuzeni 
Duchem sv. chtějí ve světle zjevení Matky Boží v La Salettě doplnit tajemství usmíření. Snaží se 
ukazovat evangelijní hodnoty: modlitbu, pokání, a horlivost obsaženou v poslání Matky Boží z La 
Saletty, která vyzývá k obrácení. Starají se především o lidi opuštěné, duchovně strádající a také 
o ty, kteří ztratili víru v Krista a opustili církev. Jsou zaměřeni na misie. Spolupracují s laiky, 
s diecézními kněžími a ostatními kongregacemi pod vedením diecézního biskupa podle 
pastoračních potřeb místní církve. 

U nás misionáři mají záměr obnovit poutní místo Matky Boží - Královny hor v Bozkově 
u Semil, pořádat exercicie a působit ve farnostech. 

Řeholní oděv nemají. Mají kleriku jako diecézní kněží. Zvláštním společenstvím života a ducha kongregace a apoštolátu 
je misijní kříž s kladivem a kleštěmi na koncích příčného břevna, který obdrží při složení věčných slibů. 

Do kongregace jsou přijímáni ti, kteří jsou schopni užitečně pracovat v různých dílech kongregace. Kandidát starší 18-ti 
let je přijímán provinciálem se souhlasem své rady na základě písemné přihlášky. Postulát trvá od 6 měsíců do 2 let. Poté 
následuje roční noviciát, který pro polskou a českou provincii je v Dembovci u Jasla. Dočasné sliby se skládají na 1 rok. 
Doba dočasných slibů však může trvat 3 až 6 let, po ní misionář složí sliby věčné. 

Kontaktní adresa: 
Misionáři Matky Boží z La Saletty 

Havlíčkova 589/40 

293 01 Mladá Boleslav 
(zpracoval js) 
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KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
So 2.10. 3. ročník tradičního pochodu „Tučňáků“ po hřebenu Krkonoš 

So 23.10. – 19.00 hod. Posezení při svíčkách v Orlovně v Dolní Čermné. Možná přijde i kouzelník. 

Ne 24.10. – 9.00 hod. Posvícení v Jakubovicích. Mše sv. bude v 9.00 hodin  

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

 

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V říjnu oslaví: 

1. 10.  50 let  paní Jarmila Wisserová  z Horní Čermné č.301 
6. 10.  55 let  paní Růžena Macháčková z Dolní Čermné č.55 
11. 10. 87 let  pan Josef Hejkrlík  z Horní Čermné č.302 
11. 10. 87 let  pan František Stejskal  z Verměřovic č.72 
17. 10. 81 let  pan Adolf Peichl  z Dolní Čermné č.84 
18. 10. 65 let  paní Alžběta Mačátová  z Dolní Čermné č.266 
19. 10. 79 let  paní Anděla Vávrová  z Dolní Čermné č.77 
20. 10. 65 let  paní Marie Sršňová  z Verměřovic č.27 
21. 10. 70 let  paní Anežka Uhrová  z Dolní Čermné č.229 
23. 10. 79 let  paní Marie Vacková  z Dolní Čermné č.199 
25. 10. 92 let  paní Marta Havlová  z Dolní Čermné č.200 
27. 10. 65 let  paní Alena Matoušková  z Dolní Čermné č.305 
28. 10. 50 let  paní Anděla Matyášová  z Dolní Čermné č.77 

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a vyprošujeme Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 

Svátost manželství přijali: 

na Mariánské Hoře 4. 9. 1999 Jana Langrová z Dolní Čermné a Karel Junek z Petrovic 

Novomanželům Junkovým rádi blahopřejeme a vyprošujeme Boží ochranu a požehnání do jejich společného života. 

Otec Pavel 

OO    ZZLLOODDĚĚJJII  
Františkán chytí zloděje, jak vykrádá klášter. Rozsvítí světlo a začne se rozplývat: 
„Vždyť ty jsi jako náš Pán Ježíš! On neměl kde hlavu složit, ty se také nemáš kde skrýt na neustálém útěku před policií. On 
kritizoval bohaté pro veliký majetek a ty oň boháče okrádáš..“ 
A tak ještě chvíli pokračoval až k poslední větě: „Jeho ukřižovali a ty též skončíš na šibenici!“ Slovo Boží je živé, mocné 
a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky 
srdce...“ Žid. 4,12 

(EJ) 

PPOOZZNNÁÁMMKKAA    RREEDDAAKKCCEE  
V minulém čísle (září 1999, strana 2)  u článku Nekonečné přátelství nebyla z technických důvodů otištěna fotografie, která je 

zmíněna v textu. Omlouváme se a děkujeme za pochopení. 

(Redakce) 

Služba lektorská – říjen 1999 
7.30 Svobodovi 255 3.10. Ne  27.neděle v mezidobí 
16.00 Marešovi 271 
7.30 Moravcovi 267 10.10. Ne  28.neděle v mezidobí 
16.00 Pecháčkovi 53 
7.30 Alaxovi 258 17.10. Ne  29.neděle v mezidobí 
16.00 Plhákovi 277 
7.30 Nastoupilovi 272 24.10. Ne  30.neděle v mezidobí 
16.00 Vávra J. 296 
7.30 p.Holečková 281 31.10. Ne  31.neděle v mezidobí 
16.00 Macháčkovi st.55 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
    AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Malý Karlík běží za motýlem a snaží se ho dohonit. Na 

pěšině však přehlédne vyčnívající kořen od stromu 
a zakopne. Podívá se na své odřené koleno a začne 

brečet. Moc to bolí a štípe. Utíká k mamince a choulí se 
v její náruči. Maminka ho pohladí, bolístku pofouká 

a hned se zdá, že už to skoro nebolí... 

Tohle si asi vyzkoušel každý z vás již mnohokrát. 
V maminčině náruči se cítíte bezpečně, můžete se svěřit 
se svými bolístkami, se vším, co vás trápí, a maminka 

vám ráda pomůže a poradí. Má o vás starost po celý den i noc. Ví, kdy 
jste ve škole, kdy si hrajete, kdy jste na výletě, ale ví také, jestli klidně 
spíte nebo jste zrovna nemocní. 

Doma máte jistě každý z vás nějaké sourozence a víte, že o všechny se 
maminka stejně dobře stará. Ale dovedete si představit, že Panna Maria - 
naše nebeská maminka se stará o všechny děti na celém světě? O malého 
černouška kdesi v Africe, o chlapečka, který žije až daleko na severu, 
i o děvčátko v dětském domově, které zůstalo samo. Zkrátka o všechny, 
ať jsou kdekoliv, protože...... (TAJENKA). 

A je na vás, abyste i vy o ní věděly, nezapomínaly na modlitbu a to zvláště teď v nadcházejícím měsíci říjnu, kdy se společně 
modlíme růženec. 

Ještě na vysvětlenou: v našem povídání dnes chyběla jedna myšlenka (TAJENKA - podle jedné mariánské rytmické písně). 
Vy si ji můžete přečíst v korálcích růžence. 

NÁPOVĚDA: čtěte 1. písmeno v 1. desátku, 1. písmeno v 2. desátku, 1. písmeno v 3. desátku, 1. písmeno v 4. desátku, 
1. písmeno v 5. desátku, potom 2. písmeno v 1. desátku, 2. písmeno v 2. desátku atd. 

(Otazníček) 

PPRROO  SSTTAARRŠŠÍÍ::  

Pro vás dnes bude jedna početní úloha. Škola už běží naplno a teď na podzim, kdy je brzy tma a jsou před vámi dlouhé večery, 
udělejte si chvíli čas a pokuste se úlohu vyřešit. Potřebujete k tomu pouze pero a Písmo svaté. Pokud budou odpovědi správné, 
bude vám souhlasit i výsledek. 

1. Kolik dní a nocí pršelo při potopě světa? (Gn 7, 12)........................................................................_______________ 
2. Kolik let bylo Abrahámovi, když se mu narodil syn Izák? (Gn 21, 5)............................................._______________ 
3. Kolik bylo kmenů Izraele? (Ex 24, 4) .............................................................................................._______________ 
4. Jak dlouho se postil Mojžíš na hoře Chorébu? (Dt 9, 9) .................................................................._______________ 
5. Jak dlouho obcházeli Izraelci kolem hradeb Jericha? (Joz 6, 15)....................................................._______________ 
6. Kolikrát zavolal Hospodin na Samuela? (1 Sam 3, 8)......................................................................_______________ 
7. Kolik žalmů obsahuje Písmo svaté? ................................................................................................._______________ 
8. Kolik bylo pokolení od Abraháma až po Krista? (Mt 1, 17) ............................................................_______________ 
9. Kolik mužů nasytil Ježíš u města Betsaidy? (Lk 9, 14)...................................................................._______________ 
10. Jak dlouho se Ježíš setkával s apoštoly po svém ukřižování než vstoupil do nebe? (Sk 1, 3)........_______________ 

 součet činí 5 434 
RROOZZHHOOVVOORR  

Děti mají před usnutím plno otázek a tak dojde k následujícímu rozhovoru: 
Honzík: „Mami, kdo stvořil nemocnice?“ 
Maminka: „ Nemocnice nebyly stvořeny, ty postavili lidé.“ 
Honzík: „A z čeho je postavili?“ 
Maminka: „Z cihel.“ 
Honzík: „ A z čeho jsou cihly?“ 
Maminka: „Jsou vypáleny z hlíny.“ 
Honzík: „A mami, z čeho je hlína?“ 
Maminka: „Hlínu stvořil Pán Bůh.“ 
Honzík: „A jak se tvoří?“ 
Maminka: „No, až budeš jednou v nebi, tak se na to můžeš Pána Boha zeptat.“ 
Honzík: „Já se asi budu stydět.“ (EJ) 

Vyřešení z minulého Poutníka: 
jméno knížete: svatý Václav 
jeho bratr: Boleslav 
matka a otec: Drahomíra a Vratislav 
babička: svatá Ludmila 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  

    DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

26. neděle v mezidobí 

26. září 1999 

40. týden / 99 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

27. září - pondělí  sv. Vincence z Paula, kněze 
19.00 Dolní Čermná - za Václavu Chmátalovu a syna Vladimíra 

28. září -  úterý  Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 
19.00 Dolní Čermná - za Boží ochranu a požehnání pro český národ 

29. září -  středa  Svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů 
19.00 Dolní Čermná - za rodiče Krmelovy 

30. září -  čtvrtek  sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
6.45   Dolní Čermná - za zemřelé rodiče a syna 
19.00 Verměřovice - na úmysl dárce 

1. října - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
19.00  Dolní Čermná - za živou rodinu 

2. října - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
svatých andělů strážných 
17.00 Verměřovice - za Oldřicha Šedaje, rodiče a zetě 

3. října - neděle – 27. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  -   7.30 h. - za farníky 
Petrovice -   9.00 h. - za Václava Mikulu 
Mariánská Hora -   16.00 h. – na úmysl dárce 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele:  pondělí  od 18.30 - do 18.55 h. 
   středa  od 17.00 - do 18.55 h. 
   čtvrtek  od 6.00 - do 6.40 h. 
   pátek  od 16.00 - do 18.55 h. 
   neděle  od 7.00 - do 7.25 h. 
ve Verměřovicích: čtvrtek  od 16.00 - do 18.55 h. 

Pravidelná návštěva nemocných farníků 
se před 1. pátkem uskuteční: 
V Dolní Čermné - ve čtvrtek 30.9. a v pátek 1.10. dopoledne 

Duchovní správce upozorňuje na akce ve farnosti: 
nácvik zpěvu na dětské bohoslužby v pondělí 27. 9. 17.45 h. fara Dolní Čermná 
rytmickou mši svatou pátek 1. 10. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
setkání mládeže pátek 1. 10. po mši sv. na faře v Dolní Čermné 

(Pa) 


