
  
NNEEVVÁÁHHEEJJMMEE    PPLLNNIITT    BBOOŽŽÍÍ    VVŮŮLLII  

Při březnovém farním setkání jsme si připomněli obrovskou možnost smíření s Bohem prostřednictvím Svátosti 
nemocných. Chtěl bych se s Vámi rozdělit o zkušenost, kterou jsem s posledními okamžiky člověka na zemi během 
svého života měl. 

Bůh miluje každého bez rozdílu, jen my nejsme někdy schopni tuto lásku přijmout. Ze zatvrzelosti, z neznalosti, 
z nevědomosti. Někdy člověk neví, že se konec blíží a někdy ví, volá po smíření s Bohem, ale nikdo ho neslyší 
nebo nechce slyšet. 
Je zvláštní, jakými „náhodami“ býváme někdy vmanipulováni do role prostředníka v těchto chvílích. 

Otec měl jeden čas závozníka, takového veselého člověka, spíš nestydu, ale jako děti jsme ho měly docela rády. 
Když nás tatínek vzal s sebou, sedávaly jsme vedle Franty - tedy tohoto závozníka. 

Najednou si jej začali moc všímat policisté. Otec často musel pracovat za něho, protože si jej vypůjčili vždy na 
dosti dlouhou dobu. Když nás policie předjela a zastavila, už se třásl. Říkalo se, že před deseti lety zabil a okradl 
jednoho opilce a teď se na to přišlo, chybělo jen jeho přiznání. To brzy měli a Frantu zavřeli. Po letech se vrátil a dál 
pracoval v mlékárně. Trest odpykal, ale lidé nezapomínají. Měl přezdívku Franta vrah, věděl o ní a snad mu ani 
nevadila. 

Léta jsem ho neviděl. Jednou jsem šel do nemocnice navštívit 
strýčka. Z vedlejšího pokoje na mne kdosi volal. Jdu k němu a teď 
jsem ho poznal. Byl to Franta vrah. Vzpomínal na nebožtíka tatínka, 
na nás, až mě překvapila jeho sdílnost. Přál jsem mu uzdravení - on 
však, jako by se v něm něco zlomilo - zavzlykal a odkryl přikrývku. Byl 
bez nohy. Říkal, že už se nikdy neuzdraví. Dostal „birgia“. Postupně 
mu nohu krátili a teď už nebylo kam. Bylo to velmi smutné a já jeho 
smutek neuměl zahnat. Do té doby jsem si myslil, že Franta je snad 
bez citu, ale tehdy měl oči plné slz. Neměl nikoho. Bylo mi velmi 
nepříjemně. Rychle jsem se rozloučil a pryč. Do týdne jsem se 
dověděl, že Franta zemřel. Ta zpráva mě zasáhla jako blesk. 
Uvědomil jsem si, že mi ho Bůh poslal do cesty, abych mu umožnil 
smíření s Ním. Stačilo jen říci knězi a já to neudělal. 

Do smrti mě to bude mrzet. 

Druhý příběh se stal poměrně nedávno. Uklízel jsem kostel 
a smutná sousedka říkala, že má muže v nemocnici. Nic vážného, 
vždyť ještě ráno sekal louku. Přesto jsem se zeptal - a pan Rybka, 
který tam byl se mnou, mě podpořil - nemám-li říci ústeckému knězi 
o návštěvu. 

Soused Čada pracoval v Ústí, tak jsem mu to řekl. On usoudil, že 
by bylo jistější zavolat knězi už večer. Pan farář řekl, že se mu to hodí 
spíš ještě ten den. A přestavte si, ještě ráno nemocného Jarku Vacka 
odvezli jinam, kde krátce na to zemřel. Překvapilo nás to, já však 
budu do smrti šťasten, že tentokrát jsem Boží milosti dokázal pomoci. 

(JM) 

RROOČČNNÍÍKK    IIVV 
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IINNSSPPIIRRUUJJÍÍCCÍÍ    EEPPIIZZOODDAA  
O tom, co všechno může být člověku inspirací v pozitivním slova smyslu, víme jistě všichni. Někdy jí mohou být i docela 

nenápadné podněty a situace zdánlivě běžné. To, že jsou děti vychovávány svými rodiči, je nepopiratelný fakt. Rodiče 
nejmenších i odrostlejších potomků mohou namítnout, že tomu v určitých případech může být i obráceně. Protože nemám 
zkušenosti, měl bych k tomuto konstatování zcela jistě výhrady a myslel bych si své. 

V předešlé větě bych nepoužil podmiňovacího způsobu, kdybych nebyl svědkem takové „milé epizodky“. V kostele se 
jednou, chvíli před začátkem bohoslužby, objevila asi tříletá dívenka se svým dědou. I když zde nebývá často, zcela 
samozřejmě vykročila mezi starší kamarády sedící v první lavici, zatímco děda zůstal stát nenápadně za lavicí poslední. Průběh 
samotné liturgie ničím nevybočoval z běžných mezí... Až když kněz přistoupil k podávání eucharistie, jsem si všiml něčeho, co 
se příliš často nestává. Děvčátko vyrazilo spolu s ostatními k oltáři. Proč také ne, když jdou i oni? Děda zareagoval, jak se sluší 
na dospělého, zodpovědného za chování malého svěřence. Vydal se k oltáři se zjevným úmyslem zkorigovat „nevhodné“ 
chování vnučky. Ta však byla rychlejší a s úžasně nevinným 
úsměvem se s křížkem od kněze vrací na místo v lavici. Určitě 
nechápala, proč se ji děda snaží odvést k sobě, když se jenom 
chovala stejně jako ostatní. Proč vám popisuji právě tuto naprosto 
běžnou a "nezajímavou" situaci? Protože mi byla inspirací. I já 
bych chtěl mít něco z dětské upřímnosti, odvahy a nepředstírané 
radosti. Když ne stále, tak alespoň v okamžicích přijetí svátosti 
smíření. Chtěl bych se umět radovat jako dítě. 

(RM) 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  
Na začátku letošního roku jsme, snad ještě více než kdy jindy, 

všude četli a slyšeli samá hodnocení, čeho jsme dosáhli, co se nám 
podařilo. Jistě je správné zastavit se, poohlédnout a zamyslet se 
nad úspěchy i neúspěchy. Domnívám se však, že většina 
každodenních „maličkostí“ vyžaduje vynaložení obrovského úsilí 
a přijímáme je bez povšimnutí, s naprostou samozřejmostí. Stejně 
je tomu i v naší farnosti. 

Vyjdeme z kostela, špitneme si mezi sebou jak to bylo dneska 
krásné a odnášíme si domů posilu do dalších dnů. Jak málo asi 
uvažujeme o tom, proč můžeme tolik sil načerpat. Chtěla bych 
poděkovat Otci Pavlovi a vám všem, kdo připravujete nám 
„řadovým farníkům“ bohoslužby – ne jenom ty slavnostní, ale 
každodenní. Ani si neuvědomujeme, kolik obětavosti a času Vás 
všechny stojí příprava. Kolik času stráví v kostele pan Mareš, při 
pohledu na květinovou výzdobu se srdce zrovna zaraduje, co času 
stojí nacvičení zpěvu a doprovodu, napadne nás, že i „obyčejné“ 
zazvonění zvonkem se musí ministranti nacvičit? A kolik odvahy 
musí ti malí chlapci sebrat, aby se postavili před plný kostel? Díky 
za věnovaný čas i Vám ostatním, na které jsem zrovna 
nevzpomněla. My si vybíráme mši svatou, která nám vyhovuje, 
Vy a Vaše rodiny však podřizujete život našim potřebám a do 
kostela přijdete vždycky. 

Také bych ráda vyjádřila svůj dík za výuku náboženství. Nikdy 
mě nenapadlo, jak skvělé možnosti budou jednou mít moje děti. 
Kolik večerů věnuje Otec Pavel mládeži a sestra Lída neváhá 
pěti dětem, dojíždějícím na gymnázium do Lanškrouna, věnovat 
zvláštní čas a vyučuje je na faře, neboť by jinak hodiny ve škole 
s ostatními žáky nestíhali. 

Díky všem. 

(VD) 

Motto: Přijímej skromně, zříkej se bez reptání 

Marcus Aurelius 

Pane, o slovo se přihlásil nový život. 
Pláču, křičím a jsem zmatená. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, lékaři ho nechtějí. 
Pláču, křičím a nerozumím Ti. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane on přijde; a já znovu bojuji. 
Opustit zaměstnání, kariéru... 
Pláču a křičím. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, první těhotenství bez větších komplikací. Děkuji... 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, dítě přichází na svět. 
Je to horší, než jsme čekali. Všichni bojují... Pláču, 
křičím a volám. 

...Buď vůle Tvá...! 

Pane, prý jsem měla „kliku“. 
Operace se zdařila. Je to syn. 
Pláče a křičí. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, jsme doma. Malý byt a v něm pět lidiček. Zmatek, 
únava a já... 

Pláču a křičím. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, jsme zadlužení. Není kde vzít, jak zaplatit. 
Pláču a křičím. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, náš syn je nemocný. 
Už je toho moc... Zvládnu to? 
Pláču a křičím. 
...Buď vůle Tvá...! 

Pane, „Tvůj maličký“ je každodenní radostí nejen pro nás; 
starší syn je trpělivý a zdraví se lepší; 

Pane, opustila jsem zaměstnání, 
ale mám teď více času na rodinu, 
sebevzdělávání, na práci pro farnost; 

Pane, našli se dobří lidé. Z dluhů zbývá velmi málo a ještě 
jsme byli obdarováni. 

Pane, doufám, že jednou dokážu říci bez pláče a křiku 
Buď vůle Tvá!! 

(Mach) 
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TTYYPP    NNAA    DDOOVVOOLLEENNOOUU    ČČII    RREEKKRREEAAČČNNÍÍ    PPOOBBYYTTYY  
V měsíci březnu se mi naskytla příležitost krátce pobýt v horském rekreačním středisku 

Marianum. Pro ty, kdo Marianum neznají se pokusím tento dům trochu představit, protože se 
domnívám, že stojí za povšimnutí. 

Marianum se nachází v horském městečku Jánské lázně, což je velmi významné lázeňské 
a turistické místo východních Krkonoš, ležící na jižním úpatí Černé hory (v nadmořské výšce 
asi 650 m n.m.). Rekreační dům Marianum byl vybudován královehradeckou diecézí v době 
rozkvětu tohoto lázeňského městečka (okolo roku 1905) a měl sloužit pro léčebné pobyty 
a rekreace duchovních, i pro různé semináře a duchovní cvičení kněží a řeholníků. K tomuto 
účelu je celá stavba docela dobře uzpůsobena vnitřním uspořádáním i svoji polohou. Leží na 
okraji města, a přesto jen pár minut chůze od lázeňského centra. Pískovcový, novogotický 
kostelík sv. Jana Křtitele, připomínající svým zevnějškem ten na lanšperském vrchu u Ústí nad 
Orlicí (avšak ve větším vydání) pocházející z roku 1885, je od Mariana jen co by kamenem 

dohodil. Na rozdíl od budovy Mariana je tento kostel vysunut ze 
zalesněného údolí na ohyb silnice obíhající hřbet, který zabíhá až 
do zástavby městečka. Proto je kostel již z dálky dobře viditelným orientačním bodem. Budova 
Mariana je vystavěna ve stylu lázeňské vily a je zaříznuta do jižního svahu již zmíněného hřbetu 
nad Janským dolem. Horní hranici areálu tvoří přístupová cesta od centra k nově vybudované 
dětské léčebně Vesna. Od této cesty dolů po svahu se rozkládá zahrada, na které se postupně 
obnovuje parková úprava a nově je zde také vybudováno parkoviště osobních vozů pro 
ubytované s příjezdem po spodní silnici, která sbíhá údolím podél Janského potoka až do 
městečka Svoboda nad Úpou. Vila má čtyři podlaží. V suterénu je společenská místnost 
s výhledem do zahrady a blízkého údolí, dále pak je tu jídelna, kuchyň a několik provozních 
místností. V přízemí je kancelář správce a několik pokojů pro 
hosty (2-4 lůžkové). Na každém obytném patře je sociální 
zařízení se sprchami. Další podlaží je obdobné a v podkroví 

(krom několika místností) je také kaple asi pro 20-25 osob, která slouží nejen pro účastníky 
exercicií, ale také pro místní farníky a jejich různé duchovní aktivity. Všechna podlaží jsou 
přístupná také osobním výtahem. Přes stáří budovy (bezmála 100 let) i přes neutěšenou 
finanční situaci v církvi je tento objekt solidním a poměrně levným ubytovacím zařízením. 
Díky svému výhodnému umístění má co nabídnout všem milovníkům přírody, rodinám s 
dětmi, skupinám mládeže, turistům, cykloturistům i lyžařům. Asi 15 minut chůze od 
Mariana najdete lyžařské středisko s několika sjezdovkami včetně kabinkové lanovky na 
Černou horu a dobré zázemí půjčoven a úschoven lyží, restaurací, kiosků a bufetů. Přímo 
z centra se rozbíhá do všech stran 7 značených turistických cest. Na své si přijdou také méně 

pohybliví návštěvníci při procházkách 
lázeňským městečkem s množstvím 
promenádních cestiček. Navštívit můžete 
také secesní kolonádu z roku 1893, naši 
spolubratři evangelíci mohou v lázeňském 
centru objevit novogotický evangelický 
kostel z roku 1879. V horní části městečka je stanice visuté kabinové lanovky na 
Černou horu, která zde byla jako první v Čechách (již v roce 1928). Současná 
z roku 1980 měří 2303 m a překonává výškový rozdíl 566 m. V Jánských 
lázních a okolí najdete mnoho dalších zajímavostí a krás přírody i lidského 
kumštu z dob nedávných i dávných. 

A jak Marianum najdete? Nejpříhodnější přístupová cesta je ze směru Mladé 
Buky, Svoboda nad Úpou - tam nepřehlédněte most přes říčku Úpu a hned za 
ním odbočkou doleva projedete městem a pak údolím podél Janského potoka. 
Na kraji Jánských lázní opět odbočte vlevo a pokračujte údolím vzhůru a pak už 
můžete po pravé straně silnice vyhlížet nahoře ve svahu již zmíněný kostel 
a kousek dál vilu Marianum a vjezd na malé parkoviště v zahradě pod ní. Jestli 
pro vás mají místo si zjistěte raději předem na tel./fax 0439/875 117 u správce 
Dominika Melichara (kontaktní letáček k vidění též v našem farním kostele). 

A teď už jen popřát šťastnou cestu, příjemný pobyt i počasí. 

(PeM) 
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SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  

Červen 2000 

1.6. Čt  Nanebevstoupení Páně 19.00 Blažkovi 224 

7.30 p. Pecháčková 310 
4.6. Ne  7. neděle velikonoční 

16.00 Nastoupilovi 109 
7.30 Křivohlávkovi 262 

11.6. Ne  Seslání Ducha svatého 
16.00 Venclovi 288 
7.30 Vávrovi 270 

18.6. Ne  Nejsvětější Trojice  
16.00 Vávrovi 296 

22.6. Čt  Tělo a Krev Páně 19.00 Marešovi 271 

7.30 Moravcovi 267 
25.6. Ne  12. neděle v mezidobí 

16.00 Pecháčkovi 53 

29.6. Čt  Sv. Petr a Pavel 19.00 Plhákovi 277 

30.6. Pá  Nejsvětější srdce Ježíšovo 19.00 Nastoupilovi 272 

Červenec 2000 

1.7. So  Neposkvrněného Srdce P.Marie 7.30 Svobodovi 255 

7.30 p. Holečková 281 
2.7. Ne  13. neděle v mezidobí 

16.00 Macháčkovi st. 55 
7.30 p.Havlová 247 

9.7. Ne  14. neděle v mezidobí 
16.00 Macháčkovi ml. 55 
7.30 p. Vašíčková 87 

16.7. Ne  15. neděle v mezidobí 
16.00 Dostálovi 283 
7.30 Bednářovi 285 

23.7. Ne  16. neděle v mezidobí 
16.00 Klekarovi 292 
7.30 Řehákovi 283  

30.7. Ne  17. neděle v mezidobí 
16.00 Matějkovi 58 

Díky promluvě 23.1.2000 jsem konečně 
pochopila, proč všechno tak „vořu“. 

Protože chodím vedle Boha 
a nedívám se Mu do očí! 

Chtěl jsem tě, Bože, setřást jako strom 
listí, jímž dýchá, 
mluvil jsem o tobě jak o někom, 
kdo nedoslýchá. 

Chtěl jsem tě zapřít, Bože. Zapřel jsem, 
zapírám denně. 
Máš málo, málo místa v srdci mém 
jak slunce v pěně. 

O křídla prosím milovanou zem. 
Oč prosím nebe? 
Je prosím zase o zem. Hle, tu jsem 
v blátě, jež zebe. 

A z něho můj zpěv přeradostný slyš, 
že se i hlína, 
když nocí hvězdnatou ji okřídlíš, 
zas rozpomíná. 

Dnes o mávnutí křídel jsem ti blíž, 
ach jak jsem vratký, 
zítra jsem, než mne hvězdou zachytíš, 
zas o krok zpátky. 

A za mnou žena, po ní dítě mé 
měsíce, roky 
přetěžké zemi ulehčujme 
jen svými kroky. 

A kdo nás těší, že zas vzlétneme 
na pírku třeba? 
A kdo nás těší, že jsme všichni zde 
jak strom a chleba? 

Kdo se – a ze všech pramenů zde pil – 
sám nenapojil? 
Kdo zem a nebe křídlem rozdělil 
a křídlem spojil? 

Chtěl jsem tě, Bože, zapřít ze všech sil 
v blátě, jež zebe, 
žes naším krokům zemi ukončil 
a křídlům nebe. 

Mluvil jsem o tobě jak o někom, 
kdo nedoslýchá, 
chtěl jsem tě, Bože, setřást jako strom 
listí, v němž dýchá. 

Ale dnes toužím aspoň po jednom 
lítostném vzlyku, 
tak jako touží opuštěný lom 
po dětském křiku. 

A zpívám, zpívám, že jsme všichni zde 
jak strom a chleba. 
A zpívám, zpívám, že zas vzlétneme – 
na pírku třeba.

VVÝÝSSLLEEDDEEKK    „„KKRRAABBIIČČKKOOVVÉÉ    SSBBÍÍRRKKYY““  
VV    NNAAŠŠEEMM    KKOOSSTTEELLEE  

Tak zvaná krabičková sbírka ve farním kostele, která začala na první neděli 
adventní v roce 1999 a skončila o naší poutí, v neděli 30. dubna 2000, byla 
uzavřena ve 20. týdnu a přinesla tento výsledek: 
• velká krabice vystřižených známek 
• l krabička známek odlepených 
• 1 krabice pohledů 
• l krabička telefonních karet 
• velká igelitová taška klubíček vln 
• 1 velká igelitová taška toaletního papíru 
• 1 hřeben, l houbička, 1 toaletní mýdlo 
• 2 elektrické strojky 
• 14 školních sešitů, 1 sada pastelek, 1 krabička propisovaček, 2 školní 

gumy, 2 archy nálepek 
• 13 slunečních brýlí 
• 11 pouzder na optické brýle, 3 páry optických skel 
• 3 obroučky, několik hokejek, 30 optických brýlí 
• 1 lupa 
• 250,- Kč 

Všem, kteří do této charitativní sbírky přispěli a pomohli tak neznámým 
potřebným, vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať! 

V. Jansa 
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KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  

SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V červnu oslaví: 

11. 6.  70 let paní Jindřiška Bednářová z Dolní Čermné č. 92 
15. 6.  70 let pan Valentin Kunert z Dolní Čermné č. 300 
16. 6. 70 let paní Zdeňka Motlová z Dolní Čermné č. 11 
26. 6. 75 let paní Ludmila Nováková z Petrovic č. 7 

Všem oslavencům jménem naší farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji 
a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let. 

Otec Pavel 

Čt 1.6.- 19.30 hod. Jak je důležité míti Filipa – konverzační komedie v provedení studentů Gymnázia Lanškroun. 
Sál lanškrounského zámku 

Pá 2.6. – So 3. 6. 
Pátek  – 20.00 hod. 
 
Sobota  – 10.00 hod.
 – 17.00 hod. 

VI. ročník folk a country festivalu Jablonský Medvídek 
Country večer s táborákem, k tanci a poslechu hraje skupina Wejwrat. Netradiční souboj pro 
tělesně postižené. 
Přehlídka kapel – Hop Trop, Karel Plíhal, Bokomara, Slávek Janoušek, Bafalo, Spirit, Pedro. 
Areál koupaliště Jablonné nad Orlicí 

So 3.6. – 20.00 hod. Taneční večer s dechovkou. Sál lanškrounského zámku 

Ne 4.6. – 14.00 hod. 23. ročník festivalu dechové hudby Pravečkův Lanškroun. 
Nádvoří lanškrounského zámku 

St 7.6. – 17.00 hod. Pěvecký sbor Jabloňka – závěrečný koncert. Sál Kina v Jablonném nad Orlicí 

Pá 9.6. – 20.00 hod. Představení divadla na Vinohradech „Milostné dopisy“. Sál Kina v Jablonném nad Orlicí 

So 10.6. – 10.00 hod. Promenádní koncert – skupina TRAP. Náměstí J. M. Marků v Lanškrouně 

Ne 11.6. – 15.00 hod. Koncert pěveckého sboru FAMILIA CANTORUM, varhany V. Uhlíř. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Orlici v Letohradě 

So 17.6.  IX. ročník setkání Čermných v Dolní Čermné 
8.00 – registrace družstev (fotbal, volejbal, tenis, nohejbal, minigolf) 
8.30 – zahájení fotbalového turnaje a ostatních disciplín 
9.45 – oficiální zahájení 
10.00 – zahájení soutěže hasičů 
14.00 – zahájení dopravní soutěže 
14.00 – koncert v kostele sv. Jiří 
15.30 – koncert dechové hudby (areál zdraví) 
16.30 – vyhodnocení soutěží 
20.00 – taneční zábavy (disco- restaurace „C“, country večer – kemp, skupina Betty – sauna) 

So 17.6. – 10.00 hod. Promenádní koncert – Malá dechovka. Náměstí J. M. Marků v Lanškrouně 

Ne 18.6. Poutní slavnost v Jakubovicích. Mše svatá bude v 9.00 hodin. 

St 21.6. – 18.00 hod. Evropský den hudby – koncerty lanškrounských hudebních souborů. 
Nádvoří lanškrounského zámku 

Čt 22.6. – 18.00 hod. Pěvecký dětský podorlický sbor – galakoncert. Sál Kina Jablonné nad Orlicí 

Pá 23.6. – 18.00 hod. Koncert Komorního orchestru Gymnázia Jana Nerudy z Prahy. 
Kostel sv. Václava v Letohradě  

Pá 23.6. – 19.30 hod. Večer plný folklóru. Nádvoří lanškrounského zámku 

So 24.6.- 16.00 hod. 
  - 19.00 hod. 

Folklorní slavnosti v areálu sauny v Dolní Čermné. Součástí bude i řemeslný jarmark. 
Galaprogram, volná zábava 

Ne 25.6. Poutní slavnost v kostele sv. Jana Křtitele ve Verměřovicích. Mše sv. bude v 9.00 hodin. 

Ne 25.6. Boží tělo. Mše svatá bude v 16.00 hodin na Mariánské Hoře. 
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VVZZDDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ  
SSTTRRUUČČNNÝÝ    PPŘŘEEHHLLEEDD    KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKÝÝCCHH    CCÍÍRRKKVVÍÍ  

Původně jediná církev Kristova se realizovala jako společenství jednotlivých místních církví. Pojítkem mezi nimi byla 
Petrova služba a kolegialita biskupů. Mezi jednotlivými společenstvími byly rozdíly v liturgii, ve výkladu pravd víry 
a v organizaci. 

K přerušení jednoty došlo nejprve u některých východních církví v souvislosti s formulování nauky o Nesvětější Trojici 
a o Vtělení. Je to skupina tzv. Starých východních církví. 

V 11. stol. dochází k oddělení pravoslavných církví, v 16. století dochází k rozkolu v důsledku „reformace“, a tak vznikají 
protestantské církve, které se štěpí na velké množství denominací. V nové době se od katolické církve oddělují starokatolíci 
a některé národní církve, u nás je to Církev československá husitská. Vznikají též společenství spojující křesťanství s prvky 
jiných náboženství. Některé vykazují znaky sekty. 

Výrazněji zastoupeny jsou u nás: 

Pravoslaví 
K rozkolu došlo původně z důvodu bohoslužebných rozdílností. Později se k němu přidala i věroučná rozdílnost, protože 

Západ šel dál v rozvíjení dogmatického učení, kdežto Východ ustrnul na nauce formulované prvními sedmi koncily. Zvláště 
článek filioque (… který z Otce i Syna vychází) považují někteří pravoslavní za bludný. 

Starokatolická církev 
Vznikla v německé jazykové oblasti krátce po Prvním vatikánském koncilu (1869-70) jako nesouhlasná reakce na dogma 

o papežské neomylnosti. Jinak jsou věrouka i liturgie prakticky stejné jako v církvi katolické, s tím, že někteří aplikují dokonce 
i katolickou liturgickou reformu po Druhém Vatikánu, jiní se přidržují předreformního ritu. U nás vznikla starokatolická církev 
v oblastech severních Čech a Moravy. Po vysídlení Němců se katedrálním městem stala Praha. 

Tradiční protestantské církve 
Jsou to ty, které bezprostředně navazují na činnost Martina Luthera (1483-1546), Huldrycha Zwingliho (1884-1531) a Jeana 

Calvina (1509-1569), tedy iniciátory tzv. druhé reformace. U nás se jim také říká církve evangelické. Klasickými znaky 
protestantského vyznání jsou: Písmo svaté (bez deuterokanonických knih) jako jediný pramen zjevení („sola Scriptura“), důraz 
na spásu pouhou milostí („sola gratia“), nikoliv skutky, ale pouhou vírou v Ježíše Krista („sola fide“). Charakterický je také 
zredukovaný počet svátostí, zjednodušená bohoslužba a církevní struktura. 

Uvádíme zjednodušenou chronologickou tabulku vzniku jednotlivých protestantských denominací v našich zemích. 

po r. 1620 do exilu 
r. 1876 návrat: Unitas fratrum 

1. reformace (husitství) fi  Jednota bratrská (Jednota bratrská – ochranovská) 
 

 fi  utrakvisté (kališníci) 
 
po 1781: reform.církev helvetského vyznání 
 

2. reformace: švýcarská fi  reformované církve 
 (Kalvin, Zwigli) helvetského vyznání luteránská církev 
 (kalvinisté) 
 
 německá fi  evangelíci 
 (Luther) augsburského 
 vyznání (luteráni) Slezská evangelická církev 
 augsburského vyznání (nepřipojila se k unii r. 1918) 

(zpracoval PeM, pokračování příště) 

PPRROO    DDĚĚTTII  

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Pouze jeden jediný týden nás dělí od první červnové neděle, která se stane pro mnohé děti dnem 

nezapomenutelným a pro celou farnost jistě velice významným. Právě tuto neděli přistoupí 28 dětí 
k prvnímu svatému přijímání. Možná, že jste to právě vy, nebo vaši kamarádi, sourozenci, vaši přátelé. 
To, na co se děti po sobotách poctivě připravovaly, se stane skutečností. Přistoupí k první svaté zpovědi 
a k prvnímu svatému přijímání. Pro celou farnost je to velice povzbudivé vidět, kolik dětí chce přijmout 
Pána Ježíše a přicházet spolu s ostatními ke stolu Páně při každé mši svaté. 
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Když se narodí malý človíček, maminka ho koupe a natírá olejíčkem, všechno je voňavé a čisťounké. Ale na jeho duši 
bychom našli určitou skvrnku. Je to dědičný hřích, který si každý z nás na svět přinesl po Adamovi a po Evě. Při křtu svatém se 
tento hřích smývá a pak se duše pokřtěného děťátka podobá listu zářivě bílého papíru, na kterém není ani smítko. Dítě je čisté. 
Jak roste a nabývá rozumu, začíná se list popisovat. Každý den života je zapsán. Všechno, co dítě udělá dobrého, ale i špatného. 
Čím je starší, tím víc si uvědomuje a rozlišuje, co je dobré a co není, za to se pak někdy stydí. Ozývá se v něm hlas svědomí. 
A to je moc dobře. Právě před první svatou zpovědí se musí každý zamyslet a poslouchat hlas svého svědomí velice pečlivě, 
aby si uvědomil, co udělal zlého a také to, co udělat mohl a neudělal. A protože to je první svatá zpověď, je třeba podívat se 
zpět tak daleko, jak jen si vše pamatujeme. Uvidíme tam své hříchy, své jednání proti Pánu Bohu. Připadáme si ušmudlaní, 
zaprášení. Podobáme se tak trochu opuštěným domům. 

Každý z vás si určitě již mnohokrát všiml, že i v Dolní Čermné stojí některé takové domy. Jsou jakoby smutné. Všude okolo 
roste velká tráva nebo křoví. Okna jsou špinavá, zaprášená, někde i rozbitá a vidět by skrz ně bylo těžko. Jak to asi vypadá 
uvnitř? Všude plno prachu a smetí, od stropu visí spousty pavučin, jejichž obyvatele už dlouhé roky nikdo nevyrušil. 
V takovém domě bychom se určitě cítili špatně. 

Naše duše jsou také často pod nánosem drobných hříchů úplně smutné. Proto potřebujeme svých hříchů upřímně litovat 
a vyznávat se z nich ve svaté zpovědi. Vracíme se k Pánu Bohu, který nám hříchy odpouští. Dostáváme znovu milost a jsme 
čistí. Toužíme pak pozvat Pána Ježíše a s láskou ho přijmout ve svatém přijímání. On nám pomáhá v boji proti zlu, dává nám 
sílu a také odpouští drobné hříchy, když jich litujeme. 

V tuhle chvíli se podobáme zase domu, který je úplně čistý, jeho okny může proudit záplava světla a my zveme hosta, Pána 
Ježíše. On k nám rád přijde a zůstává s námi, pokud 
my sami nepokazíme naše přátelství hříchem. 
Zvláště těžkým. To pak náš dům zůstane zase 
prázdný a smutný, protože jsme vědomě Pána 
Ježíše od sebe vyhnali. Na to si chceme dávat velký 
pozor, abychom mohli k svatému přijímání chodit 
co nejčastěji. 

Při každé mši svaté se znovu opakuje svátost Těla 
a Krve Kristovy, kterou Pán Ježíš ustanovil při 
poslední večeři na Zelený čtvrtek. Dal nám sám 
sebe, své tělo i krev. Je to pro nás veliké tajemství, 
ale věříme, že Pán Ježíš je tajemně přítomen pod 
způsobou chleba a vína celý a živý. Když Pána 
Ježíše přijímáme ve svatém přijímání, uvědomme 
si, že to je ta největší návštěva, která k nám může 
tento den přijít a proto ji dobře přivítejme a važme 
si toho, že k nám přišla. 

Vám všem, kteří příští neděli poprvé přijmete 
Tělo a Krev Páně přeji, aby se tento den zapsal 
nesmazatelně do vaší paměti, aby jste ho krásně 
prožily spolu s vašimi rodiči a blízkými 
a nezapomněly také za tento dar poděkovat. 

Obrázek musíte nejprve podle čísel vybarvit a pak 
poznáte, co je na něm namalováno. 

(1 - bílá, 2 - žlutá, 3 - červená, 4 - oranžová, 5 - světle modrá) 

(Otazníček) 

PPRROO    SSTTAARRŠŠÍÍ::  
V našem povídání o svatých můžeme dnes pokračovat. V červnu si asi mnozí z vás uvědomí svátek sv. Víta a svátek sv. Jana 

Křtitele. O sv. Janu Křtiteli jistě něco víme a tak se spíš zaměříme na některé údaje o sv. Vítovi, jehož svátek se slaví 15. června 
Jméno Vít není příliš časté, ale přesto je všichni jistě dobře znají, protože tomuto světci je zasvěcen nejkrásnější 

a nejrozsáhlejší chrám v naší vlasti, svatovítská pražská katedrála, jejíž základy položil již sv. Václav v X. století. Sv. Vít patří 
spíše k tzv. legendárním světcům, o kterých máme zpravidla jen málo historicky spolehlivých zpráv. 

Pocházel snad ze Sicílie. Podle legendy už jako dítě vykonal mnoho zázraků. Prefekt Valerián ho dal proto uvěznit a dokonce 
i mučit bez ohledu na jeho útlý věk. Současně se snažil přinutit i jeho dosud pohanského otce, aby přiměl svého synka k odpadu 
od křesťanské víry. Pověst o podivuhodném dítěti se donesla až do Říma k císaři Diokleciánovi. Vít pomohl uzdravit císařova 
syna, ale odměnou mu bylo zase vězení a mučení, protože odmítal obětovat pohanským bohům. 

Zemřel v mladém věku mučednickou smrtí v jihoitalské Lukánii, kolem roku 304 za Diokleciánova pronásledování. Úcta 
k sv. Vítu je i přes nedostatek zpráv známa už v 5. století. Část jeho ostatků byla uchována (od r. 836) v klášteře Korvey nad 
Weserou; odtud dostal jeho rameno sv. Václav a uložil ho v hlavním pražském kostele nesoucím jeho jméno. 

(Podle knihy V jednom společenství, EJ) 
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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  

    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

6. neděle velikonoční 
28. května 2000 

23. týden / 2000 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

29. května - pondělí  po 6. neděli velikonoční 
19.00 Dolní Čermná – za rodiče Křivohlávkovy a dva syny 

30. května -  úterý  sv. Zdislavy 
31. května -  středa  Svátek Navštívení Panny Marie 

dnes se koná ve farním kostele poslední májová pobožnost v tomto roce 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Holečka a manželku 

1. června -  čtvrtek  Slavnost Nanebevstoupení Páně 
6.45  Dolní Čermná - za zemřelé z rodiny Bednářovy 

17.00 Verměřovice - na úmysl dárce 
19.00 Dolní Čermná – za farníky 

Od pátku začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého, ve farním kostele bude 30 minut před začátkem 
každé mše svaté probíhat svatodušní novéna v podobě společného rozjímání, litanií a svátostného požehnání. 

2. června - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná - za rodinu Hrabáčkovu a Bednářovu 

3. června - sobota  sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 

6.45 Dolní Čermná - za živou rodinu 
13.00 Dolní Čermná - za celý rod Macháčků 
19.00 Petrovice - za Jana Marka 

4. června - neděle - 7. velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky 
Ve farním kostele se při ranní mši svaté uskuteční 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti. 

Dolní Čermná -  7.30 h. - za děti, které jdou ke svému 1. svatému přijímání 
Verměřovice -  10.00 h. - za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 
Mariánská Hora -  16.00 h. - za Marii a Ludmilu Šilarovy 

Lektorská služba: 
1. 6. - Nanebevstoupení Páně Dolní Čermná - 19.00 h. Blažkovi 224 
4. 6. - 7. neděle velikonoční Dolní Čermná - 7.30 h.  p. Pecháčková 310, Mariánská Hora - 16.00 h. Nastoupilovi 109 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele:  pondělí  - od 18.30 - do 18.55 h.,   středa a čtvrtek - od 18.00 - do 18.55 h. 

pátek  - od 15.00 - do 18.30 h.,   sobota - od 14.45 (první sv.zpověď dětí) 
neděle  - vzhledem k 1. sv. přijímání dětí se přede mší sv. nezpovídá! 

ve Verměřovicích: čtvrtek  - od 14.00 - do 16.55 h. 

Návštěva nemocných a starších farníků: 
V Dolní Čermné - ve čtvrtek 1. června a v pátek 2. června dopoledne 

Duchovní správce upozorňuje na akce ve farnosti: 
akce den čas místo 
zkouška zpěvu dětské scholy pondělí 29.5. 16.30 h. fara Dolní Čermná 
zkouška scholy rytmického zpěvu pátek 2.6. 17.30 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 29.5. 20.15 h. fara Dolní Čermná 
zpověď dětí před 1. svatým přijímáním sobota 3.6. 14.15 h. fara Dolní Čermná 
Dětský den – hry, pohádkový les, soutěže sobota 3.6. 18.00 h. Petrovice – hřiště (Pa) 


