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700 LET OBCE ČERMNÁ - DOLNÍ ČERMNÁ
UDÍLENÍ SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ VE FARNOSTI

Udílení svátosti biřmování v naší farnosti vysledoval z farních archivních
dokumentů pan Josef Mareš, tajemník a kronikář MNV a v roce 1951 je vepsal do
obecní kroniky na str. 295. V obecní kronice píše: „Jestli roku 1350 je uváděna
Čermná s kostelem a farou a roku 1367, podle Hackenschmieda, je uváděn kněz
Jan, byla i naše obec na značné výši po náboženské a církevní stránce. Mohla se
řadit mezi všechna okolní města, kde byly fary a kostely. Do roku 1765 patřily k ní
(k farnosti Čermná) Nepomuky, Jakubovice, Ostrov, Horní Dobrouč, Dolní
Dobrouč, Lanšperk, Petrovice a Verměřovice.“
Konalo-li se v těchto nejstarších dobách biřmování v naší farnosti se nelze nikde
dočíst, neboť chybí písemné prameny. Pravděpodobné však je, že svátost
biřmování nebyla udílena ve farních kostelích, ale ve významnějších a větších
kostelích, jako v katedrálách, klášterních kostelích či kapitulních a v kostelích
velkých měst. V obecní kronice je též zmínka, že se biřmování konávalo i v zámeckých kaplích, kam biskupové přijeli na žádost
šlechty a vrchnosti udílet svátostí biřmování. Vrchnost pak dovolila i několika privilegovaným poddaným, aby mohli přijmout
svátost biřmování. Teprve na počátku 19. století, kdy bylo přikázáno farám vést farní záznamy, byla založena v Čermné farní
kronika a kniha biřmovanců. Od této doby je možné ze záznamů sledovat jednotlivá jména biřmovanců s pořadovými čísly
a tedy určit přesný počet věřících, kteří svátost přijali.
V historických dobách nebylo mezi vesnicemi a městy jiné spojení, než prastaré blátivé cesty, plné nebezpečí divoké zvěře
a lapků. Těžko si již dnes můžeme představit obtížnost pěší cesty, koňmo, na selském nebo formanském voze za udílením
svátosti biřmování do vzdálených míst jako Olomouc, Brno, Praha, Vídeň, Edenberg aj. Jsou však také zaznamenána místa
udílení svátosti biřmování v nedalekých městech: v Králíkách, Moravské Třebové, Mohelnici, Litomyšli, Chrasti, Šumperku aj.
Do těchto měst povětšinou chodívali věřící pěšky ve skupinách nebo v procesích.
Od roku 1737 byly vysledovány jen celkové počty věřících, kteří přijali svátost biřmování mimo farnost a také místo, kde ji
přijali. Tyto údaje jsou zapsány v obecní kronice. Od roku 1837, kdy byla založena kniha o udílení biřmování ve farnosti, jsou již
biřmovanci zapisování jmény s pořadovými čísly a tím je přesně uveden jejich počet. Sled udílení svátostí biřmování je zde
uveden podle jednotlivých roků, místa biřmování a počtu věřících z celé farnosti. V některých záznamech je uveden počet osob
i z filiálních vsí.
Roku 1737 biřmováni 3 věřící v klášteře v Králíkách. Farářem čermenské farnosti byl Bernard Romedius Fontán z Kladrub
(1734 - 1747).
Roku 1741 biřmováni 2 věřící v klášteře v Králíkách.
Roku 1745 biřmováno 5 věřících v Olomouci.
Roku 1747 biřmováni 2 lidé v Mohelnici.
Roku 1748 biřmováno 8 lidí v Olomouci a 4 věřící v Edenbergu, celkem 12 osob. Farářem zde Marek Josef Jankowský
z Lanškrouna (1748 - 1758).
Roku 1749 biřmování 3 lidé v Olomouci, 3 lidé ve Vídni a 65 věřících v Litomyšli, celkem 71 osob.
Roku 1750 biřmovány 4 osoby v Olomouci.
Roku 1752 biřmováno 33 osob v Olomouci, 3 věřící v Praze (z toho po jednom z Dolní a Horní Dobrouče), celkem 36 osob.
Roku 1753 biřmováno 32 osob v Olomouci, 6 věřících v Praze a l věřící v Edenbergu, celkem 39 osob.
Roku 1754 biřmována l osoba v Olomouci, 2 osoby v Praze, celkem 3 osoby.
Roku 1755 biřmováno 44 věřících v Olomouci a 2 osoby v Praze, celkem 46 osob.
Roku 1756 biřmováno 5 věřících v Olomouci a 362 osob v Moravské Třebové, 4 osoby v Mohelnici, 32 věřících v Šumperku
a 6 osob v Chrásti (letní sídlo královéhradeckých biskupů), celkem 409 osob. Zde se zřejmě jednalo
o hromadnou přípravu věřících z farnosti na přijetí svátosti biřmování.
Roku 1760 biřmováno 19 osob v Olomouci. Farářem v Čermné byl Jan Nepomuk Schlezinger z Lanškrouna (1758 - 1783)
Roku 1763 biřmováni 2 věřící v Olomouci a 1 osoba v Brně, celkem 3 osoby.
Roku 1764 biřmováno 19 osob v Olomouci a 1 osoba v Brně, celkem 20 osob.
Roku 1766 biřmováno 6 věřících z Verměřovic v Olomouci, 262 věřících v Králikách, z toho: z Ostrova 100 osob,
z Horní Dobrouče 105 osob, z Jakubovic 22 osob a 35 z Čermné, celkem 268 osob.
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Roku 1766 se konalo biřmování v zámecké kapli na Žampachu, kam si hradeckého biskupa Heřmana Hanibala, hraběte
z Blűmegenu, pozvala rodina barona a při té příležitosti bylo biřmováno i 50 věřících z Čermné
a 28 věřících z Verměřovic Z farnosti zde bylo biřmováno celkem 78 osob.
Od roku 1769 již věřící nemuseli cestovat mimo svou farní obec za biskupem, který udílel svátost biřmování. Od tohoto roku
jsou doloženy již návštěvy biskupů ve farnostech, při nichž udíleli biřmování. Tak tomu bylo i v naší rozlehlé
a četné čermenské farnosti.
Dne 8. června 1769 je zaznamenáno první biřmování v Čermné. Je to první písemně doložené udílení svátosti v naší farnosti.
Svátost udílel světící biskup z Prahy Jan Ondřej Kaiser, rytíř z Kaiseren, od roku 1775 již 12. sídelní biskup
hradecký. Tehdy z celé farnosti přijalo svátost biřmování na 1 000 věřících.
Dne 18. června 1776 udílel ve farním kostele svátost biřmování světící biskup z Prahy Josef Pavel de Leddeler. Kolik věřících
přijalo svátost biřmování není v kronice uvedeno. Reálným odhadem mohlo být biřmováno kolem
800 osob. Další udílení svátosti biřmování se konalo v Čermné až po 39 letech.
Dne 12. června 1815 udílel biřmování ve farním kostele sv. Jiří v Čermné královéhradecký sídelní biskup Alois Josef, hrabě
Kolovrat, Krakovský. Tehdy přijalo svátost biřmování 626 věřících z Čermné a Nepomuku, 233 z Horní
Dobrouče, 109 z Jakubovic, 183 z Verměřovic a 105 z Petrovic, celkem 1 256 věřících. Farářem v Čermné
byl P. Jan Nepomuk Berg (1801 - 1817).
Dne 12. června 1837 v čermenském farním kostele udílel svátost biřmování 17. hradecký biskup Karel Boromejský Hanl. Tehdy
bylo z Čermné a Nepomuku biřmováno 373 věřících, z Horní Dobrouče 59 věřících, z ostatních filiálních
obcí nejsou počty uvedeny. Takže součet činí 432 biřmovanců. Farářem v Čermné byl P. Ignác Hűbl
z České Třebové (1823 - 1848).
Roku 1847 (den není uveden) udílel svátost biřmování v Čermné hradecký biskup Karel Boromejský Hanl. Biřmování přijalo
z Čermné a Nepomuk 220 věřících, z Dolní Dobrouče 80 věřících z ostatních obcí 46, celkem 346 osob.
Dne 13. května 1893 v Čermné udílel biřmování hradecký biskup ThDr. Edvard Jan Brynych. Z Čermné a Nepomuku bylo
biřmováno 652 věřících, z Verměřovic 224 osob, z Petrovic 96 osob, z Horní Dobrouče 104 osob,
z Jakubovic 127 osob, celkem 1 203 osob. Čermenským farářem byl horlivý kněz a zvelebitel farního
kostela sv. Jiří P. Valentin Appl z Ústí n. Orl. (1887 - 1908).
Dne 19. května 1904 udílel ve farním kostele svátost biřmování 20. sídelní hradecký biskup ThDr. Josef Doubrava. Biřmoval
z Čermné a Nepomuku 440 osob, z Verměřovic 138 osob, z Petrovic 75 osob a z Jakubovic 68 osob,
celkem 721 osob.
Dne 22. června 1920 v Čermné udílel biřmování již podruhé hradecký biskup ThDr. Josef Doubrava spolu se světícím biskupem
ThDr., JUDr. a PhDr. Karlem Kašparem, který od roku 1921 byl sídelním hradeckým biskupem a od roku
1931 pražským arcibiskupem. Z Čermné bylo 630 biřmovanců, z Petrovic 87, z Verměřovic
180 a z Jakubovic 71, celkem 968 biřmovanců. Farářem v Čermné byl P. Jan Suchomel z Lukavice
(1912 - 1936).
Dne 14. září 1927 udílel v čermenském farním kostele sv. Jiří svátost biřmování hradecký biskup Karel Kašpar. Biřmovanců
z Čermné bylo 248, z Verměřovic 75, z Petrovic 29 a z ostatních obcí 49, celkem 401 biřmovanců.
Dne 16. července 1937 v Dolní Čermné (Čermná byla v roce 1936 rozdělena na Dolní a Horní Čermnou) udílel svátost
biřmování 22. hradecký biskup ThDr. Mořic Pícha. Z Čermné a Nepomuku bylo 196 biřmovanců,
z Verměřovic 51, z Petrovic 37, z Jakubovic 36 a z ostatních obcí 41, celkem přijalo biřmování
361 věřících. Administrátorem naší farnosti byl P. Adolf Krause (1936 - 1398).
Od roku 1938 začala okupace ČSR fašistickým Německem. I církevní obřady byly Němci potlačovány a kněží zavíráni do
nacistických koncentráků. Po osvobození v roce 1945 se republika i církev nestačila svobody ani nadechnout. V roce 1948 ji
postihla další, tentokrát rudá komunistická totalita. Svou ideologií byla stejně krutá a nesnášenlivá jako fašismus. Církevní
i náboženský život byl tvrdě potlačován. Hierarchie a představení řádů byli nahnáni do koncentračních klášterů (mnozí z nich
trpěli v nacistických koncentrácích) a ve vylhaných procesech odsouzeni k dlouholetým trestům žaláře. Řády a kongregace byly
rozmetány, majetek, povětšině historicky cenný, komunisty rozkraden, částečně ukryt do depozitářů muzeí. Nastalo období
tvrdé persekuce a pronásledování víry a církve. Na místo biskupů byli dosazováni režimu poddajní a mnohdy i kolaborující
kapitulní vikáři. Život církve byl zcela ochromen a zcela kontrolován estébáky v podobě tzv. „církevních tajemníků“ a množstvím
civilních špiclů. Veškeré hromadné udílení svátostí, včetně biřmování, a všechny náboženské úkony a obřady, podléhaly
povolení „církevního tajemníka“. Je zde nutno podotknout, že biřmování bylo povolováno komunistickým režimem jen zřídka
a za určitých podmínek. A tak v Dolní Čermné byla v udílení svátosti biřmování dlouhá odmlka 46 let.
Až v roce 1981, po nepatrném uvolnění, mohla být opět v naší farnosti udílena svátost biřmování. Plné svobody se však
farnosti a církve dočkaly až pádem totalitního komunistického režimu koncem roku 1989. V roce 1990 na biskupský stolec mohl
usednout, dlouhá léta perzekuovaný biskup, otec Karel Otčenášek.
Dne 10. října 1981 udílel svátost biřmování hradecký kapitulní vikář P. Karel Jonáš. Tehdy přijalo svátost celkem 201 věřících.
Farářem byl tehdy P. Čeněk Ptáček z Lanškrouna (1940 - 1995).
Dne 22. června 1997 udělil svátost Ducha sv. 23. biskup hradecký Karel Otčenášek. Z jeho rukou přijalo svátost biřmování
60 biřmovanců. Farářem byl současný kněz P. Pavel Seidl z Pardubic (1995 - dosud).
Dne 10. listopadu 2003 byla udělena v dolnočermenské farnosti zatím poslední svátost biřmování z rukou královéhradeckého
biskupa otce Dominika Duky. Biřmování přijalo celkem 27 osob.
Jen pro zajímavost: v naší farnosti Čermná - Dolní Čermné od roku 1769 bylo udíleno biřmování celkem 13x. Tuto svátost od
prvních zmínek o biřmování v roce 1737 přijalo z naší farnosti neuvěřitelný počet 8 796 věřících. Tento počet jistě něco
vypovídá o víře našich předků i o víře současné generace. Jistě nás, věřících, je o mnoho méně než před nástupem
nepřátelské komunistické totality. Nenechme se však nechat ovlivnit malomyslností. Ono nezáleží tak moc na kvantitě, jako na
kvalitě žitého křesťanství. Kvantitu známe, a kvalitu již nemůžeme poměřit ani v historii ani v současnosti. Kvalita víry je interní
věcí svědomí každého věřícího a vnitřním i vnějším osobním vztahem k Bohu. A tak buďme vděční všem našim kněžím,
minulým i současnému, kteří v nás přes všechny těžkosti uchovali živou víru a vedou nás k Bohu a našemu Pánu.
Z obecní kroniky a farní knihy biřmovanců zpracoval Vlad. Jansa
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DUCHOVNÍ – RODÁCI Z NAŠÍ FARNOSTI

Jáhen Richard Műller, syn katolických rodičů Franze Műllera, domkaře v Jakubovicích č. 22 a Anny
roz. Wohnerové, nar. 29.4. 1911 v Jakubovicích, pokřtěn 30.4.1911 v Jakubovicích (křtil P. František Černý, farář v Čermné),
na jáhna vysvěcen na jaře 1937 v Hradci Králové, zemřel 22.4.1937 v nemocnici v Hradci Králové na otravu krve, pohřben
26.4.1937 v Jakubovicích.
Výše jmenovaný jáhen byl v letech 1932 – 1937, v Biskupském kněžském diecézním semináři v Hradci Králové,
spolužákem P. Antonína Kubíčka a pana faráře P. Čeňka Ptáčka. Právě Páter Kubíček mi sdělil vzpomínku na svého kolegu ze
semináře. Narodil se v německé rodině Franze Műllera v Jakubovicích. Po studiích na Gymnáziu v Lanškrouně se rozhodl pro
kněžské povolání. Byl družné a kamarádské povahy. V únoru 1937, spolu s ostatními bohoslovci, přijal v Hradci Králové
z rukou Mons. Mořice Píchy, sídelního biskupa, jáhenské svěcení. V dubnu téhož roku mu umírá v Jakubovicích tatínek.
Richard odjel z Hradce Králové na pohřeb. Doma ještě stál u lůžka s mrtvým tělem svého otce. Jak byl dojat, sklonil se k otci
a políbil ho na čelo. To se mu stalo ale osudným. V tu chvíli si určitě neuvědomil, že se brzy setká se svým tatínkem na
věčnosti. Bohužel se při políbení otce nakazil mrtvolným jedem. I když byl okamžitě odvezen na Kliniku do Hradce Králové,
lékaři mu přes všechna odborná úsilí již nedovedli pomoc. Richard Műller zemřel 22.dubna 1937 v Hradci Králové. Čtyři dny
po jeho smrti bylo jeho tělo pohřbeno vedle tatínka na hřbitově v Jakubovicích. Jeho pohřbu se zúčastnili všichni jeho spolužáci
z ročníku, tehdy jáhni. Pohřeb vedl vícerektor Biskupského kněžského diecézního semináře v Hradci Králové, Mons.Josef
Burýšek.
Při pohledu na zarostlý a neupravený hrob jáhna Richarda Műllera, na hřbitově v Jakubovicích, mne napadá, že Pán
Bůh, ten nejlepší režisér lidského života, chtěl Richarda asi ušetřit něčeho těžkého v životě, možná i jeho odsunu po skončení
2.světové války nebo zatčení za doby komunistické totality. Současně si dávám předsevzetí zachovat památku na tohoto
služebníka v církvi i tím, že upravím jeho hrob.
Otec Pavel

EVROPA BEZ BOHA

Je zajímavé, co v člověku způsobí jeden krátký článek. Podělím se o tuto zkušenost s vámi.
Po prvním přečtení článku „Evropa bez Boha“ (tento článek byl uveřejněn ve farním zpravodaji
Poutník – březen 2004) mi bylo všelijak. Bylo to horší než mrazení v zádech. Druhé přečtení mne
donutilo vzít tužku do ruky. Vím, že pan V.Mertl vidí mnohem dál než já obyčejná žena. Také mám
různé obavy, s kterými musím bojovat, ale tvrdá slova spisovatele s prorockou vizí křesťanské
budoucnosti mne děsí a zároveň nutí k prosbě: „Ježíši, prosím Tě, pomoz, ať se tato slova nikdy
nenaplní.“ Slova pana spisovatele, i když v mnohém pravdivá, nahání strach. Pobuřují mne a začínám
být kritická. Za chvíli přichází povzbudivá myšlenka. V Bibli je psáno: „Opravdová láska vyhání
strach.“ A já s ní mám přece už bohatou zkušenost. Je třeba hned začít milovat, a tak autorovi článku
odpouštím, a snažím se ho pochopit. Vrací se mi pokoj a jistota. Vždyť náš Bůh je veliký, mocný
a milující Otec. Použil Mojžíše a vyvedl Izrael z Egypta. Celé Písmo svaté svědčí o Boží moci a slávě. Čeho se mám bát? Jen
své nevěrnosti, která Boha zraňuje. Pán se tolik o nás stará a pečuje: Posílal proroky s výstrahou, ale i s milosrdenstvím
a slitovností. Dal nám za Matku Pannu Marii a i dnes posílá stále nějaké „Mojžíše.“ Napadá mne, že je možné se poučit od
našich bratří muslimů, když nám je pan V.Mertl dává za příklad, že oni, svým právem věrnějších a důslednějších
v náboženských činech, přemohou Evropu. To mi sáhl také do svědomí. S tou důsledností totiž tolik bojuji a ona je tak důležitá
při výchově dětí. Podobně je to i s věrností v různých maličkostech. Napadá mne: a co bratři buddhisté? Ti by mne jistě mohli
učit meditovat. Nemyslím tím, jak dojít k jejich nirváně, ale spíše jakým způsobem se naučit co nejrychleji navázat kontakt
s naším Bohem. Ano, všichni jsme děti jednoho Otce. Proč bychom tedy nemohli žít jako sourozenci? Bát se mohu jen své
povrchnosti a vlažnosti a také toho, že moji sourozenci ve víře (muslimové, buddhisté, evangelíci, …) nepoznají, jak velký
a dobrý je můj a náš Bůh.
Ještě několik myšlenek vyvolaných dovětkem k článku. Vzpomínám si, jak jsme se rozhodovali pro vstup do Evropy.
Těžko se rozhoduje, když do toho moc, či lépe řečeno, téměř vůbec nevidíme. Osobní rozhodnutí je však důležité a nutné pro
každého jednotlivce. Když prosím Boha o pomoc, vždy pomůže. Pomohl i tady. První myšlenka vedla k Josefu Luxovi, který
pro sjednocení Evropy rozhodně byl, vše obětoval a daroval se celý. Další myšlenka patřila „faráři světa“, Janu XXIII., který je
pro mne vzorem poslušnosti a úcty k představenému. Tato jeho vlastnost ho nakonec přivedla také na papežský stolec. Naši
biskupové říkají ke vstupu do Evropy: „Ano.“ Pro mne je jejich hlas směrodatný. Myslím, že ani pro Jana XXIII. nebylo
jednoduché vždycky představené poslechnout. Nejde přece o to být slepou ovečkou, ale věřící, která stojí za svým knězem
a biskupem. Třetí pomocnou berličkou bylo přání Svatého otce. Dozvěděla jsem se, že jeho snem je Evropa Ducha. Je síla
slyšet, že člověk v takovém věku, a s nemalými zdravotními potížemi, má tak veliké a krásné
sny. Nám, poslušným a milujícím dětem, které dělají svým rodičům radost, zbývá jen jedno:
vyndat ruce z kapes a přiložit je k dílu, aby se tento sen co nejdříve uskutečnil, a abychom
byli opět o krok blíž k Ježíšově závěti: „Aby všichni jedno byli.“ (srov. Jan 17,11)
Děkuji panu V. Mertlovi za článek, který mne opět vyburcoval, abych byla snaživější
před každou činností říkat Bohu: „To je pro Tebe“, jak nás k tomu vyzývá náš duchovní otec.
Daří se mi to více než dvakrát za den. Každou minutu to sice zdaleka není, ale nevzdávám to!
Pro „Evropu Ducha“ to určitě stojí za to! Kdo jste ještě s touto modlitbou nezačali, přidejte se
prosím, ať nás je více.
(B.M.)
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So 5.6. – 9.00 hod.

Okresní kolo v požárním sportu – dorostenci. Stadión v Jablonném nad Orlicí

Ne 6.6. – 13.30 hod.

Pochod pohádkovým lesem - začátek 13.30 - 14.30 u sauny v Dolní Čermné

St 16.6. – 18.00 hod.

Rockové oratorium - v podání pěveckého sboru Corale - Gymnázium Žamberk,
Areál koupaliště v Jablonném nad Orlicí (v případě nepříznivého počasí sál kina)
Memoriál Jana Vídenského - turnaj v kopané starších přípravek,
Stadión v Jablonném nad Orlicí
Film pro děti - „Pan Tau a cesta kolem světa“
Sál kina v Jablonném nad Orlicí

So 19.6. – 8.30 hod.
Ne 27.6. – 15.00 hod.
So 26.6. – 9.00 hod.

Okresní kolo v požárním sportu - muži, ženy. Stadión v Jablonném nad Orlicí

Út 29.6. – 17.00 hod.

Hraje a zpívá celá rodina - vystoupení žáků ZUŠ společně se svými rodiči nebo příbuznými
Sál kina v Jablonném nad Orlicí
Umučení Krista - USA
Scénář k filmu vytvořil scénárista a režisér Mel Gibson a popisuje v něm posledních dvanáct
hodin Kristova života na Zemi. V podstatě se jedná o upravené pašije zkompilované ze všech
čtyř evangelií. Film začíná v zahradě Getsemanské, kam se Ježíš odešel modlit po poslední
večeři a kde odolává Satanovým svodům. Sál kina v Jablonném nad Orlicí

Čt 17. 6. – 19.30 hod.

26.6. – 27.6.

700 let obce Dolní Čermná

700 LET OD ZALOŽENÍ OBCE VERMĚŘOVICE 19.6. – 20.6. 2004
9.00 hod. - otevření výstavy o historii obce v přístavbě KD
- otevření výstavy květin spojené s prodejem v zahradnictví Ing. Valentové
- ukázka požární techniky v hasičárně
- den otevřených dveří ve škole, skautské klubovně a obecním úřadu
14.00 hod. - fotbalové utkání soutěže II. třídy okresního přeboru
16.30 hod. - uzavření výstavních prostor
17.00 hod. - vystoupení dětí místní ZŠ před KD (při nepříznivém počasí v KD)
18.00 hod. - vystoupení agentury ARMENTUM pro uchování historických tradic z Hradce
Králové před KD (při nepříznivém počasí v KD)
20.00 hod. - posezení s hudbou a tancem v KD – hraje LETRANDO
22.00 hod. – ohňostroj
9.00 hod. - slavnostní pouťová mše svatá
10.00 hod. – otevření výstavy v přístavbě KD, moštárně a hasičárně
den otevřených dveří ve škole, skautské klubovně a obecním úřadu
10.15 hod. – koncert dechové hudby před KD
14.00 hod. – zahájení slavnostního programu na hřišti
14.15 hod. – zábavný odpolední program (vystoupení dechového orchestru AF BRAS
BAND, Václav Faltus – známý imitátor, taneční soubor z Lukavice, ukázka hasičského útoku

So 19.6.

Ne 20.6.

VI. ROČNÍK „VÍTÁNÍ PRÁZDNIN“ V JABLONNÉM NAD ORLICÍ
Po 21.6 – 16.00 hod.

Nohejbalový turnaj - areál koupaliště

Út 22.6. - 17,00 hod.

Koncert - účinkují: Školní orchestr ZUŠ, dechová hudba Orličanka, skupina Gemma ze
Sopotnice. Areál koupaliště.

Čt 24.6 – 8.00 hod.

Folk a country - areál koupaliště

Pá 25.6.- 18.00 hod.
Pá 25.6. - 20.30 hod.
So 26.6. – 13. 00 hod.
So 26.6. – 20.00 hod.

Galakoncert pěveckého sboru Jabloňka a PDPS (Podorlický dětský pěvecký sbor).
Sál kina.
Rockový koncert - skupiny: SEBASTIAN, The POLICE REVIVAL A MELMAC, SPACE
ORCHESTRA. Areál koupaliště
Zábavné odpoledne - soutěže pro děti všech věkových kategorií, „Divadelní představení
o králících“ v podání divadla Genus Brno. Sál kina
Taneční zábava - k tanci a poslechu hraje LETRANDO. Areál koupaliště
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Do Vaší knihovničky
TANČÍCÍ SKÁLY - Marek Orko Vácha - O vývoji života na Zemi, o člověku a Bohu
(Vydalo: Cesta, Brno, 2003)
Prudký rozvoj přírodních věd ve 20. století přivádí mnohé věřící i nevěřící k otázkám o smyslu života, o vztahu k Bohu
a lidem, podněcuje úvahy o vzniku života na Zemi.
Zmiňovaná kniha vznikla na základě přednášek náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998-2001. Text je
však spíše doplněním základních znalostí katechismu než jeho převyprávěním. V přehledně členěných kapitolách postupujeme od
prvopočátků života přes evoluci, konflikty vědy a víry, konflikty dospívajících a rodičů k pojmům čistě náboženským (např.kapitoly
o hříchu, modlitbě, návštěvě bohoslužeb, …).
Autor v předmluvě uvádí: „V přednáškách často používám příklady z přírodních věd a činím tak záměrně. Zatímco generace
našich rodičů měla ještě solidní základy filosofie a nedělalo jí problém orientovat se ve filosofických a teologických pojmech,
generace našich dětí má spíše přírodovědný přístup k životu, myslí spíše v grafech než ve filosofických představách.
Kniha svým pojetím a jednoduchým, výstižným výkladem zaujme jistě všechny generace a troufám si říci, že bez rozdílu
vyznání.

Něco málo o autorovi: Mgr. Marek Orko Vácha
*1966 v Brně, katolický kněz
 na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval přírodovědeckou fakultu, obor molekulární
biologie a genetika
 teologii studoval v Olomouci a Bruselu
 účastník výpravy do Antarktidy (1997-2002, dvakrát)
 v roce 2002 absolvoval dvouměsíční pobyt v trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii
 doktorská práce z oblasti lékařské etiky
 na Biskupském gymnáziu v Brně vyučuje biologii a náboženství

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V červnu 2004 oslaví:

74 let
74 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
65 let

60 let
paní Jana Formánková
paní Zdeňka Motlová
z Dolní Čermné
50 let
paní Hana Moravcová
paní Jindřiška Bednářová
z Dolní Čermné
78 let
paní Antonie Sklenářová
pan Valentin Kunert
z Dolní Čermné
73 let
pan Oldřich Rybka
paní Zdeňka Müllerová
z Dolní Čermné
79 let
paní Ludmila Nováková
paní Olga Vávrová
z Dolní Čermné
pan Josef Mareš
z Dolní Čermné
71 let
paní Vlasta Nováková
paní Marta Cejnarová
z Dolní Čermné
60 let
pan Ing. Václav Beneš
paní Růžena Prokopová
z Dolní Čermné
Všem oslavencům jménem naší farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji
a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Petrovic č.p.7
z Petrovic
z Petrovic

Byla pokřtěna a stala se členkou Kristovy církve:
v Dolní Čermné

22.5.2004
Eliška Meclová
z Hradce Králové
Rodičům Elišky rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti
pro křesťanskou výchovu jejich dítěte.

Křesťansky jsme se rozloučili:

v Dolní Čermné 14.5.2004
s paní Annou Vackovou
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku.
Otec Pavel

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Červen 2004
Ne Nejsvětější Trojice

7.30 p. Šimková 99
16.00 Faltusovi 128

10.6.

Čt

19.00 p. Mikulová 162

13.6.

Ne 11. neděle v mezidobí

20.6.

Ne 12.neděle v mezidobí

27.6.

Ne 13. neděle v mezidobí

29.6.

Út

6.6.

Těla a Krev Páně

Sv. Petr a Pavel

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Červenec 2004

Zpěvákovi 195
Langrovi 173
Marešovi 172
Šebrlovi 80
p. Pecháčková 310
Kunertovi 125

4.7.

Ne

11.7.

Ne

18.7.

Ne

25.7.

Ne

19.00 Kubíčkovi 140
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7.30
16.00
7.30
15. neděle v mezidobí
16.00
7.30
16. neděle v mezidobí
16.00
7.30
17. neděle v mezidobí
16.00
14. neděle v mezidobí

Kunertovi 458
Nastoupilovi 109
Marešovi 264 HČ
Pecháčkovi MH
Vávrovi 270
Málkovi 77 HČ
Kužílkovi 202 HČ
Macháčkovi 180 HČ

POUTNÍK
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SVĚTCI V PRANOSTIKÁCH - ČERVEN

1. O svatém Fortunátu má kapka deště cenu dukátu.
8. Medardova kápě - čtyřicet dní kape.
Pláče-li Medard, i ječmen zapláče.
10. Jasno-li o Božím těle, dobrý rok čekej směle.
Když utíkají na Boží tělo od oltářů sekáči, budou sušit seno v pekáči.
Jaké počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá.
11. Prší-li na svatého Barnabáše, padají hrozny do koše.
12. Svatá Tonička mívá často uplakaná víčka.
15. Pohoda na svatého Víta, to dobrota na žita.
19. Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.
21. Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!
23. Na svatou Agripinu odpočívej jen ve stínu.
24. Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nasbíráš ořechů do věrtele.
Na svatého Jana otevírá se létu brána.
26. Svatý Jan Burian mlátí bez cepů.
27. Prší-li na Ladislava, déšť po sedm neděl trvá.
29. Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší a urodí se hodně hub.
Je-li od Petra až do Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

PRO DĚTI

AHOJ DĚTI!

Právě dnešní neděli slavíme významné svátky. Říkáme jim svatodušní. Někteří již určitě víte, proč zrovna toto
pojmenování. Svatodušní svátky jsou jakousi velkou tečkou na konci doby, která uplynula od Velikonoc. Proto ji také
nazýváme dobou velikonoční.
Abychom si tyto důležité informace lépe zapamatovali, pomůžeme si dnes malým přirovnáním. Každý z vás již ve svém
životě jistě viděl nějaký veliký most. Třeba most, který překlenuje řeku, nebo most, který se tyčí v ohromné výšce nad
hlubokým údolím, a spousty dalších. Každý most ale musí mít pevné opory - sloupy, které ho nesou a dokáží odolat
i různým nepřízním. Tato představa je asi úplně jasná pro každého z vás.
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Velikonoční doba, která je poměrně dlouhá, by nám mohla symbolizovat takový veliký most. Prvním pilířem, tedy sloupem, který ji
podpírá na začátku, jsou Velikonoce. Ukřižování a zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Sloupy, které stojí pevně na zemi a vystupují vzhůru,
nám připomenou, že právě tak pevně stál i kříž a oběť Božího Syna stoupala vzhůru k Otci. Druhým opěrným sloupem bude.... a to je
první část tajenky. A protože most stojí opravdu pevně, má ještě třetí - poslední pilíř. Je jím...druhá část tajenky, která začíná
u znaménka +. Celou tajenku získáte správným „proběhnutím“ bludiště. Možná, že na první pohled vypadá bludiště složitě, ale když
prozradím, že klíčem k němu je číslo 5, nebude už pro vás tak těžké ho projít. Začněte prvním písmenem a pak čtěte jen každé páté
písmeno. Tajenka vám navíc prozradí, jak dlouho trvá celá velikonoční doba. Tak hodně zdaru a neztraťte se!
(Otazníček)

Pro starší:
Seslání Ducha svatého bylo pro apoštoly něco naprosto zásadního. Obrovská proměna jejich osobností byla velmi nápadná
a některým lidem zcela nepochopitelná. Obavy, strach a nejistotu vystřídala radost, statečnost, schopnost mluvit před lidmi.
Apoštolové byli plni Ducha svatého. Naplněni tímto světlem mohli dál „zářit“ svému okolí a předávat s láskou radostnou zvěst o Pánu
Ježíši. Nelze si představit, že by bez tohoto daru mohli apoštolové uskutečňovat své první samostatné kroky do světa a že by začala
vznikat církev.
Podobně vybavuje Bůh svými dary i každého z nás. Víme, že jsme přijali křest a stali se tak členy společenství křesťanů. Bůh nás
zavolal naším jménem. Později jsme přijali Pána Ježíše pod způsobou chleba a vína při prvním svatém přijímání. Apoštolové toto
prožívali při Poslední večeři na Zelený čtvrtek. A pak už následovalo přijetí Ducha svatého. My tuto skutečnost máme možnost prožít
také, při svátosti biřmování. Bůh je s námi a jako znamení své blízkosti nám dává sedm darů Ducha svatého. Na nás je, abychom tyto
dary dobře používali při směrování dalšího života a opravdu se o tuto posilu dokázali každý den opírat.
Víte, o které dary se jedná? Pokud ne, pak zkuste vyluštit křížovku, protože ta ve svých sedmi tajenkách tyto dary ukrývá.
Legenda ke křížovce:
Vodorovně:
A. Nápoj; plod palmy; patřící psovi; SPZ Kladna; předposlední
písmeno abecedy; pokyn k výstřelu. B. Slovensky zeď (krátce);
poplach; římská čtyřka; místo pro uložení mrtvého; mužské jméno
(domácky). C. Zrakový orgán; 1. tajenka; iniciály vědce Pavlova;
dlouhé „a“; zámotek. D. Starověké město v Mezopotámii; zkratka
pro dřívější Krajský národní výbor; oháňka; 2. tajenka; plat
vojáka. E. Řeka ve Francouzském středohoří; kyselé ochucovadlo;
MPZ Polska; chobotnatec; příslušník ruského národa. F. Zkratka
pro rehabilitační pavilon; zkr. Akademie věd; droga obsažená
v čaji; jeden ze stavebních slohů; zkr. Akademie múz. umění. G.
Anglicky „starý“; plošná míra; římsky 55; dlouhé „a“; SPZ
Olomouce; zkr. Okresní deratizační tým; zeměkoule. H. Blížit se;
seká (on); úbytek sněhu vlivem tepla. CH. Číslovka; 3. tajenka; uklidňuji. I. Římská trojka; energetický přenašeč v buňce; buráky;
roční období.
Svisle:
1. Písmeno ležící mezi L a N; 4. tajenka; 2. Starší název pro česnečku; souhlásky ze slova LECH; jedna z měkkých souhlásek;
MPZ Itálie. 3. Jednotka chůze; 5. tajenka; římská dvojka. 4. Dětský maškarní bál; přitakávání. 5. Těžký kov; SPZ Třebíče; písmeno,
které vyjadřuje současně i jednu z číslic; jedna z možných koncovek infinitivů. 6. Vada; zušlechtěný železný materiál; zkr. Všeobecné
zdr. pojišťovny. 7. Nula; horní končetiny; ženské jméno. 8. SPZ Semily; porážka v šachu; nanesená vrstva barvy. 9. Jedno
z papežských jmen; žádost o pomoc. 10. Vertikálně (expresivně); mužské
jméno. 11. Dlouhé „i“; chemická značka vodíku; hvízdot; druhá slabika
slova hloží. 12. Panovník; patřící lodi; MPZ Německa. 13. Hlty;
osmičlenné soubory. 14. 6. tajenka; písmeno před K. 15. Ctnost, která nám
občas chybí; domácky Václav. 16. Korálový ostrov; 7. tajenka; písmeno Ř
bez háčku. 17. Německy „země“; sutě (tvar v 3. p. č. mn.); chemická
značka kyslíku.
Nápověda: Ur, Dore, ATP, Land, IP.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Kohoutek představoval modlitbu Věřím v Boha, zvonek - Otče náš,
kopretinky - Zdrávas Maria.
Já v Boha nevěřím, ale kdyby...
Dva chlapci rozumují nad životem a dojdou až k tomu, jestli věří v Boha.
Jeden povídá: „Já v Pána Boha věřím! A co ty?“ Druhý na to hned dodá:
„Já ne... protože...nó, kdyby archeologové vykopali jeho kostru, tak to bych
v něho uvěřil!“
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
Seslání Ducha svatého
30. května 2004
23. týden / 2004

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
31. května -

pondělí

1. června 2. června -

úterý
středa

3. června -

čtvrtek

4. června -

pátek

5. června -

sobota

Svátek Navštívení Panny Marie
18.00 Dolní Čermná – za Annu Hoštičkovou a celou rodinu
sv. Justina, mučedníka
sv. Marcelina a Petra, mučedníků
19.00 Dolní Čermná – za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
6.45
Dolní Čermná – na poděkování za dar 70 ti let života s prosbou
o další Boží pomoc a ochranu
19.00 Verměřovice – za Věru Duškovou, manžela a rodiče
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná – za Františka, Marii a Annu Komárkovy
sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
11.00 Dolní Čermná – svatba se mší sv., při které budou oddáni:
Josef Němeček z Dolní Čermné a Soňa Mikysková z Kunčic
13.00 Dolní Čermná – svatební obřad, při kterém budou oddáni:
Lukáš Vacek z Dolní Čermné a Milena Pániková z H. Třešňovce
19.00 Verměřovice – za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu

6. června - neděle – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Ve farním kostele se při ranní mši svaté uskuteční
1. svaté přijímání dětí z naší farnosti
Dolní Čermná 7.30 h. - za děti, které půjdou ke svému 1. svatému přijímání
Petrovice
10.00 h. - za Vlastu Markovou, manžela a oboje rodiče
Mariánská Hora16.00 h. - za Emila Šilara, manželku Marii a sestru Ludmilu

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

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
mše svatá pro děti
náboženství pro středoškoláky
návštěva starších a nemocných
farníků před prvním pátkem v měsíci
první zpověď dětí z farnosti
nácvik liturgie 1.sv.přijímání
schůzka ministrantů

den
pondělí
pondělí
pondělí
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota

datum
31. 5.
31. 5.
31. 5.
3. 6.
4. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.

hodina
16.45 h.
18.00 h.
19.15 h.
dopoledne
dopoledne
14.00 – 16.00 h.
16.00 – 16.30 h.
9.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

Upozorňujeme, že výstav Eucharistie, na první pátek v měsíci (5. června),
se vzhledem k první zpovědi dětí a nácviku liturgie v kostele nebude konat!
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