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Církev od počátku svého života kladla do samého středu své existence oslavu Zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Její postoj se opírá 
o slova sv.Pavla: „Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však vzkříšen Kristus, je vaše víra marná, 
ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu.“ (1 Kor.15,13.17) Pokud by Ježíš zde na Zemi učil o svém 
Otci, konal velká a podivuhodná znamení, ale zůstal mrtvý v hrobě, byl by jeho život srovnatelný se svědectvím jednoho 
z proroků. Nic na tom by neměnila ani skutečnost, že zemřel hroznou smrtí na kříži. Pokud by nevstal z mrtvých, řadil by se jen 
do řady umučených proroků. Sv.Pavel však hned dodává: „Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako 
vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak i v Kristu všichni dojdou života.“ 
(1 Kor.15,20-22) Přijmout skutečnost Zmrtvýchvstání Krista je záležitostí víry. Té však chce pomoci i bohatá a působivá 
liturgie Svatého týdne. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o své prožitky nadcházejícího týdne tak, jak jsem je načerpal během 
svého života. 

 KVĚTNÁ NEDĚLE 
Květnou nedělí vstupujeme do dění, které se odehrálo během Ježíšova života, 

když mu bylo asi 33 let. Ježíš se svými učedníky vjíždí jeruzalémskými branami, 
aby v městě Davidově během židovských velikonočních svátků slavil obvyklou 
hostinu. Dělá to slavnostním způsobem, když posílá své učedníky pro oslíka a na 
něj se posadí jako izraelský král. Jeho chování vzbudí v davu poutníků velké 
nadšení, současně utvrzuje rozhodnutí členů velerady zatknout Krista a postavit 
ho před soud, který by se již patřičně postaral o nepohodlného proroka 
z Nazareta, jenž se pokládá za Božího syna. Církev si Ježíšův vjezd do 
Jeruzaléma připomíná průvodem s posvěcenými ratolestmi. Pro mne je obřad 
svěcení ratolestí před křížem na hřbitově a následující průvod věřících do kostela 
vyjádřením putující místní církve – farnosti, která se společně odebírá do svého 
kostela, kde bude prožívat všechna důležitá tajemství Svatého týdne. Tedy 
slavení velikonoc není na prvním místě mojí osobní záležitostí, ale je to činnost 
celého společenství věřících. V bohoslužbě slova jsou o této neděli zařazené 
pašije čili evangelní úryvky o umučení a smrti Pána Ježíše. Dobře zazpívané pašije jsou podstatným zážitkem v liturgii Květné 
neděle. Věřící má možnost přestat být pouhým posluchačem, ale může se nechat přímo vtáhnout do děje Velkého pátku. 

PONDĚLÍ, ÚTERÝ A STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 
Pondělí, úterý a středa Svatého týdne na první pohled poskytují jakýsi „klid před bouří.“ Biblická čtení ze Starého zákona 

jsou z proroka Izaiáše a to první, druhá a třetí píseň o Hospodinu Služebníku. Jsou mistrným dílem a poskytují obraz trpícího 
Božího služebníka, kterým není nikdo jiný než Mesiáš – Ježíš Kristus. Středa Svatého týdne lidově nazývaná „škaredá“ 
v evangeliu hovoří o Jidášově zradě. 

ZELENÝ ČTVRTEK 
Svaté „Třídenní“ začíná Zeleným čtvrtkem. V každé katedrále slaví v dopoledních hodinách diecézní biskup se svými 

kněžími mši svatou tzv. „Missa chrismatis“, při které dochází k obnovení kněžských slibů a všech závazků a při které biskup 
světí olej nemocných, křtěnců a křižmo (olej smíchaný s balzámem). Jedná se nejen o velmi působivý obřad ve starobylé 
katedrále, ale také dochází k bratrskému setkání většiny kněží a jáhnů z diecéze v čele s diecézním biskupem. Přiznám se, že se 
na tuto chvíli moc těším. Jsem rád ve společenství s ostatními kněžími, zvlášť, když se s některými setkám jen o této slavnosti. 

Večerní mši svatou již slaví každý kněz ve své farnosti, kde působí. Mše svatá má slavnostní ráz a je sloužena na památku 
poslední večeře Páně. V liturgii jsou zajímavé následující okamžiky. Při zanotování „Sláva na výsostech Bohu“ se naposledy 
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před velikonocemi rozezní varhany a kostelní zvony, pak 
náhle zmlknou a opět se rozezvučí až o vigilii 
Zmrtvýchvstání Páně. Ministranti místo zvonků používají 
řehtačky a klapačky. Po promluvě dochází k umývání nohou 
dvanácti mužů m z farnosti, kteří představují dvanáct 
Ježíšových apoštolů. Tento obřad znázorňuje pokornou 
službu Pána Ježíše, kterou podle jeho vzoru mají konat 
všichni jeho učedníci. V naší farnosti se stále ještě jedná 
o nový prvek, který u některých farníků vyvolává smíšené 
pocity. Pro mne – kněze a služebníka církve - je ale důležité 
si tímto obřadem připomenout, co je mým hlavním posláním. 
Hlubokým zážitkem pro mne osobně je zpěv našeho 
chrámového sboru během obřadu „Umývání nohou“, který 
pochází z roku 1541. Píseň se jmenuje „Ježíš Kristus, náš 
milý Pán“ a nápěv je podle chorálního nápěvu „Vexila Regis 
prodeunt“. Při bohoslužbě oběti kněz většinou používá 
slavnostní I.eucharistickou modlitbu (kánon), v níž je vložena speciální část modlitby těsně před proměněním chleba v Tělo 
Kristovo, která se může použít jedině na Zelený čtvrtek. O důležitosti přijetí Těla Páně právě v tento den asi není třeba mnoho 
slov. Po skončení mše svaté se ubírá kněz s Nejsvětější svátostí oltářní za doprovodu přisluhujících ministrantů do 
Getsemanské zahrady. U nás ji už léta představuje boční rokokový oltář sv.Jana Nepomuckého, kde se uchovává eucharistie 
právě od večera Zeleného čtvrtku až do vigilie Bílé soboty. Po chvíli tiché adorace, následuje v této „Getsemanské zahradě“ 
takzvaná „Svatá hodinka“, během níž se společně rozjímá nad utrpením Pána Ježíše před Jeho zatčením římskými vojáky. Je 
dobře, aby se každý z nás (mimo rodičů s malými dětmi) této adorace zúčastnil. Nabízí se další možnost rozjímání nad velikostí 
a dobrotou Boží, která se zjevuje v eucharistickém zázraku. Ještě než se uzamkne na Zelený čtvrtek kostel, kněz za asistence 
pana kostelníka sejme z oltáře plátna, oltářní kameny s ostatky svatých omyje svěcenou vodou a zahalí všechny kříže v kostele 
černou rouškou na znamení zármutku blížícího se Velkého pátku. 

VELKÝ PÁTEK 
Velký pátek je dnem přísného postu a rozjímáním nad utrpením a smrtí našeho Pána na kříži. Již poněkolikáté bude 

symbolicky ve tři hodiny odpoledne pobožnost křížové cesty v areálu Mariánské hory. Samo prostředí je dost výmluvné pro 
konání takové pobožnosti. Během necelé hodiny budeme mít možnost se v duchu přenést do Jeruzaléma a tam, od domu Piláta 
až po vrchol Golgota, doprovázet Pána Ježíše. 

Velkopáteční liturgie začíná 
vstupem kněze za doprovodu 
ministrantů k oltáři. Kněz se 
položí tváří na oltářní schody 
a drží tzv. prostraci. Je to gesto, 
které je vyhrazené pouze 
duchovním – mužům, kteří tuto 
polohu zaujali během svého 
jáhenského, kněžského či 
biskupského svěcení, a vyjadřuje 
ten nejhlubší projev úcty 
služebníka vůči Pánu, člověka 
vůči Bohu, „který tak miloval 
svět, že dal svého jediného Syna, 
aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Po vstupní 
modlitbě lid naslouchá slovům proroka Izaiáše o Božím 
služebníku, který byl proboden pro naše hříchy. Slova žalmu 
dávají starozákonní předzvěst, co všechno Mesiáš, Boží 
vyvolený zakusí od svých nepřátel. Čtení z listu Židům 
upozorňuje posluchače na jedinečnou poslušnost tohoto 
Ježíše, vynikajícího velekněze, ve vztahu k Otci. Pašije 
v podání apoštola Jana jsou vyvrcholením velkopáteční 
bohoslužby slova. V působivém dramatu nelze přehlédnout 
unáhlené až slabošské chování Šimona Petra, stejně tak 
zbabělost Piláta, který neshledal na Kristu žádnou vinu, 
přesto ortel smrti nad Ježíšem podepsal. Důležité je svědectví 
Janovo, který zaznamenal poslední slova Ježíše na kříži, ve 
kterých Jana odevzdal za syna své matce Marii a Marii zase 

do péče učedníka. Odkaz pašijí 
je asi tou nejlepší přípravou na 
posvátný obřad uctívání 
svatého kříže. Po trojím 
zvolání kněze „Hle, kříž, na 
kterém umřel, Spasitel světa.“ 
a současném odhalení 
zakrytého kříže, následuje 
osobní projev úcty každého 
věřícího vůči ukřižovanému 
Kristu. Pokleknutím před 
křížem nebo úklonou hlavy 
vyjadřuje věřící svůj vztah 
k Pánu smrti a života. Během 
uctívání kříže zpívá až dojemně 

chrámový sbor píseň „Lide můj, co jsem ti učinil,“ 
a „Žaloby“. Tyto biblické texty jsou výborným námětem pro 
osobní rozjímání věřícího, který sklání svoji bytost před tváří 
Ukřižovaného. Svatým přijímáním je pak završena 
velkopáteční liturgie. Věřící, který uctil ukřižované 
a zmučené tělo Pána, má nyní možnost ho přijmout do svého 
bytí. Naplňují se tak na něm slova sv.Pavla: „Nežiji už já, ale 
žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře 
v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého 
za mne.“ (Gal.2,20) Podle tradice se po obřadech odebírá 
kněz s monstrancí, ve které je svátostný Ježíš, v průvodu 
s ministranty k Božímu hrobu. Zpěváci přitom zpívají 
posvátnou píseň „Vexila, Regis…“ 
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BÍLÁ SOBOTA 
V noci z pátku na sobotu a v sobotu celý den probíhá u Božího hrobu adorace věřících. Nabízí se opět příležitost ponořit se 

v toku času i v mimořádnosti okamžiku do rozjímání o velikosti lásky Ukřižovaného. Určitě to stojí za to přerušit aspoň na 
chvíli velikonoční přípravy a nechat ztišit svoji duši u místa, kde spočinulo Ježíšovo mrtvé tělo. 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
V sobotu po západu slunce, když se setmí a rozhostí svatý klid, shromáždí se 

věřící před kostelem, kde je připravena hranice pro zapálení a posvěcení ohně. Jde 
o první působivý moment obřadu vigilie Zmrtvýchvstání Páně. Hořící hranice dříví 
vyniká v šeru večera, mihotavě osvěcuje siluety jednotlivých věřících a dodává 
tajemnost a posvátnost prožívané chvíle. Kněz jednoduchým obřadem posvětí oheň 
a zapálí od něho velikonoční svíci – paškál, který před tím označil současným 
letopočtem a řeckými písmeny Alfa a Omega, a do kterého zabodl pět kadidlových 
zrn na znamení pěti Kristových ran. S rozsvícenou velikonoční svící se vydává 
kněz, ministranti a všichni zúčastnění věřící do kostela, ve kterém jsou zhasnuta 
všechna světla a ze kterého ještě výmluvně hovoří temnota Velkého pátku. Kněz 
třikrát zvolá: „Světlo Kristovo“ a lid odpovídá: „Sláva tobě Pane.“ Poprvé se tak 
děje při vstupu kněze do kostela. Po druhé, když kněz stojí pod kůrem. Po tomto druhém zvolání rozsvítí ministranti od paškálu 
své svíce a předají světlo Kristovo ostatním věřícím. Jde poměrně o náročný okamžik, aby předávání světla netrvalo příliš 
dlouho, ale současně, aby mělo důstojný průběh. Tady je třeba jak připravenosti ministrantů, tak i potřebné pružnosti všech 
věřících. Po třetím zvolání kněze se rozsvítí najednou v celém kostele všechna světla. Není třeba příliš upozorňovat na 
jedinečnou symboliku a působivost průvodu s velikonoční svící. Po té, co kněz umístí paškál na podstavec v presbytáři, okouří 
ho kadidlem, ubírá se k ambonu, aby odtud zazpíval slavnostní velikonoční chvalozpěv – Exultet. Osobně se na tuto chvíli, 
i když nejsem zdatný zpěvák, moc těším. Text chvalozpěvu je starobylým bohatstvím církve a zračí se v něm krása pojetí 
posvátné Veliké noci, kdy Pán pouta smrti rozetnul a jasně zazářil lidskému rodu. 

Následující bohoslužba slova předkládá sedm starozákonních čtení, sedm žalmů a sedm modliteb Matky církve. Chce tím tak 
ukázat Boží působení a jeho spásonosný záměr v celých dějinách spásy. Střídání lektorů i obou sborů zpěváků (mužů a žen) je 
důležitým zpestřením bohoslužby, která jinak může pro svoji nezvyklou délku, působit až únavně. Po sedmé modlitbě zazní 
radostné „Sláva na výsostech Bohu“, hned se rozezvučí zvony a opět zazní tóny varhan. Boží lid se definitivně rozloučil 
s postní dobou a začíná slavit nové velikonoce. Po epištole (list apoštola) kněz využívá svého práva a jako první může zazpívat 
Alelujový žalm 118: „Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.“ Pro mne je to další vznešený okamžik, mohu vyzpívat se 
žalmistou, jak dobrý a mocný je Pán ve svých činech, vždyť Jeho milosrdenství trvá na věky. Po přečtení evangelní zvěsti 

o ženách, které první den po sobotě našly prázdný hrob a později se setkaly i se 
samotným Ježíšem, kněz povzbudí lid krátkou promluvou a následuje obřad žehnání 
křestní vody. Poselství velikonoc jasně hovoří o novém životě na základě Ježíšova 
zmrtvýchvstání. Křest je znovuzrození z vody a z Ducha. Proto je logické, že církev 
právě o velikonoční vigilii žehná ve farním kostele místní křestní pramen, ze kterého 
se během dalších měsíců narodí noví křesťané, Boží děti. Po litaniích a svěcení vody 
ministranti opět předají věřícím světlo, rozžaté od paškálu. Rozsvícené svíčky drží 
lidé během obnovy svého křestního slibu. Během této obnovy se věřící třikrát odříkají 
zlého ducha, všeho, co působí i všeho, čím se pyšní. Současně třikrát vyznávají svoji 
víru v jednoho Boha, v Ježíše Krista, v Ducha svatého a svatou církev obecnou. Kněz 
na potvrzení vykonaného slibu, pokropí lid požehnanou vodou. 

Bohoslužba oběti je ve skutečnosti novozákonní velikonoční pascha. (Poznámka: 
v židovském pojetí znamená pascha – přejití, tedy přechod Židů Rudým mořem.) 

Přijetí Těla Páně o velikonocích je důkazem, že křesťan není suchou ratolestí na 
vinném kmeni. Po svatém přijímání je v naší farnosti zvykem, že kněz jde 
s ministranty do Božího hrobu. Tam vezme sošku Vzkříšeného Krista a nese ji 
v průvodu okolo kostela. Lid zatím zpívá velikonoční píseň „Hle, vstal již z mrtvých 
Kristus Pán“. Po příchodu zpět do kostela se kněz odebere k hlavnímu oltáři, kde 
sošku umístí vedle svatostánku. Závěrečné slavnostní požehnání a propuštění Božího 
lidu ještě dělají jakousi pomyslnou tečku za celým bohatstvím velikonoční vigilie. 

Snad tyto myšlenky a poznámky k liturgii Svatého týdne vám pomohou lépe porozumět křesťanským 
velikonocům a Kristovu vykupitelskému dílu. Drazí, bratři a sestry, rád vám při této příležitosti vyprošuji, aby 
se Zmrtvýchvstalý Ježíš dotknul také vašeho života. Aby svým velikonočním vítězstvím zahnal temnoty hříchu 
a lidského strachu, vtiskl do vaší duše svůj pokoj, a tak nechal rozhořet vaše srdce novou radostí. Požehnané 
velikonoce vám všem a vašim drahým. 

Váš Otec Pavel 
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PPŘŘEEHHLLEEDD    PPRRAAVVIIDDEELLNNÝÝCCHH    AAKKTTIIVVIITT    NNAA    FFAAŘŘEE    VV    DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÉÉ  
den čas akce kdo vede 

15.15 - 16.00 h. náboženství 
studenti 8-letého 

gymnázia 
sr. Ludmila Kubicová 

16.30 - 17.45 h. zkouška zpěvu děti MUDr.Zdeňka Novotná 
pondělí 

19.15 - 20.00 h. náboženství středoškoláci Otec Pavel 

úterý 
16.30 h. 

(1/14 dní) 
setkání při kávě ženy a dívky Marta Řeháková a 

Jana Vondrová 
18.00 - 19.00 h. výuka němčiny účastníci kursu paní Marie Pecháčková 

středa 
19.00 - 20.00 h. výuka angličtiny účastníci kursu paní Marie Pecháčková 

čtvrtek 
9.00 – 11.00 h. 

(1/14 dní) 
dětské klubíčko 

malé děti ve věku 
0 – 4 let 

Anna Motlová 
Vlaďka Dvořáková 

16.00 - 17.00 h. farní knihovna pro veřejnost Anna Motlová 
Ing. Jitka Macháčková 

16.45 - 17.45 h. zkouška zpěvu mládež Pavel Mareš 
19.00 - 21.00 h. zkouška zpěvu chrámový sbor pan Jan Hampl 

pátek 

19.15 h. 
(1/14 dní) 

setkání mládež  

9.00 - 10.00 h. 
(1/14 dní) 

schůzka ministranti Otec Pavel 

15.00 - 16.30 h. 
(1/14 dní) 

Hry a povídání děti z Dětského 
domova 

Anna Motlová 
sobota 

20.00 - 21.00 h. 
(1/14 dní) 

biblická hodina pro zájemce Otec Pavel 

neděle 8.30 - 10.30 h. setkání muži  

Malá ukázka uvedených aktivit (viz foto) z předvánočně 
laděné hodiny angličtiny. Dlužno podotknout, že někteří 
studenti (jako třeba já) jsou tak trochu lajdáci a proto zaplať 
Pán Bůh za tu "svatou trpělivost" paní Marie Pecháčkové. 

(PeM) 

K tomuto výčtu aktivit konaných na naší faře patří 
samozřejmě kompletní pastorační servis pro naše občany – 
nejen praktikující křesťany, ale i ostatní veřejnost. Životem 
pulzující fara je tedy tím nejlepším důkazem toho, že tolik 
nutná oprava této významné stavby v naší obci byla velmi 
dobrou investicí, která již 5 let zdárně slouží svému účelu. 
Možnosti jejího využívání jsou však ještě větší. Záleží jen na 
nás, jak tuto nabídku využijeme. 
S blížícím se jarem se naskýtá také otázka: "....podaří se 
opravit také přilehlé objekty a zkulturnit farní zahradu 
a přilehlé plochy tak, aby byly více ozdobou než strašidlem 
naší obce? Toť výzva pro nás všechny..... 

....jarem provoněnou mysl a mnoho zdravého elánu do vašich aktivit 
(PeM) 

KKUULLTTUURRNNÍÍ  KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
Út 26. 3. - 19.30 hod Jarní koncert Big Bandu Lanškroun a jeho hostů, sál lanškrounského zámku 

Pá 5.4. - 19.00 hod. Němý Bobeš – v podání herců divadla Járy Cimrmana, sál kina v Jablonném nad Orlicí 

Ne 7.4. - 15.00 hod. Kocourek Modroočko - dětský muzikál s písničkami Marka Ebena 
sál lanškrounského zámku 

Út 9.4. - 19.30 hod. Královehradecký mužský sbor - 154. ABO koncert, sál lanškrounského zámku 

Út 16.4. - 8.30 hod. O statečné princezně Máně - divadelní představení pro MŠ a ZŠ, sál lanškrounského zámku 

Út 16.4. - 20.00 hod. Samson a jeho parta - Jaroslav Samson Lenk s novým programem, sál lanškrounského zámku 

Čt 18.4. - 19.30 hod. Dáma na pavlači - úspěšný pořad herečky Libuše Švormové (soudničky z předválečné Prahy 
a oblíbené staropražské písničky), sál lanškrounského zámku 
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SSPPOOLLEEČČEENNSSKKÁÁ    RRUUBBRRIIKKAA  
V dubnu 2002 oslaví: 
79 let pan Karel Faltejsek  z Dolní Čermné 
78 let pan Jiří Motl   z Dolní Čermné 
77 let paní Božena Smejkalová z Dolní Čermné 
75 let paní Anna Gasiorová  z Dolní Čermné 
75 let paní Jiřina Faltejsková z Dolní Čermné 
74 let paní Marie Applová  z Dolní Čermné 
72 let paní Jiřina Holečková z Dolní Čermné 
71 let paní Jiřina Nastoupilová z Dolní Čermné 
65 let pan Jiří Blažek  z Dolní Čermné 
81 let paní Věra Dušková  z Verměřovic 
76 let pan Břetislav Krejsa  z Verměřovic 
77 let paní Jiřina Stejskalová z Verměřovic 
50 let pan František Dombaj z Verměřovic 
50 let pan Jan Marek  z Verměřovic 
78 let paní Jaroslava Marková z Petrovic 
55 let paní Marie Kužílková z Horní Čermné 

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým 
srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání 

a pevné zdraví do dalších let. 
Otec Pavel 

 
 
 
 
 
 
 

 

KK    ZZAAMMYYŠŠLLEENNÍÍ  
KKOONNTTRRAASSTTYY  

Co je lidstvo lidstvem, stále existují rozdíly mezi lidmi. V tomto případě je myšleno mezi lidmi 
bohatými a chudými. Několik kontrastů bych vám chtěl teď představit. 

Američana Billa Gatese drží na čelním místě nejbohatších lidí světa jeho firma MICROSOFT. Jeho 
majetek je odhadován na 60 miliard dolarů = 2 160 miliard Kč. Na vrcholu žebříčku nejbohatších žen 
světa se drží majitelka francouzské firmy L’Oreal. A kolik to vlastně má? V přepočtu na EURO je to hodnota 14,3 miliard, 
v přepočtu na naší měnu kolem 462 miliard Kč. Ze světového bohatství celé naší planety Země vlastní cca 68 % jen kolem 
jednoho sta nejbohatších rodin milionářů a miliardářů. 

A teď z opačné strany. Celkem 1,2 miliardy lidí naší planety má na den méně než 1 $, tj. našich cca 36 Kč. Téměř 
2,8 miliardy lidí musí vyžít jen ze 2 $ na den a osobu. Přes 30 miliónů lidí naší planety trpí malomocenstvím. A stačí tak málo: 
v počátku nástupu této „metly lidstva“ vyléčí nemoc (v přepočtu na naší měnu) pouhých 150,- Kč. Že to jsou extrémy? Ano, 
ale jsou to fakta. Vzpomínám si na modlitbu jedné stařenky z kterési knihy, která se takto modlila: „Pane Bože, zachraň mě od 
velkého bohatství, ale i od velké chudoby!“ 

A co my? I když naříkáme, že máme málo peněz, že s ohledem na rostoucí ceny stále chudneme, máme stále z čeho dávat. 
I ten halíř vdovy z evangelia měl obrovskou cenu. Měli bychom se učit dávat ne z toho, co nám přebývá, ale z toho, co sami 
potřebujeme. I když to bude jen malý obnos, bude to obrovský dar. A dávejme tak, „aby pravice nevěděla, co dává levice“! 
Zkusme to! Mnohdy není potřeba velkých peněz, ale mnoho LÁSKY a SOUCITU. 

Na závěr pár moudrých myšlenek Matky Terezy, která sdílela chudobu s nuznými: 
* Chudobu nestvořil Bůh. Vyrobili jsme si ji my sami, já, ty... naším sobectvím. 
* Nechovejme se k chudým jako k našemu koši na odpadky, kam dáváme všechno, co již nepotřebujeme a nebo nemůžeme 

sníst. Nemohu jíst toto jídlo, dám ho chudým! Nepotřebuji již tuto věc, tyto šaty, dám to chudým. Ztotožňujeme se potom 
s chudobou chudých? 

* Přeji si, aby se dary či pomoc bídným dávaly s citem. 
* Hlad se netýká jen chleba. Existuje i hlad po lásce. 
* Chudí jsou skvělí, jsou velcí. Kdybyste je poznali, nemohli byste je nemilovat. 
* Jen vy a já společně můžeme uhasit žízeň po lásce tolika lidí! 

(js) 

Duben 2002 

1.4. Po Pondělí 
velikonoční 

7.30  Nastoupilovi 303 

7.30 Prokopovi, Eliášovi 329 7.4. Ne 2. neděle 
velikonoční 10.30 Vágnerovi 102 

7.30  Svobodovi 252 14.4. Ne 3.neděle 
velikonoční 10.30  Applovi 100 

7.30  p.Kunertová 177 21.4. Ne 4. neděle 
velikonoční 10.30  Zpěvákovi 195 

7.30  Bláhovi 457 28.4 Ne 5. neděle 
velikonoční 10.00  Jurenkovi 160 

Květen 2002 
7.30  Marešovi 272 5.5. Ne 6. neděle velikonoční 

16.00  p.Šimková 99 
9.5. Čt NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 
19.00  p.Müllerová 87 

7.30  Langrovi 173 
12.5. Ne 7.neděle velikonoční 

16.00  Kunertovi 125 

7.30  Pecháčkovi 207 
19.5. Ne SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 16.00  Kunertovi 458 

7.30  p.Pecháčková 310 
26.5. Ne NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

16.00  Pecháčkovi 330 

30.5. Čt TĚLO A KREV PÁNĚ 19.00  Menclovi 193 

SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ  
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PPAAPPEEŽŽSSKKÉÉ    MMIISSIIJJNNÍÍ    DDÍÍLLOO  
Naše farnost, tak jako mnohé jiné, 

obdržela od Papežského misijního díla 
v ČR poděkování za peníze zaslané 
z naší farnosti pro toto dílo. Ředitel 
národního Papežského misijního díla 
v ČR P. Jiří Šlégl v dopise píše: „Vaše 
oběti, modlitby a finanční příspěvky 
jsou velmi důležitou pomocí pro veliké 
množství lidí žijících v bídě 
a negramotnosti. V nejchudších zemích 
světa umírá denně 19 tisíc dětí. 
Papežské misijní dílo se právě do těchto 
míst snaží nasměrovat svou pomoc. Za 
rok 2000 se sešlo na kontě Papežského 
misijního díla přes 160 milionů $ to je 
v naší měně 5 760 miliónů Kč. Z toho 
v ČR se sešlo na toto konto přes 
13,8 mil. Kč.“ V naší farnosti bylo zís-
káno z akce „misijní koláč“ v roce 
2001 5 143,- Kč. 

Současný ředitel Papežského misijního 
díla v ČR P. Jiří Šlégl zaslal současně 
i přehled stěžejních projektů, které 
Papežské misijní dílo v roce 
2001 podpořilo. 

1. Papua - Nová Guinea - podpora 
výživného programu pro děti zvláště 
uprchlíků, kteří se v této zemi usadili 
natrvalo a žijí v nejtěžších podmínkách. 
Pomoc je poskytována ve formě pasto-
rační, lékařské, vzdělávací a sociální 
péče. 

2. Jamajka - diecéze Montego Bay - 
výživný program pro děti denního centra 
sv. Rodiny, kde jsou zdarma živeny 

 a vyučovány podvyživené děti 
z nezaměstnaných rodin a z rodin 
s velkým počtem dětí. Bohužel, zatím 
může kongregace Sester Mariiných 
nasytit pouze 120 dětí denně. 

3. Indonésie - Tanak Kanak - jídlo 
a hrneček mléka pro školáky 
z nejchudších rodin, kteří jsou zpravidla 
podvyživeni. Kongregace Dcer lásky 
živí a stará se o 220 dětí denně. 

4. Indie - diecéze Dibrugarh - 
vybudování školních zařízení pro 
negramotné děti. Tato oblast,v níž je 
diecéze, je jednou z nejméně 
rozvinutých a nejzaostalejších v Indii. 
Většinu usedlíků tvoří kmen Adivasi, 
z něho je gramotných jen 8 % mužů 
a 2 % žen. 

 Školy, pokud vůbec jsou, a dají-li se 
vůbec nazvat školami, jsou téměř ne-
funkční, neboť nejsou peníze pro učitele 
a na nejzákladnější pomůcky k výuce. 
Několik studentů a učitelů jsou 
nadšenými propagátory a osvětáři 
v programech vzdělávání dětí 
i dospělých. 

5. Albánie - Berat - opatření lavic, 
tabulí, knih a pomůcek pro novou křes-
ťanskou školu sv. Lucie. Komunistická 
Albánie byla jedinou zemí na světě, 
která zcela zvrhlým komunistickým 
zákonem zničila jakékoliv církve 
a náboženství a vymýtila víru v Boha. 
Přesto se víra tajně udržela. A nyní 
v zaostalé zemi s nefunkční ekonomikou 
jsou funkční pouze křesťanské školy, 
kterým však chybí vybavení a pomůcky. 
V Beratu na žádost starosty vyučují 
v nezařízené škole 3 řádové sestry přes 
sto dětí. 

Mimo zde uvedené projekty byly 
financovány další projekty pro 900 dětí 
ve Středoafrické republice, pro 
480 školáků v Burkina Faso 
a v Kamerunu, pro 540 dětí v Zimbabwe 
a pro 400 školáků Sierra Leone. 

I letošní „misijní koláč“ podpoří 
podobné projekty Papežského misijního 
díla ve světě, v nejchudších oblastech 
naší planety a v zemích postižených 
občanskými válkami. 

Z materiálů zpracoval js. 

AAKKCCEE    VVEE    FFAARRNNOOSSTTII  
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 25. 3. 16.30 h. fara Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty pondělí 25. 3. 17.30 h.. kostel Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 25. 3. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty středa 27. 3. 17.30 h.. kostel Dolní Čermná 
adorace v Getsemanech - Svatá hodina čtvrtek 28. 3. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
pobožnost Křížové cesty pátek 29. 3. 15.00 h.. areál Mariánské hory 
adorace u Božího hrobu pátek, po celou noc a celou sobotu kostel Dolní Čermná 
pohoštění po vigilii Veliké noci sobota 30. 3. po mši svaté fara Dolní Čermná 
 
 
Upozorňuji, že tak jako v uplynulých letech, proběhne také letos na Velký pátek a na Bílou sobotu 
adorace u Božího hrobu. Adorace začne po skončení Velkopáteční liturgie, bude probíhat po celou noc 
z pátku na sobotu, a bude také pokračovat po celou Bílou sobotu až do 19.30 h. večer. Prosím věřící, aby se této 
adorace zúčastnili a obsadili potřebnou adorační službu. Arch papíru na zápis adorujících věřících bude položen 
na stolku u zadního vchodu farního kostela. Věřím, že adorace u Božího hrobu prohloubí náš vnitřní vztah 
k Pánu, který pro nás trpěl, byl ukřižován, umřel a třetího dne slavně z mrtvých vstal. 

Otec Pavel 
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PPRROO    DDĚĚTTII  
    AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Těžko bychom si představili Velikonoce bez 
ozdobených vajíček. Vyrábění kraslic patří k těmto 
svátkům stejně tak, jako třeba k Vánocům zdobení 
stromečku. Fantazie zde nemá žádné hranice, a tak 
můžeme vidět veliké množství překrásně malovaných 
vajíček, která zdobí domácnosti, výlohy a nebo jsou 
prostě darována při pomlázce. 

Na stránky Poutníka se dostala také jedna kraslice. Je 
trochu zvláštní. Je dost veliká, a tak mají krtek s myškou 

plno práce, aby jim nespadla a nerozbila se. Navíc vám přináší určitou zprávu, 
kterou ale musíte nejdříve rozluštit. Není to těžké. Stačí vyškrtat všechna sudá 
písmena. Pro vás nejmenší to znamená, že škrtnete každé druhé písmeno a ta, 
která vám zůstanou, už tvoří samotnou zprávu. S luštěním si raději pospěšte, 
protože kdyby náhodou vajíčko spadlo, skořápku by už nikdo neposkládal a vy 
byste se nedozvěděly to, co je podstatné a nejdůležitější. Až to zjistíte, můžete si kraslici podle vlastní fantazie vybarvit. 

(Otazníček) 

Pro starší: 

Nebylo vždycky samozřejmostí, že se v knihách mohlo psát to, co kdo chtěl a tak, jak to cítil. A vůbec už ne v učebnicích. Ze 
svého dětství si spíše pamatuji výsměch a urážky, protože jsem patřila mezi ty, kdo chodili do kostela a na náboženství. O to víc 
mne dnes velice mile překvapují některé články, které se objevují v čítankách těch nejmenších školáčků. 

Jeden takový se nádherně dotýká Velikonoc. Jednoho určitého momentu, který si zasluhuje naši pozornost, zamyšlení, náš čas 
k tomu, abychom si uvědomili, jak těžká může být samota, opuštěnost. 

Překrásně to ve své Legendě o pavoučkovi vystihla Zuzana Nováková: 
Proč nesvítí slunce, když je bílý den? Proč se najednou tak setmělo? 

To proto, že lidé postavili kříž. Proto se ptáci ustrašeně schovávají v listí a sluníčko pohaslo. 
Na kříži visí Ježíš Kristus. 
Kdo mu obváže rány, které bolí? Kdopak je ochladí, když ani jeho matka Maria na ně nedosáhne? 
Všude je tma. A nejsou v ní hvězdy. Nechladí rosa, nevane vítr, schoval se i vánek. 
V tom hlubokém tichu po břevně kříže šplhá pavouček. Už je tak vysoko, kam žádný nedoroste. Už je u Ježíšových 

probodených nohou. Nikdo ho nevidí, nikdo si ho nevšímá, ale on souká jemňoučký obvaz, pavučinkou omotává rány. Bolí to 
méně, Pane Ježíši? 

Už je u Kristových rozpřažených rukou. A ty také obvazuje. Chladí to, Pane Ježíši? 
Už šplhá nahoru k hlavě, skloněné pod těžkou korunou z trnů, aby ošetřil zraněné čelo. 
V Ježíšových očích se zaleskla slza a skanula na pavoučka. Rozstříkla se na jeho kulatých zádech do podoby kříže. 
Ten lehounký křížek, který netíží, tam zůstal i potom, když slunce znovu zazářilo, zazpívali ptáci a vítr zavanul. Zůstal 

pavoukům jako zvláštní vyznamenání až do dnešních dnů. Proto se jim říká pavouci křižáci. 

Řešení z minulého Poutníka: 
Dvojice: Adam a Eva, Kain a Ábel, Abraham a Izák, David a Goliáš, Zachariáš a Alžběta, Jáchym a Anna, Josef a Maria. 
Doplňování slov: dvou, Starý a Nový zákon, Mojžíšových, Genesis, Královské, Jób, 150, Žalmy, písní, Pláč, 4, Lukáš, 

Matouš, Marek, Jan, apoštolů, Listy, Pavel, Korinťanům, Římanům, Efezským,..., Petr, Janovo. 

(EJ) 

DDOO    VVAAŠŠÍÍ    KKNNIIHHOOVVNNIIČČKKYY  
Paul Tournier 

POROZUMĚNÍ V MANŽELSTVÍ - Vydalo: Návrat domů, Praha, 1994 

Velmi zajímavá útlounká knížečka nejen pro ty, kteří žijí ve svazku manželském, ale i pro všechny, 
kteří mají opravdový zájem dobře vycházet s druhými. 

Zkušenosti,na jejichž základě napsal dr.Tournier svoji knihu, načerpal jako lékař a psychiatr 
v Ženevě. 

„Víte,“přiznala se, „můj manžel je jako tajuplný ostrov. Stále ho obeplouvám kolem dokola 
a nemohu najít místo, kde bych mohla přistát.“ 

(citát z knihy) 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

Květná neděle 
24. března 2002 
13. týden / 2002 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

25. března - Pondělí  Svatého týdne 
18.00 h. - Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Markovu 

26. března - Úterý  Svatého týdne 
6.45 h. - Dolní Čermná – na úmysl dárce 

27. března - Středa   Svatého týdne 
18.00 h. - Dolní Čermná – za Annu Urbanovou 

28. března - ZELENÝ ČTVRTEK - památka Večeře Páně 
Hradec Králové  -  9.30 h. - koncelebrovaná mše svatá. - katedrála Svatého Ducha 

Při této mši svaté se světí oleje (olej nemocných, olej katechumenů a křižmo) a všichni kněží obnovují za přítomnosti svého biskupa 
kněžské závazky, vyjadřují novou ochotu svědomitě plnit své povinnosti a dodržet všechno, k čemu se přijetím kněžského svěcení 
zavázali. 

Dolní Čermná - 18.00 h. - na poděkování za dar kněžství 
Večerní mše svatá bude slavena na památku Večeře Páně, při mši svaté se bude také konat obřad Umývání nohou. 

Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. Getsemanské zahrady, kde se také bude konat tzv. Svatá hodina 
(rozjímání v Getsemanech). 

29. března - VELKÝ PÁTEK - památka umučení Páně - den přísného postu!! 
Mariánská Hora - 15.00 h. - Křížová cesta 
Dolní Čermná - 18.00 h. - Velkopáteční liturgie 

Velkopáteční obřad má tři části: bohoslužbu slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání eucharistie. Po obřadech se koná 
hodinová adorace mládeže u Božího hrobu. Adorace věřících bude dále pokračovat po celou noc a po celou Bílou sobotu v kostele 
v Dolní Čermné. 

30. března - BÍLÁ SOBOTA - obřady vigilie Veliké noci 
Dolní Čermná - 20.00 h. - Obřady velikonoční vigilie 

Liturgie vigilie má tyto části: svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužbu slova, obnovu křestních slibů a slavnou mši 
svatou z vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 
Po skončení obřadů se bude na faře konat malé pohoštění na oslavu Vzkříšení Páně. 

31. března - neděle - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Tímto dnem vstupujeme do velikonoční doby. Při všech bohoslužbách posvětíme pokrmy. 

Dolní Čermná -  7.30 h. - za Františka Mencla a rodiče 
Verměřovice -  9.00 h. - za Josefa Maříka, manželku a celý rod 
Dolní Čermná - 10.30 h. - za farníky 
Dolní Čermná - 16.00 h. - zpívané latinské nešpory zakončené svátost. požehnáním 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá: 

pondělí  od 14.00 - do 17.55 h. P.Souček z Lanškrouna a duchovní správce 
úterý od 6.00 - do 6.40 h. duchovní správce 
středu  od 14.00 - do 17.55 h. P.David z D.Dobrouče a duchovní správce 
pátek od 7.00 - do 12.00 h. duchovní správce 

Upozorňuji, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Velkou sobotu se nezpovídá!! 
Otec Pavel 


