ROČNÍK VI
KVĚTEN 2002

VZPOMÍNÁM NA ROZINKOVOU LOUKU
Pod tímto názvem vyšla nedávno krásná knížka, kterou napsala světová
spisovatelka Gudrun Pausewangová. Její knihy vyšly v jedenácti světových jazycích,
některé jsou zfilmovány. Je to vlastně naše
krajanka. Mládí prožila na samotě mezi
Lichkovem a Mladkovem, pod hraničním lesem,
v domku vedle rybníka s malým ostrůvkem.
Němci tam říkali „Rozinengarten – Rozinková
louka“ – ironicky, protože tam na bažině nikdy
nic kloudného nerostlo. Právě tam však její otec
– zemědělský odborník – postavil dům. Bažinu
odvodnil do nového rybníčku, vše při velice
namáhavé ruční práci. Z celé knihy je znát, jak tuto zem spisovatelka miluje,
jak je s ní srostlá. Koncem května roku 1945 však přišla do vsi linčovací
garda. Deset lidí před zraky všech umlátili, ukopali a mrtvé pověsili na strom
před kostelem. Místo spisovatelčina otce zabili omylem souseda stejného
jména. Smrtí hrozili i matce. To donutilo ubohou rodinu utíkat přes Kladsko
a Slezsko do Hamburku k tetě. Ačkoli to byla cesta nepředstavitelně těžká
a jen zázrakem ji přežili, spisovatelka na náš národ nezanevřela, dál
navštěvuje toto milované místo, jeho nové majitele hostí ve svém novém
domově, chápe náš národ, nehází vinu několika horlivců na všechny Čechy.
Za tragedii způsobenou svým národem ano i za svou vlastní pomýlenost se
omlouvá.
Kniha je krásným příkladem, jak bychom se měli chovat také my. Na dnešní
Němce se opravdu nehodí název „Hitlerova pátá kolona“.
Uvědomuji si i to, že časem se přece jen dochází ke správnému názoru na věc. Boží mlýny melou pomalu a jistě
tím pozitivním směrem, pokud dovedeme nenávist a hřích křivdy překonávat odpouštěním, nasloucháním hlasu
oponentů, přiznáním svých vlastních vin, lítostí nad nimi
a hlavně napravováním těchto vin v mezích svých
možností.
Samozřejmě, že bychom mohli říkat, že cesta pěšky
kolem tisíc kilometrů se nemůže vyrovnat utrpení
utlačovaných lidí po dobu války. Nejde však o rozsah
viny, ale o schopnost odpustit a všemožně se přičiňovat
o nápravu.
A v tomto směru je co napravovat. Vzpomeňme, co se
po válce dělo v Lanškrouně a lesích v našem okolí.
Pomodleme se za jediného Němce z Verměřovic, který
po válce uhořel ve svém domku, nebo za služku
z Horní
Dobrouče,
která
zemřela
v květnu
1945 v Čermné a jejíž syn později na památku vyryl její
iniciály na věčnou paměť na Kreuzigerově kříži nad
sadem.
Pomodleme se a hlavně: odpusťme si!
(JM)
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ZE ŽIVOTA MLÁDEŽE

Vojenská přísaha - 19. 10. 2001
Všechno vlastně začalo už 1. 10. 2001, kdy jsme se sešli v hojném počtu (min. o jednoho více, než je obvyklé)
v Turecku na nádraží. Tím jsoucnem, které bylo "navíc" byl Tommy V., který ten den nastupoval na vojnu u CO
v Olomouci. Rozloučit se s ním byli kromě rodiny a blízkých a blízké Bl. i dále doprovázející do Olomouce, kde ho
v provozuschopném stavu předali spolubojovníkům.
Pokračování se konalo v pátek 19. 10. 2001, kterýžto den měl vyvrcholit slavnostní vojenskou přísahou. Jako hosté tu
byly hlavně rodiny Vondrova a Voksova s dítkami a ostatní mnozí účastníci, kteří svým autogramem* snad doplní
sklerotické mezery.
Akt (slavnostní) začal před 9. hodinou připochodováním praporu s doprovodem hudby a potom několika štrůdlů přísahajících. Ti měli
něco bílého pod bradou, ale po přiblížení jsme zjistili, že to není mlíko, ale bílé "šály?", asi aby krk nenachladl nebo proti útočícím
bacilům. Následoval projev velkého šéfa (nevím jaké hodnosti), slavnostní fanfáry,… a pak slavnostně …přijelo poslední auto
s Ondrou, Žirafou, Jančou, Tomášem B. a Vendou M. a při parkování slyšeli hromové "TAK PŘÍSAHÁME!!!" - Toť ten nevšední
zážitek!
Po aktu noví vojáci odpochodovali - opět za doprovodu hudby. Pozůstalí si prohlédli vojenské technické vykopávky, hl. automobil
Tatra, potom přišel Tommy a jelo se na oběd a domů vstříc dalším světlým zítřkům.
(Zapsal Vašek P. - přímý účastník bojové operace i ostatní, kteří Tommymu přejeme brzké povýšení a dobré prožití vojenského
času*: Zita, Lída, …)
Prodloužená - taneční 2001 TJ. ŽANDA, VERČA, DAVID - 20. 10. 2001
Prodloužená byla v Letohradě od 19.00 hodin. Sešlo se nás tam docela dost: Maruška, Pepa, Lída,
Tomáš, Blanka, Pavel Macan, Pavel Marek, … Bylo to moc fajn. Těšíme se na plesy.

Oslava 18. narozenin
A kdože je slavil? Přece Pavel M.
Sešli jsme se v podvečer u Marků v pokojíku. Protože se někteří zpozdili, nečekali jsme na ně a zatím jsme
Pavlovi gratulovali.
Měli jsme připravenou scénku, takže když zpozdilci přišli, dali jsme se do díla. Protože víme, že Pavel
„brigádničil“ v TTK, trochu jsme ho prozkoušeli ze znalosti druhů dřeva. Ukázal se jako opravdový „machr“ –
všechno poznal, a tak ho vrchní velení firmy jmenovalo čestným členem.
Potom vrchní velení /Pepa, Tommy, Ondra/ rozhodlo, že mu nedáme hobla, jak tomu o významných výročích
bývá, ale že místo toho dostane vařečkou. A tak se stalo. Pavel všechno statečně vydržel a ukázal, že je
schopen snášet i ty nejtvrdší rány života.
Večer jsme hráli hry, povídali, zpívali, jedli a pili. Bylo to moc fajn – panovala skvělá nálada.
(Ja)
Pehumácké spolčo - 22. 10. 2001
/Poznámka autorky: POZOR, neplést si se setkáním mladých na faře v Dolní Čermné – nejvýraznějším znakem, kterým se
pehumácké spolčo liší od setkání na faře je to, že se neodehrává na faře, ale vždy u některého vybraného šťastlivce doma. Zpravidla
to bývá Maruška M., neboť má veliký pokoj i srdéčko./
Někdy je místem konání také skautská klubovna ve Verměřovicích, tak tomu bylo i dnes. Sešli jsme se bez zvláštního důvodu –
nikdo nic neslavil, v okolních kinech nedávali zřejmě nic, co by stálo za to vidět, ani jsme neměli v úmyslu /alespoň myslím/ se na
něčem zásadním domluvit.
Průběh v kostce: Co jsme dělali? – trousili, vítali, usedli, topili, vařili, jedli, pili, hodovali /vlastně myslím, že k jídlu nic nebylo, ale
zní to líp než jen pili, ne?/
Taky jsme kecali /systém každý s každým/, smáli, hráli a zpívali /především písně/. Do běhu večera zasáhla Jana /čti Žirafa/ ve
snaze vnést hluboké myšlenky. Učinila tak prostřednictvím „Věroměru Maxe Kašparů“ – přesněji řečeno jedné kapitoly z této knihy,
podobenství o botách, které tlačí. My jsme se uklidnili, poslouchali, souvislosti hledali, našli. Někdo /čti Šerif/ vznesl dotaz, co si
myslíme, že tvoří naši osobnost. My jsme nechápali – přemýšleli, mozek namáhali – málem zavařili – stejně nevěděli. Byl přece
pátek večer. Potom vše vysvětlil /Šerif/ - konečně pochopili a dokonce závěry vyvodili.
Mezi nejzajímavější části večera patřila hra na blázny. Spočívala v tom, že jedna skupina zůstala pěkně v teple u kamen
a představovala blázny. Naproti tomu druhá skupina – Pepa, Hanka, Maruška – psychiatři, byli vykázáni za dveře.
Všichni blázni trpěli stejnou chorobou psychického rázu. Psychiatři měli zjistit jakou. Nebylo to jednoduché, neboť někteří členové
první skupiny trpěli zároveň i několika svými vlastními psych. poruchami, což psychiatrům značně ztěžovalo situaci. Pak jsme už
pomalu vstávali, loučili, proti zimě se kuklili, vyrazili do ztemnělé podzimní krajiny a chvátali domů.
(L.V.)
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ODDÍLOVÁ JARNÍ VÝPRAVA

Dne 22. března jsme jeli k Horákově kapli a dobejvat
hrad Lanšperk. O půl deváté jsme se sešli u klubovny
kde už čekali Turčáci a ve ¾ 9 jsme vyrazili. Drobek
přišel na poslední chvíli. Směr byl tenisové kurty. Dál
pokračujeme k Crku kde se učíme nazpaměť říkanku
o Crku. Odtud pak pokračujeme do Dolního Dobrouče.
Když jsme tam docházeli, strašně fučelo. U rozcestí jsme se zeptali jedné
paní, jak se dostat ke kapli. Cestou nahoru potkáváme pány, kteří
zatloukali kůly do země. Ptáme se jich, zda tato cesta je opravdu ta pravá.
V dobré vůli nám pomoci vozík plný kolů pustili a ten pokračoval v cestě
dolů. Strašně jsme se smáli. Potom pokračujeme přes louku do kopce ke
kapli kde nás čekají Jabloňáci s Bystřáci. Pozdravili jsme se a já
s Červenáčkem sháníme trojnohu. Ostatní připravovali dřevo a někteří
pomáhali s obědem. Když jsme začali vařit guláš, já jsem smažil cibuli, ale začala mě pálit ruka, tak mi pomohl Luky. Mezi tím
už Jabloňáci jedli a my dovářeli oběd. Turčáci dovařili pozdě po nás. Po výborném obědě nám byl čten dopis císaře Karla IV.
o pomoci dobývání hradu Lanšperka. Ale nejdříve jsme se museli podrobit
zkoušce zda nejsme vyzvědači. My jsme naštěstí postoupili, měli jsme tři
chyby. Každý z nás si vyrobil štít a někteří i helmu a hurá do boje. Od kaple
na Lanšperk to bylo asi 3 km. Když jsme dorazili a vyšli na hrad, začala bitka.
Mě trefili 3x. Nakonec jsme jim vlajku vzali a byl to Honza. Vzal jim jí docela
lehce. Přelezl po lešení hradby a šel si v klidu pro vlajku. Pak nastalo rytířské
pasování. Já byl jako první. Potom už se připravujeme na odchod na nádraží.
Ale ještě pře tím byli některým z nás předány vlčci. Ve vlaku pak dělíme
poklad a následuje zhodnocení výpravy. Pak jsme jeli do Letohradu a odtud do
Verměřovic, kde se loučíme s Jabloňáky. Potom pro nás přijela teta a jeli jsme
domů autem. Na této výpravě nás bylo celkem deset z oddílu.
(Čvachta)

INFORMACE DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
1. vzdělávání katechetů
Diecézní teologický institut oznamuje, že od zimního semestru akademického roku 2002/3 bude zahájen program základního
vzdělávání pro učitele náboženství. Tento program, který připravuje Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve
spolupráci s Biskupstvím královéhradeckým, bude realizován formou tříletého rozšiřujícího studia. Program má poskytnout
rozšíření pedagogické a odborné způsobilosti pro výuku předmětu náboženská výchova na základních školách. Studium dále
zajišťuje odbornou přípravu k
nábožensko-pedagogickému působení v rámci mimoškolních aktivit. Rozšiřující studium pro
předmět náboženská výchova je určeno zejména absolventům či studentům učitelského vysokoškolského studia. Otevřeno je též
uchazečům s vysokoškolským nepedagogickým vzděláním. Ti však mohou získat kvalifikaci pro výuku předmětu náboženská
výchova pouze pro doplnění pedagogické způsobilosti. Studium je realizováno současně i jako kurz (bývalý „katechetický
kurz“) pro všechny zájemce s maturitou. Tento kurz zajišťuje odbornou přípravu k nábožensko-pedagogickému působení
v rámci zájmových aktivit. Všichni uchazeči jsou přijímáni ke studiu bez přijímacích zkoušek.
Náplň studia tvoří zejména předměty s nábožensko-pedagogickým a odborně teologickým obsahem. Předměty zajišťující
teologickou přípravu k výuce náboženství na základních školách splňují požadavek akademické odbornosti v oblasti katolické
teologie na té úrovni, kterou vyžaduje příprava k vyučování náboženství na základních školách. Vzhledem k tomu nelze
rozšíření pedagogické způsobilosti pro předmět náboženská výchova považovat za samostatné studium teologie. Zájemci
mohou získat bližší informace na adrese Diecézního teologického institutu (Velké nám. 32, Hradec Králové 1), anebo se mohou
hlásit přímo na studijním oddělení Pedagogické fakulty UHK (Víta Nejedlého 573, Hradec Králové, 500 02)

2. adorace před vystavenou eucharistií během prvního pátku v měsíci
Podle přání Otce biskupa Dominika a na doporučení pastorační rady farnosti jsem se rozhodl zavést pravidelnou adoraci
věřících před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a to vždy na první pátek v měsíci odpoledne v letním období: od 15.00 h. –
do 18.30 h., kdy bude výstav ukončen. (V zimním období: od 14.00 h. – do 17.30 h., kdy bude výstav ukončen). Současně bude
během adorace možnost přijmout svátost smíření.

3. účast naší farnosti na Diecézním eucharistickém kongresu v Hradci Králové
Na Diecézní eucharistický kongres v Hradci Králové, který se koná v sobotu 1.června 2002 bude vypraven z naší farnosti
autobus. Pojede v 7.30 h. z Dolní Čermné a bude zastavovat v Petrovicích a ve Verměřovicích. Zájemci se mohou přihlásit
u manželů Tomáše a Magdy Kunertových, Dolní Čermná č.12, tel.č.: 0467/593246 a to nejpozději do 12.května 2002.
Program kongresu bude včas zveřejněn na vývěskách v našich kostelech a během měsíce května také v Poutníku. Otec Pavel
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CHARITNÍ SBÍRKA
„Oděli jste mne, dali jste mi najíst...“ - charitní sbírka
MO KDU-ČSL v Dolní Čermné uspořádá v pátek 17. května 2002 od 15.00 do 18.00 hod. v chodbě budovy Obecního úřadu (boční
vchod od obchodu Dvořákových) charitní sbírku pro neziskové charitní organizace Emauzy v Rychnově nad Kněžnou a pro misie
prostřednictvím Charity Pardubice a Otrokovice. Sbírány budou pouze věci zachovalé, neroztrhané, čisté a upotřebitelné. Prosím,
nepleťte si sbírku se sběrem hadrů a nepoužitelných oděvů!
Budou sbírány:
Věci přímo pro misie:
- oděvy, prádlo, ložní prádlo, boty, přikrývky,
- kousky látek, z nichž se dají ušít zástěrky, trenky, kapesníky, dětské věci na sebe ap.,
- hygienické, drogistické a zdravotnické potřeby, věci denní potřeby,
- školní, kancelářské a kreslící potřeby,
- kuchyňské nádobí (ne nábytek!)
- knihy, gramodesky, hodinky,
- kočárky pro děti i panenky, dětské nerozbité hračky,
- optické brýle, skla a obroučky, hokejky, sluneční brýle, pouzdra na brýle,
- šicí potřeby, knoflíky, nitě, klubka vln,
- peníze na nákup trvanlivých potravin, na dopravné.
Sbírkové předměty pro zpeněžení:
- telefonní karty, pohlednice (použité i nové), vizitky, malé kalendáříky,
- sv. obrázky, růžence, přívěsky, bižuterie,
- mince a papírové peníze všech dob (i nedávných) a zemí,
- známky vystřižené z korespondence (alespoň 1/2 cm okraj), filatelistické přebytky, obálky a upotřebená přání
s příležitostnými a účelovými razítky (vše se dá zhodnotit v krámcích pro sběratele),
Věci, prosím, předejte v krabicích (nejlépe od banánů, vyzvedněte si je v obchodě u Dvořáků) nebo je předejte v igelitových pytlích.
Sbírkové předměty, hodinky, brýle, školní a kreslící potřeby, hygienické a zdravotnické potřeby a peníze nedávejte, prosím,
do krabic s oděvy, ale předejte je zvlášť.
S výsledky této sbírky budete seznámení v příštím čísle Poutníka i v DZ.
Všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpoří tuto charitní sbírku, předem upřímně děkuji „Pán Bůh zaplať!“.
Upozornění: Kódy z výrobků českých výrobců začínající číslem 859..... se již nesbírají.
za org. sbírky Vl. Jansa

POMOC MISIÍM

takovéto sběratelské pohlednice v ceně od 2 do 50 feniků za kus
Co to jsou misie?
a výtěžek slouží opět misiím.
Jedná se o službu, povolání a také poslání, při kterém je
Co všechno lze pořídit za známky?
snahou misionářů (vesměs duchovních a laiků křesťanských
100 ks. poštovních známek představuje
církví) pomoci obyvatelům různých chudých území naší
= l injekční stříkačku pro nemocné dítě
planety. Chudí žijí na všech kontinentech v zoufalé životní
200 ks.l kg sušeného mléka pro hladovějící dítě
situaci, hmotné i duchovní. Pomoc proto se musí dotýkat
300 ks. oběd pro deset dětí ve školce v chudé zemi
tělesné, duševní i duchovní stránky těchto našich trpících
400 ks. školné pro 1 chudé dítě na měsíc
bratří a sester. Platí, že tyto stránky člověka nelze od sebe
500 ks. 1 dobrý kopací míč pro děti
oddělovat.
600 ks. 1 nové oblečení pro chudé dítě
Jak jsou naše darované známky a sbírkové předměty
700 ks. 1 nový malý kotel pro školní kuchyni
zhodnoceny?
800 ks. 1 pytel cukru nebo 10 kg hroznového cukru
Platí zásada, že čím jsou starší, tím jsou hodnotnější.
900 ks. ruční nářadí a nástroje pro l chudého
Známky putují v balících do německého kláštera
řemeslníka
v Műnsterschwarzachu, kde je benediktíni třídí podle země
1 000 ks. měsíční plat pro dětskou pečovatelku
původu, stáří a hodnoty a známky oceňují. Dva dny v týdnu
2 000 ks. vozík pro školku
sem přicházejí sběratelé na filatelistické burzy a nakupují. Za
3 000 ks. oběd pro 100 dětí na l den
utržené peníze hradí benediktíni potřebné komodity pro misie
4 000 ks. malý jednodenní výlet pro 50 dětí
v Tanzanii, Togu, Peru, Číně, Severní Koreji a v Indii.
5 000 ks. 1 nové kolo pro učitelku nebo zdravotní sestru
Stejný systém platí pro telefonní karty, pohlednice,
10 000 ks. nábytek a zařízení pro 1 školku v Mosambiku
kalendáříky a jiné sběratelské předměty. Ty se třídí stejně jako
100 000 ks. novostavba malé dětské školky nebo školy
známky a připravují se pro prodej sběratelům. Použité
v Tanzanii
(nepoškozené) i nepoužité pohlednice zasílají benediktíni do
USA. V New Yorku existuje obchůdek, kde se prodávají jen
Naše pomoc, i malá, má tedy význam. A každý z nás si může podle tohoto přehledu udělat představu, co jsme pomohli
zajistit pro misie a pro naše chudé a trpící bratry a sestry. A celkem nás to nic nestojí. Jen trochu dobré vůle a času: dobře
vystřihnout známku a vložit je do obálky k ostatním a v době sbírky předat vše na určené místo.
Všem věřícím, kteří podporují „krabičkovou sbírku“ ve farním kostele jménem všech, kterým bude pomoženo
i jménem svým, vyslovuji upřímné „Zaplať Pán Bůh!“.
V. Jansa
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
27.4.-1.5.

Výstava "KONÍČKÁŘI 2002" – zájmové hobby a sbírky našich občanů
Obřadní síň v Dolní Čermné.
Při této příležitosti bude možné shlédnout i exponáty našeho muzea.

Út 30.4.

Pálení čarodějnic - Mariánská Hora. Hudba a občerstvení, mimo vuřtů, je zajištěno

St 1.5. - 13.00 hod.

Majáles 2002 aneb "Majáles v pohybu". Náměstí J. M. Marků v Lanškrouně

Ne 5.5. - 4.00 hod.

Vítání ptačího zpěvu.
Hráz rybníka u sauny v Dolní Čermné. Ukončení cca v 9.00 hod. v Petrovicích.

Ne 5.5. - 13.50 hod.

SETKÁNÍ S PÍSNÍ - 6. ročník vystoupení rytmických skupin v orlovně Dolní Čermné
Vystoupí:
BROŇA HALBRŠTÁTOVÁ a spol. ze Slatiny nad Zdobnicí
ALIBABA z Olomouce
JENTAK z Jablonné n.Orlicí
LITTLE BAND z Dolní Čermné
MINI MLÁDEŽ z Dolní Čermné
SCHULLY´s z Letohradu
Vstupné dobrovolné! Všichni jste srdečně zváni!

Po 6.5. - 19.30 hod.

Mimořádný koncert KPH – klavírní recitál Zdeňky Gazdové. Sál lanškrounského zámku

St 8.5. - 19.30 hod.

Moravěnka - pořádá KC ve spolupráci s MO ČSSD Lanškroun
náměstí J. M. Marků v Lanškrouně – v případě nepříznivého počasí na zámku

Ne 12.5.

Poutní slavnost v kapli sv. Jana Nepomuského na Kopečku v Letohradě
mše sv. 9.00 hod., 10.15 hod.

Ne 12.5. - 14.00 hod

Oslava dne matek v Orlovně v Dolní Čermné
Program zajišťuje Mateřská škola a Jednota Orla. Vstupné dobrovolné.

Út 14.5. - 19.30 hod.

Pavla Břinková, Jan Ježek v pořadu "Muzikálové hvězdy" - sál lanškrounského zámku

Pá 17.5. - 20.00 hod.

Taneční večer s výukou tance na zámku v Lanškrouně
Pro všechny milovníky klasických i moderních tanců

Ne 19.5. - 18.00 hod.

Výstava – lidová architektura, muzea a jiné objekty – architekt P. Fuchs
Kulturní a informační centrum čp. 30 v Jablonném nad Orlicí. Výstava potrvá do 16.6.2002

So 25.5. - 17.00 hod.

Perníková chaloupka – hudební pohádka vtipně zpracovaná F. R. Čechem
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

So 25.5. - 19.30 hod.

Májová veselice - Orlovna v Dolní Černé. Vstupné dobrovolné.

Pá 31.5. - 20.00 hod.

Koncert komorního souboru KANTILÉNA z Hradce Králové
Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
Občanské sdružení Kamarádi Jablonné nad Orlicí – pořádá VIII. ročník

JABLONSKÝ MEDVÍDEK - FOLK A COUNTRY FESTIVAL
31.5. - 2.6. 2002
areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí
Pá – 20.00 hod

Posezení u táboráku s přehlídkou kapel a následným country bálem
Vystoupí kapely: Wejvrat, Zbytky slušnosti, Přátelé, Bokomara, Poutníci

So - dopoledne

Turnaj tříčlenných družstev v Ringu
- netradiční soutěže pro zdravotně postižené a nejen pro ně

So – 16.00 hod.

Přehlídka kapel V.S.I. P. Kudly, Redingot, Modrá Kref, Poupata, M.Braxatoris, Rovnátka,
Spirit, Eva Henychová, Trdlo, Semtex, Svítání, Roman Horký - Kamelot
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Společnost F.V. Heka, Město Letohrad, Město Jablonné nad Orlicí a Římskokatolická farnost Letohrad

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL – LETOHRAD 2002
13. ročník
So 18.5. - 18.00 hod.

Pěvecký recitál – Renata Drösslerová (ČR). Kostel sv. Václava v Letohradě

Čt 23.5. - 19.30 hod.

Varhanní koncert – Hans- Joachim Dumeier (SRN). Evangelický kostel v Horní Čermné

Ne 26.5. - 15.00 hod.

Slavnostní galakoncert – ACH, HOMO FRAGILIS
Schola Gregoriana Pragensis (ČR), David Eben – umělecký vedoucí, Marek Eben – recitace
Kostel sv. Václava v Letohradě

Ne 26.5. - 17.00 hod.

Slavnostní předání ceny Grand Prix – jízdní kavalerie. Václavské náměstí v Letohradě

Ne 2.6. - 15.00 hod.

Varhanní koncert – Luciano Zecca (Itálie). Kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě - Orlici

Ne 9.6. - 15.00 hod.

Sborový a varhanní koncert
Královehradecký dětský sbor JITRO – sbormistr Prof. J.Skopal. Varhany – F.Vaníček
Kostel sv. Bartoloměje v Jablonném nad Orlicí

Ne 16.6. - 19.30 hod.

Závěrečný varhanní koncert – Michal Novenko (ČR). Evangelický kostel v Horní Čermné

SLUŽBA LEKTORSKÁ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Květen 2002

V květnu 2002 oslaví:
91 let
82 let
79 let
79 let
78 let
73 let
70 let
65 let
60 let
55 let
50 let
50 let
84 let
82 let
80 let
79 let
75 let
72 let
50 let

paní Emílie Šilarová
paní Marie Kůrková
paní Josefa Nováková
pan Emil Appl
paní Marie Sopková
pan Stanislav Filip
pan Karel Štěpánek
pan Jiří Pecháček
paní Božena Bednářová
paní Dagmar Malá
paní Anna Režná
paní Jana Marková
pan Jan Sklenář
pan Ladislav Stejskal
paní Marie Hoffmanová
paní Ludmila Švecová
paní Růžena Horáková
paní Žofie Moravcová
paní Ludmila Feltlová

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Petrovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic
z Verměřovic

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

5.5.

Ne

6. neděle velikonoční

9.5.

Čt

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

12.5.

Ne

19.5.
26.5.
30.5.

7.30 Marešovi 172
16.00 p.Šimková 99
19.00 p.Müllerová 87

7.30
16.00
SESLÁNÍ DUCHA
7.30
Ne
SVATÉHO
16.00
Ne NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7.30
16.00
Čt TĚLO A KREV PÁNĚ 19.00

2.6.

Ne

9.6.

Ne

16.6. Ne
23.6. Ne
30.6. Ne

7.neděle velikonoční

Langrovi 173
Kunertovi 125
Pecháčkovi 207
Kunertovi 458
p.Pecháčková 310
Pecháčkovi 330
Menclovi 193

Červen 2002
7.30 p. Mikulová 162
9. neděle v mezidobí
16.00 Šebrlovi 80
7.30 p. Hrdinová 139
10. neděle v mezidobí
16.00 Kubíčkovi 140
7.30 Müllerovi 177
11. neděle v mezidobí
16.00 Nastoupilovi 109
7.30 Kužílkovi 202 HČ
12. neděle v mezidobí
16.00 Macháčkovi 180 HČ
7.30 Marešovi 264 HČ
13. neděle v mezidobí
16.00 Málkovi 77 HČ

Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy
církve:
v Petrovicích
7.4.2002
Petr a Daniela Filipovi z Petrovic
v Dolní Čermné 21.4.2002 Stanislav Kalousek
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné 28.4.2002 Zlata Pospěchová
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné 28.4.2002 Petr Křivohlávek
z Dolní Ćermné
Všem pokřtěným blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti do jejich křesťanského života.

Svátost manželství přijali:
v Petrovicích
20.4.2002
Jana Benešová z Petrovic a Ondřej Málek z Horní Čermné
Novomanželům Málkovým rád blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.
Otec Pavel
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PRO DĚTI
AHOJ DĚTI!

Kdybyste si dnes přečetly
povídání pro starší děti,
zjistily byste, že se tam mluví
o důležitých
vlastnostech
jako je odvaha, statečnost.
Ale také o naprosté důvěře
v Boha a veliké víře. Právě
těmito slovy bychom mohli
charakterizovat
jednoho
světce, kterého by měly znát
i ty nejmenší děti v naší
farnosti. Jedná se o patrona
našeho farního kostela - mučedníka svatého Jiří, jehož svátek jsme si v týdnu připomněli a dnes prožíváme poutní slavnost.
O svatém Jiří jsme si na stránkách Poutníka již povídali, takže si myslím, že pro vás nebude těžké vyluštit obrázkovou
křížovku, ve které se dozvíte, v jaké situaci bývá svatý Jiří na obrazech zobrazován. Tajenka se skrývá v prostředním silně
orámovaném sloupci. Rákosníček vám určitě poradí...
(Otazníček)
Omlouváme se všem (ale zejména dětským) čtenářům Poutníka, kteří bez pomoci lupy nemohli vyluštit
pomíchaná písmenka na velikonočním vajíčku v minulém čísle poutníka. Chyba vznikla při grafickém zpracování
podkladů. Omluva patří i autorce příspěvku. Pro zájemce je v kostele v Dolní Čermné připraven dotisk obrázku ve
správné velikosti.

Pro starší:
Když pročítáme Písmo svaté, jsme svědky mnoha velkých zázraků, které Bůh učinil at´ již v dobách Starého zákona nebo za
Ježíšova života. Vůbec největším zázrakem je určitě Ježíšovo vzkříšení, kde se ukázala Boží moc snad nejjasněji.
V dnešní době se už nesetkáváme s tak jednoznačnými a nápadnými zázraky. Přesto si myslím, že je možné si všimnout i nyní
v každodenním životě spousty drobných událostí, které lze na první pohled přehlédnout, ale při troše pozornosti si najednou
uvědomíme, že nejsou vůbec samozřejmé a že to jsou právě ty malé zázraky, malé doteky Boží moci.
My si dnes povíme jeden příběh ze Starého zákona, kde se Boží moc projevila několikrát a to velice viditelně.
Hrdina našeho příběhu žil v 6. století př. Kristem. My ho schválně nebudeme nazývat jeho jménem, protože vaším dnešním
úkolem bude toto jméno zjistit. Tento urozený Žid byl patrně ještě v mladistvém věku odveden do Babylonu jako zajatec. Na
dvoře krále Nebúkadnesara byli mladík a jeho tři přátelé Šadrak, Méšak a Abed-nego vychováváni tak, aby se stali královskými
rádci. Mladík byl ale i nadále rozhodnut poslouchat Hospodina. Odmítl proto bohatý pokrm a dával přednost jednoduché stravě
povolené židovskými předpisy. Hospodin obdařil tohoto mladého muže uměním vysvětlovat sny, takže on byl schopen dvakrát
objasnit králi Nebúkadnesarovi smysl jeho velice neobvyklých snů. Později objasnil také nástupci krále Nebúkadnesara
Belšasarovi záhadný nápis na zdi, který se objevil při jedné hlučné zábavě a předpověděl náhlý rozpad říše a obsazení
Babylonu.
Za nového panovníka se náš hrdina stal důležitým vládním úředníkem. Ostatní však na něho žárlili a vymýšleli spiknutí, až se
jim to podařilo. Aby byl naplněn zákon, musel král nechat vhodit muže do lví jámy. On však čelil rozsudku s velikou odvahou
a s důvěrou v Boží pomoc. A Hospodin i tady jeho život ochránil.
Už víte, jak se jmenoval tento odvážný muž, který je nám vzorem opravdové víry v Boha a příkladem naprosté důvěry
v něho?
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka: Pán Ježíš svou smrtí na kříži vykoupil svět!

- 7 -

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
5. neděle velikonoční
28. dubna 2002
18. týden / 2002

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
29. dubna -

pondělí

30. dubna -

úterý

1. května -

středa

2. května -

čtvrtek

3. května -

pátek

4. května -

sobota

Svátek sv.Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
19.00 Dolní Čermná – za Matyldu Bednářovou a manžela
sv.Zikmunda, mučedníka, sv.Pia V., papeže
19.00 Mariánská Hora – na poděkování za všechny dobrodince kostela
sv.Josefa, Dělníka
19.00 Dolní Čermná – za Pavlínu Beranovou, manžela a syna
sv.Atanáše, biskupa a učitele církve
6.45
Dolní Čermná – na úmysl dárce
19.00 Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu za ochranu a pomoc
Svátek sv.Filipa a Jakuba, apoštolů
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná – za živou rodinu
po 5. neděli velikonoční
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie
6.45
Dolní Čermná – za farníky
19.00 Petrovice – za Matyldu Bednářovou, manžela a duše v očistci

5. května- neděle – 6. neděle velikonoční
Dolní Čermná Verměřovice
Mariánská Hora-

7.30 h. – za Marii a Josefa Holečkovy a rodiče z obojí strany
9.00 h – za rodinu Junkovu a Sklenářovu
16.00 h. - za Marii Fišarovou a její rodiče

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. - do 18.55 h., v pátek od 15.30 h. – do 18.25 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut
před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. – do 18.55 h.

Akce ve farnosti:
akce

den

zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
posezení u ohně – „čarodějnice“
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
dětské klubíčko
adorace před vystavenou eucharistií
rytmická mše svatá pro mládež
setkání mladých
příprava dětí na první svaté přijímání
biblická hodina
„Setkání s písní“

pondělí
úterý
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota
neděle

čas
29. 4.
30. 4.
2. 5.
3. 5.
2. 5.
3. 5.
3. 5.
3. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.

hodina
16.30 h.
20.00 h.
dopoledne
dopoledne
9.00 – 11.00 h.
15.00 – 18.30 h.
19.00 h.
20.00 h.
9.00 h.
20.15 h.
13.50 h.

místo

fara Dolní Čermná
Mariánská Hora
Dolní Čermná
Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
orlovna Dolní Čermná

Upozornění!
V měsíci květnu po každé večerní mši svaté ve všedních
dnech se budou konat májové pobožnosti. Každou neděli
odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h.
růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie. Prosím
věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence.

Dále upozorňujeme, že od první neděle v květnu (5.5.2002)
budou bohoslužby v neděli:
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře
(Pa)
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