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JEŽÍŠEK NEBO SANTA KLAUS?
Na
Vánoce
jsme se připravovali
stejně jako naši předkové
v adventu
ztišením
a usebraností, abychom mohli
s větší radostí přivítat příchod
Spasitele - Ježíše Krista. A přece ta naše
moderní doba je zcela jiná. Z veřejného
života se ztišení a usebranost zcela
vytratila.
Ztratila
se
skromnost
a štědrost. Množství ohromujících darů
není štědrost. Štědrost je dar nezištné
lásky. Ta má své meze. Nečeká.
Z „vánočních“ výkladních
skříní již od listopadu na nás hledí
importovaní červení dědové, zvaní Santa
Klaus (přeloženo do češtiny, rádoby,
svatý Mikuláš). Santa Klaus dobývá náš
trh a chce dobýt i nás. Vetřel se dokonce
i mezi čokoládové figurky našich
vánočních kolekcí a dívá se na nás
i z jejich obalu. Vykukuje z výloh
obchodů, z každé reklamy, propagující
před Vánocemi ty „super“ výrobky za
„super“ ceny, nabízené jako dary. Všude
je přesantováno. Stal se moderním hitem
našich Vánoc a snaží se vytlačit naše
české tradice..
Já jsem však přesvědčen, že je jakousi
atrapou, která nemá vůbec nic
společného s naším dobrým, štědrým
a laskavým
sv. Mikulášem,
který
poděluje hodné děti. Už vůbec nemá
srovnání s naším
milým
Ježíškem,
který
naděluje
všem
o Štědrém
večeru. Reklamní
otylí Santové mi spíše připomínají
poživačnost a nestřídmost, která se vtírá
do naší vánoční tradice. (Přiznám se, že
také importovaný Děda Mráz byl pro mě

přijatelnější, než Santa, už s ohledem na
hezkou ruskou pohádku o „Mrazíkovi“).
Četl jsem v roce 1999 v Literárních
novinách krásnou předvánoční úvahu
evangelického faráře Miloše Rejchrta na
téma reklama, tradice a Vánoce. Rád
bych Vám, čtenářům Poutníka, ve
zkratce tento článek přiblížil. M. Rejchrt
píše:
„Tichou adventní prosbu ´Přijď, Pane
Ježíši´ vystřídal povzbuzující pokřik
´Go, Ježíšku, go´. Nevaž se, odvaž se ne ovšem ty, Synu Boží, ale naše
spotřebitelská neurózo!
Ostatně, mají-li něžná křestní jména
tornáda a uragány, proč by se záchvat
konzumního šílenství nemohl jmenovat
Ježíšek? Vždyť to předvánoční reklamní
běsnění určitě není bezbožné, naopak,
dalo by se převést i do slov modlitby:

´Jen sestup s nebes, ty nádherná
dokonalosti reklamy, v super a hyper
chrámech
boha
Marketa
tebe
vyznáváme, ve frontách u pokladen
přinášíme ti oběť. Jen už neprodlévej
a spoj své nabízení s naším nutkáním,
s naší nekonečnou žízní být, mít a chtít
stále víc.´
Duch doby si dokáže poradit
i s tradicemi, jež chtěla a nedokázala
vymanit
komunistická
ideologie.
Pronikne dovnitř, pozmění či vymění
jejich obsah.... Objevování a oživování
tradic, jejich přepis do současných
souvislostí působí spíš zajímavě než
směšně. Nic nebrání tomu, abychom

prožívali Vánoce štědré a přitom
skromné. Skromnost k nim odedávna
patří....
Od Kristova vtělení nelze hledat
odlesk božství ve třpytu zlata a v záři
reflektorů či ohňostrojů, v manifestaci
agresivní reklamy či síly a mohutnosti,
ani v bytnění vlastního JÁ, hmotném
i duchovním. Semena Božího království
lze nalézt tam, kde se člověk z lásky
uskrovní, vzdá se něčeho svého, aby tím
druhému prospěl a obohatil ho. Pravé
lidství není možné bez sebeodříkání.
Toť poselství Vánoc. Ochota odříci si se
nakonec vyplácí. Dáváme - zříkáme se
něčeho, co bylo naše. Nijak tím
nezchudneme, naopak. Štědrý večer
není nuzný... Dáváním získáme radost,
radost toho druhého. Ač jsme dali dárek
nezištně pro radost, nejspíš pod
stromkem najdeme na jednom či více
zabalených dárcích své jméno.
Tak to v našem lidském světě, který si
Bůh zamiloval, chodit má a někdy
i chodí: kdo dává - tomu bude dáno, kdo
se sníží - bude povýšen, kdo miluje bude zahrnut láskou. ´Nevaž se a odvaž
se, go, človíčku, go!´.
Tolik slova faráře Miloše Rejchrta.
Co k nim dodat? Snad už nic. Přece
jen něco. Nenechme si vnutit agresivně
pronikající cizí tradice, které pod
rouškou
byznysu,
konzumismu
a materialismu se k nám vkrádají.
Nenechme si vzít naše
líbezné
vánoční
tradice! Mějme je
v úctě a žijme jimi
alespoň
v našich
rodinách, když už
bezuzdný trh jimi
manipuluje
nevěřící
veřejnost.
(js)
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JAKPAK JE DNES U NÁS DOMA….?

Bylo nebylo.
Byla jednou jedna chaloupka a v té bydleli maminka, tatínek a neposedné děti. Moc toho sice neměli, ale žili spolu šťastně
a těšili se z každé maličkosti…
Připomnělo vám to pohádku? No ano, snad každá pohádka, kterou nám rodiče vyprávěli, začínala podobně. Kolik pohádek si
ještě pamatujeme, jak milo bývalo doma pod peřinou…Aniž bychom to věděli či nějak podstatněji vnímali, odnášeli jsme si
z domova pocit jistoty, že někde, možná za devatero horami a devatero řekami, přebývá princ či princezna, kouzelný dědeček,
nebo sama Spravedlnost a Pravda. A za naše dobré skutky vždy zvítězí dobro nad
zlem.
Bylo nebylo, dávno tomu…
Vánoční píseň
Opravdu je to dávno, co jsem jako malá holka škemrala o pohádku. A příběhy
Jaroslav Seifert:
naplněné láskou a dobrotou uklidnily bolesti a zahnaly všechny strašáky. A maminka
Rolničky slyším, slyším hlasy,
se proměňovala v hodnou paňmámu a tatínek v siláka, který přemůže i zlého draka.
myslím si: Kdo to přijel asi?
Bylo nebylo.
Dlouho už neviděl jsem sáně,
Dnes já sedím večer nad postýlkou a vyprávím svým dětem ony kouzelné pohádky.
a proto toužím dychtivě
Předávaly si je mnohé generace před námi a ony tím rostly a nabíraly na „duchovní
podívat se zas jednou na ně,
síle“, aby mohly přinášet do našich domovů klid a usmíření. No, jen si zkuste
pohladit koně po hřívě.
představit, jak pokojně by asi usínala vaše ratolest, kdybyste jí na dobrou noc
Však venku nikdo. Jenom vrána
vyprávěli některou z „moderních“ pohádek – např. tu o Tlustém pradědečkovi. A to
dopola sněhem zasypána.
se raději nerozepisuji o kvalitě některých večerníčků!
A slyším hudbu. Nechám všeho,
Bylo nebylo, dávno tomu…
jdu přivítati neznámého.
Dávno tomu, kdy se rodina večer sesedla
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
okolo stolu (ještě dříve u pece) a děti mohly
housle se ozvou k tomu vráz
prožít ty úžasně napínavé okamžiky
i basa, která zpívá z hloubi.
očekávání…
Se
zatajeným
dechem
Nic, jenom tma a ticho v domě
naslouchaly,
očima
visely
na
rtech
opírají se silou o mě.
vypravěče… A čas tak krásně ubíhal… Ne,
nechci se postavit do role mravokárce, kritika
všeho nového či brát na sebe roucho toho
jediného spravedlivého! Jenom bych si někdy
přála, abych měla možnost žádat Zlatou rybku
o splnění přání.
Rybičko zlatá, prosím, ať v našich rodinách
zavládne opět ten pradávný pokoj a řád, ať
jsou rodiče těmi největšími vzory pro své děti a ať už nikdy naše děti neslyší místo
večerní pohádky: NEMÁM ČAS!
(Mach)

MALÉ OHLÉDNUTÍ …
Byl jsem požádán napsat něco o slavnosti, která proběhla 10.11.2002 v naší
farnosti. Bylo to biřmování. Já, jakožto přímý účastník toho všeho, bych se s vámi
chtěl podělit o to, co mi to dalo. Je pravda, že hodně „dojmů“, které jsem cítil při
obřadu a hned po obřadu, už tak trochu vyprchalo. Ale něco mi v hlavince snad
utkvělo. Hlavně musím říci, že všichni okolo mi říkali, že budu cítit přítomnost
Ducha svatého. Ale já si to nedovedl představit. Proto jsem byl hrozně zvědavý, co to
se mnou udělá. Hodně jsem to směřoval k vikariátnímu setkání, které jsem měl
moderovat (s mými vyjadřovacími schopnostmi). Navíc jsem si nedovedl představit,
jak to zvládne můj kmotr, který si několik dní před touto „akcí“ rozdrtil malíček
u nohy.
Ale vrátím se k obřadu. Můj pohled na našeho pana biskupa byl do toho dne takový
zvláštní. Vždycky mi připadalo, jako by ho nezajímalo, co se vlastně děje. Ale během
obřadu si u mě „šplhal“ čím dál tím víc. Prostě mi hodně pomohl změnit můj pohled
na něj. Po vlastním obřadu biřmování jsem se myslím usmíval jako měsíček a je
pravda, že jsem byl lehce dojat. Myslím, že přítomnost Ducha svatého opravdu byla
a je znát. V době, kdy pan farář „sháněl“ biřmovance, jsem se rozhodoval, jestli ano,
nebo ne. Rozhodl jsem se, že ano, i když jsem pořádně nevěděl proč. Teď jsem rád,
že to tak dopadlo a myslím, že už i vím o co jde.
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A v koši u psacího stolu
hryže si myška malá. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
Vždyť je to ona myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A uviděla, jak z nebe rázem
andělé slétli se na zem.
A teď je u mne. Pode dveřmi,
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v ten čas,
okna mi květy rozkvétají
a z nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.
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BETLÉMSKÁ NEVIŇÁTKA

Třetí den po Narození Páně slavíme svátek Betlémských neviňátek (28. 12.), která jako první svědčí o tom, že díky
Ježíšovu narození je dobro silnější než smrt. Nevinní chlapečkové z Betléma se stali obětí Herodova panického strachu
o vlastní moc a vládu. Oni prošli, aniž to věděli, křtem krve a tím se stali v církvi prvními mučedníky pro Krista.
Židovský král Herodes Veliký, původem Idumejec, byl jedním z nejchytřejších a nejlstivějších panovníků Izraele. Pod
římskou nadvládou si dokázal udržet samostatnost. Dokázal povznést
Jeruzalém i chrám, ač se dá říci, že Herodes byl pohanem. Svého panství
Píseň tříkrálová
nedosáhl jen chytrostí a diplomacií, ale také pomocí vražd a úskoků ve svém
Josef Veselý
vlastním vládnoucím rodu. Z chorobného strachu o svůj trůn a vládu dal
zavraždit mnoho lidí z vlastní rodiny, mezi nimi i svou vlastní ženu a tři syny.
Jdu s vámi do všech světadílů
Mimo
to povraždil i na 300 vojáků, které obvinil ze spiknutí a několik farizeů,
a se mnou pokolení dvou tisíců let
kteří
předpovídali
příchod Mesiáše. Všude panoval strach z Herodových špiclů.
Nikdo si ani nepomyslil
Za
této
situace
přicházejí
do Jeruzaléma tři mudrci z Východu a pokládají
co vše se může za tu dobu stát
Herodovi prostou otázku: „Kde je ten právě narozený židovský král?“
králové bez království
Evangelista Matouš poznamenává: „Herodes se znepokojil a s ním celý
pastýři beze stád
Jeruzalém.“ Aby Herodova krutovláda nebyla ohrožena možným soupeřem,
mudrci bez talárů
nařídil v Betlémě povraždit všechny malé chlapce. Podle toho co je známo
hospody stále přeplněné
o tehdejších populačních poměrech a podle pravděpodobného počtu obyvatel
pohár na poháru
Betléma,
se stalo obětí od 30 do 60 malých chlapců ve věku od narození do
nebe je plné nových hvězd
2
let.
ten který jest
Mučednictví betlémských neviňátek bylo odedávna v církevní tradici
znovu se k nám vrací
oslavováno. Jejich kult se vyvinul nejdříve ve Svaté zemi, především v Betlémě,
a plná znamení je zem
ale již koncem druhého století se rozšířil i v západní církvi.
a kroky naše přes Herody
vedou až sem
I v dnešní době máme mnoho neviňátek. Na rozdíl od těch betlémských se ta
do těchto maštalí a cel
dnešní děťátka nesměla narodit. Byla zabita při umělých potratech ještě v těle
a přes ně blíže
matek, dají-li se tyto ženy vůbec matkami nazvat. Neumírají sice
blíže ku Betlému
pro Krista, ale umírají pro lidskou pohodlnost, sobectví, pro
A plná znamení je zem
lidskou nelásku. V porovnání s biblickými neviňátky nejsou
hlídačů plno
ani oplakávána ani nazývána mučedníky.
nočních směn
V naší republice denně umělým potratem umírá
semafory na silnici
kolem 90 dětí (statistika Hnutí pro život) a další
neony u výkladů
těžko určený počet lidských zárodků je zmařeno
propasti osvěcují
prostřednictvím abortivních pilulek, zvaných
lidských pádů
„pilulky po“ či nitroděložních tělísek.
u dveří zvonky
Co můžeme my, křesťané, pro ně udělat?
zvony na věžích
Být
zásadoví v obraně života od samého
klaksony tlampače signály
početí až do přirozené smrti a pamatovat na tato
co písní koled zahrály
zabitá novodobá neviňátka svou modlitbou
všem spěchajícím tam
a
prosbou o zastavení zla, které je bezohledně
Já s nimi pospíchám
zabíjí.
a se mnou otec
(js)
matka ustaraná
večera není
K ZAMYŠLENÍ
není rána
S námi jdou děti
PŘÁTELSTVÍ - ANSELM GRŰN
květy roztomilé
i sestry mé
Přátelství je jako slunce, které prozáří život člověka. Tak je poznal římský filozof Marcus
co čistí šaty perou košile
Tullius Cicero: „Kdo odstraňuje ze života přátelství, odnímá vesmíru slunce.“ Bez přátelství se
stejně jak bratr odsouzený
stává život ponurým a neradostným. Psychologové dokazují, že lidé bez přátel trpí mnohem
se sklem si stále jen hrál
více ranami osudu a krizemi. Nedokáží totiž překonat zážitek hlubokého utrpení. Právě v něm
tak všichni spolu jdem
se osvědčuje přítel. Kdo tehdy věrně stojí po boku, prokazuje se jako přítel. Cicero to vyjádřil
zahrát a zazpívat tam
svou slavnou sentencí: „Spolehlivého přítele poznáš v nebezpečí.“
Králové bez království
Přítel je nejlepší terapeut v osamění a ublížení. Básník Johan Wolfgang von Goethe k tomu
pastýři beze stád
poznamenal:
„V srdci přítele zas a zas ozvěnou utiší se bolesti tón.“ Přítel není rádce. Stojí
mudrci bez talárů
prostě
při
mně.
Vyslechne mě, aniž by hodnotil, co říkám. Mohu před ním vyslovit, co cítím
A v srdci naslouchám
a
nemusím
se
stále
kontrolovat. Vím, že je to u něj dobře uloženo. Příteli mohu říci všechno,
jak kroky mohutní a sílí
aniž
bych
vážil
každé
slovo. Když mu svěřím, co mě tíží a rmoutí, bolest mizí a je mi lehčeji
všech kteří z jeho příchodu
u
srdce.
nabrali nové síly
a s námi pospíchají tam
Sama bída je pro biblické mudrce testem opravdového přítele. V knize Sirachovec, kde se
tam blíže
řecká moudrost spojuje s židovskou spiritualitou, čteme: „Jiný ti bývá u stolu společníkem, ale
ku Betlému
nevytrvá, až budeš v soužení. Dokud ti bude dobře, bude tvým druhým já. Stihne-li tě však
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ponížení, obrátí se proti tobě a víckrát ho už neuvidíš“ (Sir. 6, 10-12). Soužení prověří pravé přátelství. Skutečný přítel stojí trpícímu věrně po
boku, Provází ho všemi těžkostmi a zoufalstvím. Právě o takovém mluví Sirachovec: „Věrný přítel je pevná ochrana; kdo jej našel, nalezl
poklad. Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu“ (Sir. 6, 14). Přítel je jako bezpečný stan. V tom stanu mohu bydlet; jsem
v něm v bezpečí, chráněn před prudkým sluncem i nočním chladem.

NÁVRH NĚKTERÝCH AKTIVIT V PASTORAČNÍM PLÁNU
VE FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ NA ROK 2003
Akce ve farnosti
Společné udílení svátosti
nemocných
beseda s P.Martinem
Holíkem z Radia Proglas
Postní duchovní obnova
Misijní koláč
dobročinná akce
Velikonoční vigilie
Poutní slavnost
„Setkání s písní“
první sv. přijímání dětí
ve farnosti
Boží Tělo
Poutní slavnost
Posvícení D.Čermná
Adventní duchovní
obnova
posezení při sklence vína
– na sv.Jana
vánoční besídka dětí

Datum pořádání

Místo konání

12.února – středa
13.února - čtvrtek
únor - neděle

Hodina konání
18.00 h. při mši svaté
18.00 h. při mši svaté
po mši svaté v 8.00 h.

8.března - sobota
30.března - neděle

po mši svaté v 8.00 h.
po mši svaté v 8.00 h.

19.dubna - sobota
27.dubna
4.května - neděle
1.června - neděle

21.00 h.
7.30 h. a 10.00 h.
14.00 h.
7.30 h.

orlovna D.Čermná
farní kostel
orlovna
farní kostel
farní kostel
orlovna D.Čermná
farní kostel

22.června - neděle

16.00 h.

Mariánská hora

7.září - neděle
9.listopadu - neděle
13.prosince - sobota

7.30, 10.00 a 16.00 h.
7.30 h. a 10.00 h.
po mši svaté v 8.00 h.

Mariánská hora
farní kostel
orlovna D.Čermná

27.prosince - sobota

19.00 h.

fara Dolní Čermná

29.prosince - pondělí

dopoledne

fara Dolní Čermná

farní kostel
kostel Verměřovice
orlovna D.Čermná

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH AKTIVIT NA FAŘE V DOLNÍ ČERMNÉ
den
pondělí

čas
15.15 - 16.00 h.

akce
náboženství

úterý

16.30 - 17.45 h.
19.00 - 20.00 h.
16.30 h.
(1/14 dní)
19.30 – 20.30 h

zkouška zpěvu
náboženství
setkání při kávě

kdo
studenti 8-letého
gymnázia
děti
středoškoláci
ženy a dívky

posilovna

pro zájemce

dětské klubíčko
farní knihovna

malé děti ve věku
0 – 4 let
pro veřejnost

zkouška zpěvu
zkouška zpěvu
setkání

mládež
chrámový sbor
mládež

schůzka

ministranti

Otec Pavel

hry a povídání

Anna Motlová

biblická hodina

děti z Dětského
domova
pro zájemce

Setkání

muži

pondělí
středa
čtvrtek
pátek

sobota

neděle

9.00 – 11.00 h.
(1/14 dní)
16.00 - 17.00 h.
16.45 - 17.45 h.
19.00 - 21.00 h.
19.15 h.
(1/14 dní)
9.00 - 10.00 h.
(1/14 dní)
15.00 - 16.45 h.
(1/14 dní)
20.00 - 21.00 h.
(1/14 dní)
8.30 - 10.30 h.
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NĚCO PRO ZASMÁNÍ NA SILVESTRA

„Trouba ti pěkně peče“, chválí přítelkyně na návštěvě
její vánoční cukroví.
„To ano, ale ta práce, než ho k tomu dokopu.“

Ptá se pan Šmejd: „Kolik korun by stál telegram do
Prahy do poslanecké sněmovny?“
„To záleží na slovech“, odpoví poštovní úřednice.
„A když budou všechna sprostá?“

„Manžel si konečně přestal okusovat nehty“, sděluje
přítelkyni manželka.
„A jak jsi toho dosáhla?“
„Jednoduše. Schovala jsem mu zuby.“

„Pane doktore, můj muž si pořád vemlouvá, že je kůň.“
„A kdy byste s ním mohla přijít?“ ptá se doktor.
„Ještě dnes. Zaběhnu domů a hned jak jej osedlám,
jsme tady.“

Ptá se manžel své ženy: „Drahoušku, co bys chtěla
k Vánocům?“
Ona odpoví: „Chtěla bych norkový kožich a nové auto.“
Manžel: „Škoda, že jsi to neřekla dřív. Už jsem ti koupil
šálu.“

Silně podnapilý štamgast o Silvestru volá na
číšníka:“Pane vrchní, jak to, že máte pokažený
výtah?“
Číšník odpoví: „Výtah je v pořádku, ale Vy stojíte už
hodinu v telefonní budce.“

Ptá se dorostlý syn otce: „Tati, které ženy jsou
nejvěrnější? Tmavovlásky nebo blondýnky?“
„No, abych pravdu řekl, tak nejvěrnější jsou ty úplně
šedivé a bezzubé.“

Stěžoval si pan Novák v domově důchodců: „Nevadí mi,
že kouří moje cigarety, ani mi nevadí, že pije mou
slivovici a sebere mi celý důchod, ale když si pak
sedneme k obědu a jí a směje se na mě mými zlatými
zuby, tak to už je i na mě moc.“

„Jak se daří vašim „siamským“ dvojčatům?“
„To víte, jsou s nimi pořád problémy. Teď právě máme
jeden neřešitelný.
Béďa dostal místo na akademii v Bernu a Bohouš dostal
10 let vězení na Borech.“

Cestovatel na jednom z tichomořských ostrovů se ptá
domorodce: „Nebojíte se lézt na ty vysoké palmy
a sbírat kokosové ořechy?“
Domorodec odpoví: „Sbírá je za nás vítr.“
„A co když nefouká?“
„To je potom špatná úroda.“

„Kriminalita se u nás
prokazatelně snižuje,“
chlubí se politik před
obrazovkou.
„Jak to dokážete?“ zní dotaz
z publika.
„Od začátku roku až do konce
září nebyly hlášeny žádné
krádeže vánočních stromků.“

Žena k svému muži: „Co by sis, drahý, nejvíce přál
k Ježíšku?“
„Jen pouhou minutu ticha.“
Policajt honí malého kluka. Zastaví ho kolega a ptá se:
„Proč honíš toho kluka?“
„Ale představ si, že se mě ptal kolik je hodin a když
jsem mu řekl, že třičtvrtě na pět, tak mi řekl, abych mu
v pět hodin políbil p...l!“
„Tak to spěchej, máš už jen dvě minuty.“

Přijde děda z pošty a říká bábince: „Konečně se ti splní
tvá touha. Budeme od Nového roku bydlet v drahém
bytě.“
A bábinka: „To je skvělé! A kam se přestěhujeme?“
„Nikam, zvýšili nám nájemné.“

Poslanec oslovil své voliče na schůzi dlouhým projevem
a sliby. Po projevu děda Neruda zavolá: „Ať žije náš
pan poslanec!“ Poslanec se usmál a dědovi zamával.
A děda znovu: „Ať žije náš pan poslanec, ale
z takového důchodu jako, my!“

„Že se vám tak chce do té Evropské únie,“ diví se
babička, „ještě si tam někde ulovíte ADIDAS.“
„My muži máme ale psí život“, vzdychá Pepa před svou
drahou polovicí.
„To je fakt“, odtuší manželka. „Přes den vrčíte a v noci
chrápete.“

Vyšel Deméter se svojí Arankou z kostela a říká:
„Slyšela jsi dobre kázeň, ako farár povedal: „Milujte
sa a množte sa?“ To by bola práca pre nás Romov.“
„Pane vrchní, a je vůbec v té želví polévce želva?“, ptá
se host.
Pan vrchní: „A už jste někdy jedl v cikánské pečeni
cikána?“

Mudruje manželka: „Co je to za pitomost s tím
válečkem na nudle? Říkají pořád, že je to nástroj,
kterým ženy mlátí své muže. Já jsem vždycky
používala pohrabáč od pece.“
„Tatínku, proč sis vzal zrovna moji maminku?“, táže se
synek.
„Ani nevím. Taky se tomu dnes už divím“, odpoví otec.

„Tatínku, je pravda, že lež má krátké nohy?“ ptá se
synek.
Taťka odpoví: „Inu, synku, to by už pan Klaus i Zeman
museli chodit po p....i.“

Krátké vyznání: „Moc tě miluji.“
„Já tebe taky.“
„Jmenuji se Josef.“
„A já taky.“

Ve vlaku. „Musím platit za děti?“ ptá se cestující
průvodčí.
„Do šesti ne.“
„To je dobře, já jich mám jenom pět.“
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DRAZÍ PŘÁTELÉ,
k nadcházejícím vánočním svátkům vám všem ze srdce blahopřeji a vyprošuji, aby poselství
betlémské noci, ve které se nám narodil Spasitel, vás naplnilo vděčností, radostí a pokojem a abyste
tuto radostnou zvěst pravdivě šířili svému okolí také po celý příští rok 2003.
Při této příležitosti děkuji všem, kteří se během tohoto roku podíleli na úklidu a výzdobě našich
kostelů. Především děkuji všem kostelníkům v naší farnosti za jejich svědomitou a obětavou službu,
dále děkuji našim zpěvákům a hudebníkům za jejich pravidelnou a důstojnou účast na slavnostních
bohoslužbách, děkuji ministrantům za jejich pomoc při bohoslužbách. Rád děkuji za všechny vaše finanční příspěvky, za vaši
účast a nezištnou pomoc při farních akcích, které se letos v naší farnosti uskutečnily. Uvědomuji si, že nejsem schopen
vyjmenovat všechna dobrodiní, která jste ve prospěch celé farnosti prokázali. Chci na vás na všechny pamatovat především při
každé bohoslužbě za farníky a 31.12. za všechny dobrodince.
Otec Pavel

DROBEK A JEHO TŘI BÍLÉ TESÁKY
Dneska pokračuji v Bílých tesákách. Dělám druhou zkoušku. Je ¾ 12 a ještě tady na skále musím být 4 a ¾ hodiny.
Nesmím nic jíst a pít. To je hrůza co? Zatím se držím a při tom doufám že to splním.
V táboře už bude oběd a já nemám nic. Přišíval jsem si odznak Mauglího, ale nedošil jsem ho, protože se mi ztratila
jehla. Asi tak před 10 minutami jsem viděl pavouka jak žral vosu, která se marně pokoušela vyprosti z jeho chapadel.
Viděl jsem to poprvé a asi naposledy! Kolem m,ě všude rostou maliny, ale já si je nemohu vzít. Když mám čas, když mě
nic nenapadá, co bych mohl napsat, dívám se na traktory, které jsou v JZD za polem, nebo se dívám na oblohu. Táhnou
se takové šedé mraky. Asi něco spadne, ale doufám že ne.
Za minutu budu mít vymyšlenej oběd. Konečně, mňam, mňam, mňam. Oběd, kterej
neexistuje mi chutná, ale pořád mám hlad. Teďka si chvíli zdřímnu (aspoň nebudu
myslet na to, jakej mám hlad.
Z měkkého spánku mě probouzejí známé hlasy, které slyším z tábora a které zní:
Modrá, Zelená, Červená.“ Je 12:20 hod. Přemýšlím, co asi dělá Prófa. Asi si píše do
deníku jako já. Ňáko se ochladilo, asi si vezmu bundu. Tak a hned je mi teplejc. Z toho
hladu jsem ospalej, ale možná je to z té hlídky. Jelikož mě nic nenapadá, kreslím si
mapku tábora a vzpomínám jak jsem lezl sem nahoru, jak se za mnou trhaly shnilé
kořeny. A zase přemýšlím co dělají rodiče, nejspíš stavějí barák. Ještě mi zbývá
vydržet 3 a ¾ hodiny. Půjdu si trochu omrkonout okolí. Nic zajímavého jsem nenašel.
Tady mám na sedění docela pěkné místo, až na ty rezaví mravence. Pořád mi lezou do
deníku a do bot.
Nic zajímavého se tu neděje a tak zkouším složit táborový pokřik.
Tak a už jsem ho vymyslel: Na táboře v Kunvladě
skauti z Čermné jsou,
mají se tu náramě,
štěstí Vám přinesou.
Jsou 2 hodiny a je daleko teplejc, proto si sundávám bundu. Copak asi dělají vlčata
v táboře? Možná hrají další táborovou hru, nebo s něčím pracují. Ať už to anebo to, nevěděj kde jsem a to je hlavní.
To je hrůza, ten hlad je větší a větší. Už se těším, až bude po samotce a těším se až bude sváča, pořádně se najím
a napiju. Je ¾ na 3, ležím a píšu si deník a při tom si zpívám. Prostě se to nedá vydržet, tu malinu si musím vzít, ale
nemůžu. Zdá se mě že to obilí co zde roste trochu zežloutlo. Nemám co dělat a tak si zkouším morseovku.
Je ½ 3 sundávám si mikinu. Konečně jsem našel tu jehlu a došil si ten odznak Mauglího.
Za 5 minut mi končí samotka, doufám že to rychle uteče.
Vojtěch Motl – Drobek, 10 let
Poznámka redakce: Zápisy z deníků nebyly z důvodu zachování autentičnosti upravovány a gramaticky opraveny.

SILVESTROVSKÉ ČTENÍ
Poslední den v roce je svátek Silvestra - papeže, který prý pokřtil císaře Konstantina Velikého. Za pontifikátu tohoto
papeže byl v r. 325 uspořádán I. (Nicejský) koncil, který vyvrátil falešné učení o Nejsvětější Trojici. Papež Silvestr zemřel
31.prosince 335.
Není známo, že by se v životě nějak zvlášť veselil. Zvyk veselit se, se vztahuje k tomu, že se jedná o poslední den v roce.
Smutný svatý je smutný svatý - veselý svatý je veselý svatý. Ano, i křesťan by se měl umět veselil, zvláště je-li k tomu
dobrá příležitost. Velice rád vzpomínám na letohradského faráře Kubáta, jak rád a od srdce se dokázal zasmát. A farář
Tajchl, ten se smál pořád. Křesťan by si měl jen hlídat míru svého veselí, která by neměla přerůst v hrubost. Myslím, že není
veselé popichování spolusedících, hraničící urážkami. Křesťan by se však měl umět zasmát i sobě a to, přiznejme si, moc
neumíme.Vyzkoušejme si to na několika anekdotách, většinou z knížek kněze Jana Ihnáta, hosta svatby Jiřího a Markéty
Vávrových.
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Víte, kde byly první svobodné volby podle komunistických představ? V ráji! Bůh řekl: „Adame,vyber si!“ A dal mu jedinou
možnost.
Adama a Evu by měli malíři malovat bez pupíku (znamení po pupeční šňůře).
Proč Pán Ježíš nevychází ze svatostánku? Protože před dvířky stále svítí červená.
Cestou po kostele farář vidí, že má babička na lavici zuby: oni vás tlačí i při modlení? – Ne, ty jsou dědovy, vzala jsem mu
je, aby mi zatím nesněd večeři!
Víte jaká je Vatikánská měna? – Pán bůh zaplať!
Když jsme chrámem Ducha Svatého, tak bys mě tatínku neměl řezat! – Neboj, já budu tlouct jen na zákristii.
Při zpovědi: Byla jsem pyšná na svou krásu. Kněz však říká: To není hřích, jen omyl.
Ty koláče vem na faru. Až ti panáček otevře, řekni: „chvála Kristu“. Otevřela však hospodyně a zaskočený synek řekl:
„zdrávas Královno“.
Anglická feministka řekla doma: od teď nevařím. První týden nic nevidí, druhý nic nevidí, třetí týden vidí jak muž začíná
vařit. Německá feministka řekla doma: od teď neperu. První týden nic nevidí, druhý týden nic nevidí, třetí týden muž
začíná prát. Feministka z Čech řekla doma: od teď nevařím a neperu. První týden nic nevidí, druhý týden nic nevidí, třetí
týden začíná vidět na pravé oko.
Máma: Jak katecheta poznal, že ti táta pomáhal s úkolem? – říkal, že na takové nesmysly jsem nemohl přijít sám.
Kohout třikrát kokrhá když se lže. – Ale vždyť kokrhá ve tři ráno? – No, to se právě tisknou noviny!
Co znamená „Bůh je věčný“? Děti odpovídají: to znamená že je trvanlivý!?
V ráji: Adame, dám ti ženu pěknou, pečlivou, pracovitou, poctivou, zkrátka s 5P. Dáš mi za ni ruku, nohu a oko. – To je příliš
velká oběť, co mi dáš za jedno žebro Bože?
Při povodni se farář modlí ve věži kostelíka a zachráncům ve člunu říká: Bůh mě zachrání. Také zachránce z helikoptéry
odbude stejně. Když se utopí, u brány nebes si stěžuje: „tolik jsem věřil, že mě zachráníš Bože“. – „co bys chtěl, poslal
jsem ti člun a helikoptéru“, odpoví Bůh.
Co udělali Židé po přechodu Rudého moře? – Nechali se oschnout, pane faráři!
Oči i nos máš po tatínkovi, chlapče! – No a kalhoty mám taky po něm!
Na hřbitově: Mě je osmdesát, a tobě? – Pětadevadesát! – To snad abychom už ani nechodili domů!
Dálniční policista: Pošlete posilu, máme tu zácpu! – Rozumím, posílám šaratici!?
Staré knihy měly božský obsah a vazbu ze svinské kůže. Dnešní mají božskou vazbu ale svinský obsah.
Trest stokrát: Nesmím katechetce tykat! – Proč to máš dvěstěkrát? – Chci ti udělat radost!
Proč to kolo strkáš na faru, Honzo? – Pan farář mi chce promluvit do duše!
Kdy si opravíš trojku z biblické dějepravy? – Nejde to, pan farář si notes zamyká!
Rozhovor dětí moderních rodičů: - Kolik máš sourozenců? – Nevím, ale mám dva otce po první matce
a tři mámy od prvního otce.
Co řek na to rozbité okno strejda? – Sprostý slova mám vynechat? –No to jo! Tak to vlastně neřek nic!
Po návštěvě ZOO dítě napsalo o pávovi: Nejkrásnější stvoření Boží je ta rozkvetlá slepice.
Přiznání: Že je šťastné manželství jedno z patnácti, nemohu soudit. Vdala jsem se zatím jen třikrát.
Vy jste Pepíkova babička? Kde máte dědu? – Na věčnosti hochu! – Tak to je jako u nás. Tatínek taky bydlí jinde!
Ministrant při čtení o boji Židů s Američany: Když Mojžíšovi ruce klesaly, Američané vyhrávali, když Mojžíšovi Židé ruce
zvedali, Američané prohrávali.
Farář vidí, jak chce chlapec zvonit, na zvonek však nedosáhne. Zvoní tedy za něj. Kluk však říká: Ale teď musíme rychle
utéct!?
Moje žena je anděl! – To máš štěstí, ta moje ještě žije. Říká druhý muž.
Musím dát na mši, aby to dobře dopadlo. Dcera jde totiž na potrat!?
Pan farář jede po E 54: - Otče pomodlete se za mě, dneska jsem ještě nic nevydělala!?
Rozdíl mezi P. Marií a moderní ženou? Žádný, obě mají dítě v jeslích a dům jeden chlívek.
Vandrák má na krku velký kříž. Pohoršený spolucestující, chtěje zapůsobit, řekl: Víte, co tento předmět symbolizuje?
Vandrák odpověděl: Vole, kdybys věděl, co pro nás vytrpěl, nosil bys ho taky!
To jsem asi dlouho spal po té operaci pane doktore, když vám zatím narostly vousy? – Nejsem doktor, ale svatý Petr!
Babičko, cítím že rána nedožiji. Vzpomínají tedy na mládí, náhle babička říká: už musím jít spát, tobě se to sedí, když ráno
vstávat nebudeš!
Mladý právník u nebeské brány: Proč sem musím tak mladý? Svatý Petr dodá: podle pracovních hodin, které jsi napočítal
klientům, jsi žil víc než sto let!
Nevezmu si ho, nevěří ani v nebe ani v peklo! – Jen si ho vezmi, s tebou bude jako v nebi a máma se postará o to druhé!
Co bude, porušíme-li přikázání Boží? – Zbude jich ještě devět, odpoví pohotový žák.
Měla jste potíže v těhotenství? – Měla pane doktore, vyhořeli jsme a ještě nám chcíplo prase!
Misionáře napadne lev: Bože dej, ať se zachová jako křesťan! Lev zastaví a děkuje: Díky Bože za tento pokrm!
Co je třeba, aby nám byly odpuštěny hříchy - Napřed je musíme udělat, odpoví žák.
Kolik je druhů salesiánů? – Dva, svatí a mučedníci! Svatí se jimi opravdu stali
a mučedníci jsou ti, kteří to s nimi vydrželi.
Na dostizích kněz žehná koně. Chlápek co to viděl, na koně vsadil a vyhrál. To se
opakovalo celý den a chlápek slušně zbohatl. Na poslední dostih vsadil všechno.
Kůň však před cílem padl. Chlápek si knězi stěžoval, ten však řekl: to je tím, že
nepoznáte požehnání od posledního pomazání!
Jaké máš mužíčku přání k Ježíšku? – Jediné. Aby sis nic nepřála.
Ve slepičárně: - Budu vás muset propustit. Vaše nesnášenlivost by nakazila slepice!
O čem bylo dnes kázání? – O hříchu ženuško! – A co pan farář říkal? – Byl proti!
Jak dělíme bibli, ptá se katecheta. – Na mladou a starou, odpoví Pepík.
Nápis na hrobě: Zde leží manželka a já konečně odpočívám v pokoji.
Mám-li pravdu, můj muž to uzná! – A když ji nemáš? – To se za 30 let ještě nestalo.
Všem čtenářům Poutníka přeji šťastný a veselý nový rok! (JM)
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 22.12. – 16.30 hod.
St 25.12. – 16.30 hod.
Čt 26.12. – 16.00 hod.
Čt 26.12. – 15.00 hod.

So 28.12. – 12.00 hod.
So 28.12. - 19.00 hod.
Po 30.12. – 17.00 hod.
Út 14.1. - 19.30 hod.

Pá 17.1- 19.30 hod.
Ne 19.1. – 15.00 hod.
Ne 19.1. – 18.00 hod.

St 22.1. – 19.30 hod.
Út 28.1. – 19.00 hod.
Čt 30.1. – 19.30 hod.

Koledování pod vánočním stromem
účinkují čermenské děti a dechová hudba. Náměstí v Dolní Čermné
Vánoční setkání na náměstí
chrámový sbor, PDPS, Jabloňka, závěrečný ohňostroj. Nám. v Jablonném nad Orlicí
Minimuzikál Tři oříšky pro Popelku. Sokolovna v Horní Čermné
Divadlo – KAŠPAREK A KOPŘIVKA
divadelní pohádka pro rodiče a děti v podání divadelního spolku „Jiří“ z Poděbrad
Sál Kina v Jablonném nad Orlicí
Zpívání vánočních koled na Mariánské Hoře
za doprovodu hudební skupiny „Šlapák“
Vlámské vánoce. Pěvecký sbor z Belgie zazpívá Českou Rybovu mši
Kostel sv. Václava v Lanškrouně
Šachový turnaj – 4. ročník. Fara v Dolní Čermné
158. koncert KPH – TRIO RECIDIVA
E. Horáková – klavír, J. Budín – klarinet, V. Horák – violoncello
Sál lanškrounského zámku
Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí- „Bláhový čas“
veselohra ze studentského života. Sál lanškrounského zámku
Nedělní představení pro rodiče a děti – „Šípková Růženka“
Hrají: E. Hrušková, J. Přeučil. Sál lanškrounského zámku
Vernisáž výstavy Sierra Madre
fotografie Jiřího Nováčka z putování po Mexiku v roce 2001
Výstava potrvá do 22.2.2003. Kulturní a inf. centrum v Jablonném nad Orlicí
Cestopisná reportáž V. Turka – Neznámým Kyrgyzstánem
Sál lanškrounského zámku
Folkový recitál Jakuba Dorňáka. Sál lanškrounského zámku
Hradišťan – koncert populární cimbálovky J. Pavlici
Sál lanškrounského zámku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V lednu oslaví:
88 let
80 let
78 let
76 let
73 let
72 let
70 let
65 let
65 let
55 let
83 let
83 let
78 let
60 let
60 let
81 let
79 let

paní Marie Plháková
paní Gertruda Ruprychová
paní Marie Severinová
pan Milan Pecháček
paní Růžena Havlová
paní Růžena Šimková
paní Aloisie Bednářová
paní Melanie Plháková
pan Vladimír Jansa
paní Marie Nastoupilová
pan Jiří Formánek
pan Josef Bachman
paní Marie Krátká
paní Libuše Fajtová
pan Pavel Filip
pan Josef Hrdina
paní Jarmila Podlezlová

Byla pokřtěna a stala se
členem Kristovy církve:

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 Horní Čermné
z Petrovic
z Petrovic
z Petrovic
z Petrovic
z Verměřovic
z Verměřovic

v Dolní Čermné
30. 11. 2002
Nikola Faltejsková
z Letohradu
Rodičům Faltejskovým rád blahopřeji
a vyprošuji všechny potřebné milosti
pro křesťanskou výchovu obou jejich dětí.

Svátost manželství přijali:
V Petrovicích 30. 11. 2002
Daniela Marešová z Dolní Čermné
a Pavel Pravda z Lanškrouna
Novomanželům Pravdovým rád blahopřeji
a vyprošuji Boží ochranu a požehnání
do jejich společného života.

Křesťansky jsem se rozloučili:
v Dolní Čermné
29.11.2002
s panem Janem Smejkalem z Nepomuk
ve Verměřovicích
4.12.2002
s paní Filomenou Mačátovou z Verměřovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast
na jejich zármutku.
Otec Pavel

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým
srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné
zdraví do dalších let.
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Leden 2003

1.1.

St

5.1.

Ne 2. neděle
po Narození Páně

6.1.

Po

Nový rok

Zjevení Páně/Tři Králové

12.1. Ne Křest Páně
19.1. Ne 2. neděle v mezidobí
26.1. Ne 3. neděle v mezidobí

PRO DĚTI

SLUŽBA LEKTORSKÁ

7.30
10.30
7.30

Marešovi 172
Jurenkovi 160
Svobodovi 252

10.30

Pecháčkovi 207

18.00

p. Kunertová 177

7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Müllerovi 177
Applovi 100
Zpěvákovi 195
Formánkovi 202
p. Šimková 99
Nastoupilovi 303

Ahoj děti!

2.2.

Ne

9.2.

Ne

16.2.

Ne

23.2.

Ne

Únor 2003
4. neděle
7.30
v mezidobí
10.30
5. neděle
7.30
v mezidobí
10.30
6. neděle
7.30
v mezidobí
10.30
7. neděle
7.30
v mezidobí
10.30

Menclovi 193
Pecháčkovi 330
p. Müllerová 87
Formánkovi 83
Langrovi 173
p. Faltusová 128
p.Mikulová 162
Šebrlovi 80

Dnes slavíme čtvrtou neděli adventní a tak se dá říci, že stojíme téměř na samém konci adventu.
Věřím, že jste se celou tuto dobu snažily poctivě připravovat na Vánoce. Tyto svátky budeme ve
svých domovech slavit již velmi brzy a znovu prožijeme tu velikou radost z narození Ježíška.
Vám dětem se možná někdy zdá, že ty poslední dny před Štědrým dnem pomalu ubíhají, protože
se již nemůžete dočkat. Ale nakonec se přece jen překulí i ta poslední chvíle. Zavoní jehličí
z ozdobeného stromku a větviček chvojí, rozhoří se plamínky svíček a vytvoří v našich domovech tu kouzelnou
atmosféru Štědrého večera.
Naše dnešní vánoční stránka je také vyzdobena větvičkou chvojí s rozsvícenou svíčkou a dvěma vánočními ozdobami. V jedné
z nich se s vámi přichází rozloučit Večerníček. Po celý rok pro vás vybíral a posílal do Poutníka některé postavičky ze své veliké
pohádkové rodiny. Druhá ozdoba vypadá trochu jako mraveniště plné čísel a tváří se poněkud tajemně. Až vezmete do rukou pastelky
a všechna políčka podle čísel vybarvíte, uvidíte, jak se celá projasní. Vymalovat si můžete také Večerníčka a zbytek obrázku.
Legenda: 1 – bílá, 2 – žlutá, 3 – oranžová, 4 – červená, 5 – modrá, 6 – hnědá, 7 – zelená, 8 - světle modrá
(Otazníček)
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Pro starší:
Dárek

Snad každý člověk rád dostává dárky. Nejkouzelněji dovedou přijímat dárečky určitě děti. Už i těm nejmenším se v těchto
okamžicích naplní oči zvědavostí a pak se rozzáří upřímnou radostí. Radovat se z dárků umějí samozřejmě i všichni ostatní,
dospělí i staří lidé. Ti se sice často tváří tak, že nic nepotřebují, ale určitě jim pěkný dárek udělá radost také. Možná, spíš než
pouze pocit něco dostat a vlastnit, daleko více ocení snahu druhého člověka projevit pozornost a lásku.
A tady se dostáváme k tomu důležitému, totiž k lásce. Měla by stát za každým naším dárkem, ať už je určen
komukoli. Ten, kdo od nás dárek dostane, měl by z něho pocítit naši lásku a snahu věnovat dárek vhodný, či
splnit tajné přání. Pak se jistě podaří, že uděláme obdarovanému velikou radost a můžeme ji prožívat s ním.
Nikdy
už
nikdo
nedá
větší dar, než
jaký
dostal
svět od Pána Boha. Lásku,
kterou lidským rozumem jen
těžko pochopíme, proměnil
Bůh v úžasný dar. Daroval nám
svého Syna, aby se stal
člověkem a přinesl tu největší
oběť za každičkého z nás, čímž
nám získal život věčný. Celé
dlouhé věky čekali lidé na
tohoto slíbeného Spasitele.
Zvěsti o jeho narození najdeme
v prorockých knihách. Prorok
Micheáš třeba vypráví o tom,
kde se má Boží Syn narodit. Že
jeho narození zazáří lidem jako
světlo do temnot, líčí zase
prorok Izajáš a popisuje, jak se
lidé budou radovat, neboť...
Pokračování si přečtete na
obalu našeho symbolického
dárku.
K úspěšnému
„rozbalení“ balíčku musíte
objevit způsob, jakým jsou
písmena zašifrována. Poradím
vám, že začátek je u hvězdičky
a klíč ke čtení písmen je symbolicky použit jako ozdoba na stuze dárku.
Tak a teď už zbývá jen vám popřát ty nejkrásnější vánoční svátky, klid a pokoj, který nám přináší narozený Ježíšek.
Řešení z minulého Poutníka:
Hledaná slova: 1. ovce, 2. ocet, 3. tele, 4. plod, 5. soud, 6. voda, 7. prorok, 8. Rebeka, 9. Vykupitel, tajenka - celou dobu.

PODĚKOVÁNÍ

(EJ)

Milé sestry a bratři,
dovolte, abychom opravdu ze srdce poděkovaly Vám všem, kteří jste přispěli do vánoční sbírky farnost farnosti.
Byly jsme příjemně překvapeny i účastí některých rodin, které nenavštěvují pravidelně nedělní mše sv.
Veliký dík patří našemu otci Pavlu Seidlovi, bez jehož podpory bychom nemohly akci uskutečnit. Protože jsme
si my maminky netroufaly řídit 380 km auta, doprava nám dělala opravdu starost. Potěšila nás nabídka otce P.
Seidla a pana V. Čady, kteří nás ochotně a bez jakékoliv náhrady odvezli. Ve čtvrtek 28. listopadu jsme společně
předali 17.625,- Kč na opravu kostela, 169 zabalených vánočních dárků a přibližně 100 knih.
Přestože má pan farář Kubý v Obříství tolik starostí, udělal si na nás čas a moc pěkně jsme si popovídali.
Uvědomujeme si, že další čas budou spolu s hospodyní paní Kerskou věnovat na doručení dárků
potřebným bratřím a sestrám. Dárečky budou pravděpodobně rozdány o půlnoční mši sv., která
bude sloužena v opraveném kostele v obci Zálezlice.
Mimo dárečků do Obříství bylo ještě předáno 12 dárečků a 300,- Kč rodině Honlových z Prahy.
Také tato rodina přišla při letošních záplavách o byt. O nemocného chlapečka a dvě dcery se stará sám tatínek –
vdovec.
Ještě jednou děkujeme Vám všem, kdo jste podpořili naši myšlenku. Pán Bůh zaplať všem dobrodincům.
Maminky z Dětského klubíčka
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle adventní
22. prosince 2002
52. - 53. týden / 2002

BOHOSLUŽBY V NAŠÍ FARNOSTI O VÁNOCÍCH:
23. prosince - Pondělí – po 4. neděli adventní
Dolní Čermná 18.00 h - za Františka Severina

24. prosince - Úterý - po 4. neděli adventní, ŠTĚDRÝ DEN

Dolní Čermná 7.30 h. - na úmysl dárce
Verměřovice 16.00 h. - na úmysl dárce
Tato mše svatá z vigilie slavnosti Narození Páně je určena pro všechny, kteří se nemohou zúčastnit půlnoční mše svaté,
především pro naše děti. Koledy budeme zpívat za doprovodu kytar.
Dolní Čermná 24.00 h. - půlnoční mše svatá - za požehnání pro farnost Obříství
Upozorňujeme, že na tuto půlnoční jede autobus. Vyjíždí ve 23.30 hod. z Verměřovic od kostela, pokračuje přes Petrovice
a zastavuje na všech obvyklých zastávkách. Po mši svaté se vrací autobus zpět.

25. prosince - Středa - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Kostelní sbírka je určena na opravu poutního kostela na Mariánské Hoře.
Dolní Čermná 7.30 h. - za farníky
Verměřovice 9.00 h. - za Josefa Maříka
Dolní Čermná 10.30 h. - na úmysl dárce - slavná zpívaná mše svatá
Dolní Čermná 15.00 h. - zpívané latinské nešpory s požehnáním

26. prosince - Čtvrtek - Svátek SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Dolní Čermná Petrovice
Dolní Čermná -

7.30 h. 9.00 h. 10.30 h. -

na úmysl dárce
za Růženu Duškovou a oboje rodiče
na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu
rytmická kytarová mše svatá

27. prosince - Pátek - Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Dolní Čermná 18.00 h. - za Ladislava Mikulu a manželku
Na konci mše svaté požehnáme víno k běžnému použití (Nejedná se o mešní víno).
Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína
v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech.
Po mši svaté duchovní správce zve všechny farníky na faru na sklenku dobrého vína!!
28. prosince - Sobota - Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dolní Čermná 9.00 h. - za požehnání pro všechny děti z naší farnosti
Verměřovice 17.00 h. - na úmysl dárce
Vánoční setkání dětí v Orlovně v Dolní Čermné (informace níže - akce ve farnosti)

29. prosince - Neděle - Svátek SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Při mši svaté v Dolní Čermné proběhne již tradiční obnova manželských slibů.
Dolní Čermná 7.30 h. - za farníky
Petrovice
9.00 h. - za Jana Marka a manželku
Dolní Čermná 10.30 h. - za Emila a Emilii Andrlovy
Mariánská Hora15.00 h. - jesličková pobožnost

30. prosince - Pondělí – Šestý den v oktávu Narození Páně
Dolní Čermná 6.45 h. - za Josefa Hrdinu, manželku Marii a Marii Jandovou
31. prosince - Úterý – Sedmý den v oktávu Narození Páně
Dolní Čermná 7.30 h. - za Vojtěcha a Oldřicha Kunertovy
Konec občanského roku 2002 - odpolední mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o pomoc do nového roku 2003.
Dolní Čermná 16.00 h. - na poděkování za přijatá dobrodiní
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1. ledna 2003 - Středa - Oktáv Narození Páně - Slavnost MATKY BOŽÍ
Světový den modliteb za mír.
Dolní Čermná 7.30 h. - na úmysl dárce
Verměřovice 9.00 h. - na úmysl dárce
Dolní Čermná 10.30 h. - na úmysl dárce
2. ledna - Čtvrtek - sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Dolní Čermná 6.45 h. - na úmysl dárce
3. ledna - Pátek - po oktávu Narození Páně, památka Nejsvětějšího jména Ježíš
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Dolní Čermná 16.00 h. - adorace před vystavenou Eucharistií, zakončená společnou
smírnou pobožností
Dolní Čermná 18.00 h. - za Matyldu Kroulíkovou, manžela a zetě
4. ledna - Sobota - po oktávu Narození Páně
Dolní Čermná 6.45 h. - na úmysl dárce
Verměřovice 17.00 h. - za Oldřicha Hrdinu a rodiče z obojí strany

5. ledna

- Neděle-

Dolní Čermná Petrovice
Dolní Čermná -

2. po Narození Páně
7.30 h - za farníky
9.00 h. - za Marii a Josefa Junkovy a Marii a Václava Vondrovy
10.30 h - na úmysl dárce

Příležitost ke sv.zpovědi od 25.12.2002 do 5.1.2003:
ve farním kostele je vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté (mimo nedělní a sváteční mše svaté v 10.30 h.!)
a na první pátek 3.1.2003 odpoledne od 16.20 h. - do 17.25 h.

Duchovní správce srdečně zve děti na vánoční setkání:
Tato besídka se uskuteční v sobotu 28.12. v orlovně a to s následujícím programem:
od 9.00 h. - do 10.00 h.: mše svatá zaměřená pro děti ve farním kostele Dolní Čermné
od 10.00 h. - do 12.00 h.: společné scénky, hry a soutěže podle věku dětí ve skupinách
Děti, sestra Ludmila, Anička Motlová, já a všichni další pomocníci se na vás těšíme. Přijďte všichni!
Otec Pavel

Informace z jednání Pastorační rady Ř.k.farnosti Dolní Čermná ze dne 4.12.2002
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Hodnocení duchovního správce průběhu biřmování a návštěvy Otce biskupa Dominika v naší farnosti (10.11.)
a konání vikariátního setkání mládeže v Dolní Čermné (23.11.) Byl konstatován důstojný průběh obou akcí. Otec biskup měl
během obřadu biřmování působivé kázání a velmi zajímavě, zasvěceně odpovídal na dotazy farníků při odpolední besedě. Pro
mnohé přítomné posluchače to byl, jak sami později řekli, silný zážitek. Na vikariátní setkání mládeže přijelo z ústeckého
vikariátu okolo 120 mladých lidí, kteří se zúčastnili nejen celodenního programu v orlovně, ale vytvořili spolu také pěkné
společenství. Jedinečná chvíle nastala, když mladí do čermenského kostela přinesli putovní kříž Svatého Otce Jana Pavla, který
věnoval mládeži při konání 1.světového setkání mládeže v roce 1983. Od té doby procestoval kříž mnoha státy, zeměmi,
městy,…Je to tedy bezesporu historický okamžik, že byl i v Dolní Čermné.
Konala se porada nad dalším pokračováním vydávání tzv.malého (týdenního) zpravodaje farnosti „Poutník“. Jsou
informace, že někteří farníci Poutníka vůbec nečtou. Duchovnímu správci šlo o zjištění objektivnosti těchto zpráv a jaký je
skutečný počet zájemců o zpravodaj. Pastorační rada všemi hlasy se vyjádřila pro zachování týdenního Poutníka s tím, že její
členové slyší nad vydáváním Poutníka pouze pozitivní ohlas. Doporučila duchovnímu správci zamyslet se nad možností, zda by
nebylo lepší ponechávat Poutníka u obou vchodů do kostela k jeho volnému rozebrání věřícími.
Dále Pastorační rada na výzvu duchovního správce zvážila pokračování měsíčních setkání naší farnosti. Po svém jednání
doporučila upustit od pravidelných měsíčních setkání. Místo nich navrhla konat 4 setkání farnosti do roka (postní duchovní
obnova, červnové setkání farnosti, podzimní setkání farnosti a adventní duchovní obnova).
Informace duchovního správce o pořádání Adventní duchovní obnovy – sobota 14.12.2002.
Povede ji P.Jiří Heblt z Dolního Újezda u Litomyšle. Program bude zveřejněn v Poutníku.
Seznámení se s pořadem vánočních bohoslužeb a vánočních aktivit (např. vánoční setkání
dětí, posezení farníků na svátek sv.Jana, jesličková pobožnost na Mariánské Hoře)
Stanovení Pastoračního plánu naší farnosti na rok 2003
Otec Pavel
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