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POSELSTVÍ Z TURZOVKY
Katolická církev se hlásí k Panně Marii jako k Matce Boží a jako ke své Matce. Církevní
představitelé ji povolují uctívat kdekoli na světě náležitou úctou, která není v rozporu
s učením církve. V každé době byla vyhledávána ta místa, kde věřící lidé udělali konkrétní
zkušenosti s pomocí a vyslyšením svých proseb na přímluvu Panny Marie. Jsou mariánská
poutní místa (např. Fatima, La Salleta, Lurdy), která pro průkaznost jejich zjevení, zázraků
a poselství, kompetentní představitelé katolické církve již schválili. Jiná místa, kde se údajně
zjevila Panna Maria a předala lidem své poselství, církev zatím pro nedostatek potřebných
důkazů a zázraků nemohla schválit. Církev však souhlasí, aby i tam, kde se nedá prokázat
věrohodnost zjevení, byla náležitě uctívána i vzývána Panna Maria. Mezi tato poutní místa se
řadí Turzovka na Slovensku
Pan Jiří Motl st. z naší dolnočermenské farnosti již celou řadu let věrně navštěvuje toto
poutní místo. Měl také možnost se sblížit s Matušem Lašutem, s hajným z Turzovky, kterému
se podle jeho slov zjevila v roce 1958 Panna Maria. Byl jsem rád, když jsem mohl s panem
Motlem, jeho synem Jiřím a se dvěma svými přáteli z Hradce Králové v červnu t.r. navštívit
a osobně si popovídat s panem Lašutem. Bylo k večeru, když jsme přijeli k prostému domku
a na zápraží jsme se pozdravili s usměvavým staříkem. Dodnes slyším jeho prostá a upřímná slova: „Tak vás zde všechny
pěkně vítám.“ Protože bylo ještě horko, zůstali jsme sedět venku na zahradě. Matuš Lašut se na nás šibalsky podíval: „Tak co
byste chtěli ode mne slyšet?“ Vyjadřujeme prosbu, aby nám něco sdělil, co tehdy prožil v roce 1958, kdy se mu zjevila Panna
Maria. Místo popisu zjevení se nám ale dostává během téměř dvouhodinového rozhovoru zajímavé poselství, které můj
kamarád Martin zachytil následujícími několika větami:
•

„Prosit – to není jen klečet pod křížem, ale žít poctivě – pak vám Kristus všechno dá.

•

Chodit do kostela a modlit se – to ještě není víra. Víra je žít poctivě, správně a slušně, hlídat sebe sama, žít
podle Boha. Pak se můžeme dožít vysokého věku! Víra je proto, aby nám pomáhala žít a orientovala nás, ne
proto, aby nám překážela a byla pro nás přítěží. Svět si děláme sami – ku pomoci máme náboženství.

•

Buďme moudří a svět bude moudrý, buďme laskaví a svět bude laskavý, buďme šťastní a svět bude šťastný.

•

Budeme-li zlí, svět bude zlý.

•

Křesťanství – to je láska a pokoj. Kdo toto má, je opravdu boháč.

•

Láska je největší poklad na světě. Je třeba milovat vše co je Boží a milovat také sebe!

•

Každý vlastně hledá pokoj. Najde ho však jedině v sobě, nikde jinde ve světě.

•

Láska a pokoj je nade všechno. Je třeba usmát se také sám na sebe. Pak se
člověk dožije mnoha let. Není nad to, aby byl člověk šťastný. Láska, humor
a pokoj – to je blahobytný život – lepší než v Americe. Neškodit ostatním, ale
ani sobě!

•

Stále se usmívat, nenechat se zastrašit, žít v pokoji a pohodě, najíst se, napít
se, pracovat, nenechat se zblbnout, mít svůj rozum. Svět se netopí v bahně,
ale v blbosti.“

Toto vše říká dnes již 88 letý vizionář. Bylo pozoruhodné, že se o Panně Marii vůbec
nezmínil. Na moji opakovanou prosbu, aby ještě něco sdělil o vlastním zjevení uvedl tento
výklad: Panna Maria se v Lurdech nebo ve Fatimě zjevila dětem, zatímco na Turzovce ji
spatřil muž s puškou (tím mužem označil sám sebe). Podle pana Lašuta se jedná o symbol, že
na svět padá nebezpečí válek, násilí a že situace začíná být kritická. Pokračování zjevení
závisí na tom, jak budou reagovat lidé. Zjevení často přichází, když se národ začíná kazit.
Nastává čas loučení. Matuš Lašut nás ujišťuje, že každý den vždycky v 19.00 h. večer všem
lidem dobré vůle žehná a tak i k nám zaznívá dojemné požehnání prostého a současně
i mimořádného starce: „Nechť vám žehná a opatruje vaše kroky všemohoucí Bůh Otec, Syn
i Duch svatý.“

POUTNÍK

ZÁŘÍ 2004
KDO JE MATUŠ LAŠUT?

Narodil se 10. dubna 1916 ve Vysoké nad Kysucou v obci
Semeteš jako prostřední ze tří dětí. Když jim maminka jako
32 letá zemřela na zápal plic, měl malý Matuš čtyři a půl roku.
Jedna dobrá žena si ho vzala na vychování, dokud nepůjde do
školy. Asi v 7 letech byl dán do služby do Dlhého Pola, aby
tam začal chodit do školy. Byl u velmi hodných hospodářů,
spával u nich v bytě a jeho povinností bylo pást krávy. Pro
množství tamních školáků však nemohl být přijat do školy,
proto byl dán do služby do Turzovky, aby mohl aspoň
v zimních měsících navštěvovat školu. Sloužil celkem ve
třech rodinách, pásl dobytek a s ním také spával ve chlévě na
slamníku. Protože však mohl chodit do školy jen v zimních
měsících, nosíval si na pastvu knížky a sešity a učil se sám.
Ve 13 ti letech se dostal do služby k velmi hodnému
sedlákovi Petru Kubalovi v Metylovicích v okrese Frýdek
Místek. Tam jej přijali za člena rodiny. Po mnoha letech
poznal, co je to vlídné zacházení, mohl jíst s rodinou u stolu
a spával v čisté posteli. Dostal také hned nové šaty a chodil
s domácími pravidelně do kostela. Tak se dostal
hospodářovou zásluhou k prvnímu sv.přijímání a brzy
i k biřmování. U Kubalů zůstal do svých dvaceti let, kdy
nastoupil vojenskou službu v Olomouci. Po ní se vrátil do
rodného kraje, kde se 13.září 1941 oženil s Evou Marčišovou
z Turzovky a založil s ní rodinu. Narodily se jim čtyři dcery,
z nichž nejstarší Eva zemřela po půldruhém roce, ostatní tři
dcery žijí dodnes a založily také své rodiny.
Matuš Lašut byl zaměstnán na různých místech, po válce
pracoval jako lesní dělník, brzy potom již jako hajný a to až
do roku 1958, kdy byl státními orgány zajištěn a vězněn
v souvislosti se zjevením. Po propuštění se místa hajného
vzdal, aby nemusel pracovat v neděli a ve svátek. Pracoval až
do svého důchodu jako obyčejný lesní dělník. Od roku 1976 je
na důchodě, ale během něho nikdy nezahálel, vždy si našel
nějakou užitečnou práci.

Matuš Lašut byl zaměstnán na
různých místech, po válce pracoval
jako lesní dělník, brzy potom již jako
hajný a to až do roku 1958, kdy byl
státními orgány zajištěn a vězněn
v souvislosti se zjevením. Po
propuštění se místa hajného vzdal,
aby nemusel pracovat v neděli a ve
svátek. Pracoval až do svého
důchodu jako obyčejný lesní dělník. Od roku 1976 je na
důchodě, ale během něho nikdy nezahálel, vždy si našel
nějakou užitečnou práci.
Jeho povahové rysy jsou velmi výrazné. Je to muž chudoby
a práce. Zároveň je mužem hluboké víry a neskrývaných
náboženských projevů. Ve svém vyjadřování je otevřený,
někdy až ostrý a nekompromisní, přitom je však velmi prostý
a upřímný. Má smysl pro humor. Říká, že na humor se nikdy
neumírá, ale umírá se předčasně z rozčilování. Nepije,
nekouří, ale ani nikdy nesportoval. Během 2.světové války byl
ve slovenské armádě na ruské frontě. S vděčností vzpomíná na
ruské staříky, kteří mu zachránili život cennou informací, kde
se všude na frontě vyskytují nebezpečné bažiny. Mnoho jeho
spolubojovníků svojí neopatrností zemřelo na ruských blatech,
když utonuli v bahně. Jen on s několika kamarády se šťastně
vrátil domů.
Matuš Lašut má dar vyjadřovat i nejhlubší pravdy
jednoduchým názorným obrazem, takže jsou každému
srozumitelné. Dobře se postaral o své dcery i v těžkých
dobách, kdy mu předčasně a tragicky zemřela manželka.
K svému okolí je otevřený a ochotný pomoci, kde je toho
třeba. Na druhé straně odmítá povrchní „babskou“ zbožnost.
Své přesvědčení o pravdivosti zjevení hájil na život a na smrt
bez ohledu na následky.
Otec Pavel

RELIÉF NA SVATOSTÁNKU
Stavitelé kostelů mívají pro uschovávání Těla Kristova v kostelích vždy snahu vytvořit příbytek co nejdůkladnější. Dříve to býval
výklenek ve zdi presbytáře, často velice dobře zabezpečený mřížkou proti vyloupení. Postupem doby – asi proto,že lidé dospěli
k období, kdy si již hostií všichni natolik vážili, že nebyl důvod krýt je mříží - začali svatostánek umísťovat do středu oltářů, kde pro
Tělo Páně našli jistě důstojnější místo.(Napadlo mne, jestli bychom se dnes, v době vykrádání kostelů neměli ke staršímu způsobu
umísťování svatostánků vracet, ale hned jsem si uvědomil, jak je dnes situace jiná. „vykradači“ kostelů bývají naprosto nevěřící lidé
a zajímají je jen hodnoty zpeněžitelné.)
I v našem kostele je svatostánek kompozičním středem oltáře. Obě oltářní sochy (sv. Augustýn a sv. Mikuláš) směřují pohledem ke
svatostánku, jako by každá z nich říkala: „Klaním se Ti v úctě skrytý Bože náš, jenž zde ve svátosti sebe ukrýváš“.(Jestlipak i my
nezapomínáme při příchodu a odchodu podobně pozdravit přítomného živého Boha?)
Svatostánek má hezká pozlacená dvířka s nádherným stříbrozlatým reliéfem. Střed tohoto reliéfu tvoří
hostie, vznášející se v paprscích nad zlatým kalichem, který je vytvořen stejně jako oltář, v historickém
pseudogotickém slohu. Po stranách kalicha stojí dvě postavy. Vlevo novozákonní postava, Kristus, s biblí
v ruce, jako by chtěl zdůraznit, odkud máme čerpat směr cesty ke spáse - vpravo Mojžíš, postava
starozákonní. Mojžíš je charakteristický nejen deskami desatera v rukou, ale i dvěma paprsky vyzařujícími
z čela, jež znázorňují – jak jsem už ostatně psal při popisu kazatelny, jeho prorockou schopnost a osvícenost
Boží. Dle Ex 34,29-31 zář, která vycházela z Mojžíšova obličeje byla odrazem světla, kterým zářil Bůh,
když mu částečně ukázal svou velebnost na hoře Sinaj. Nad tímto podivuhodným společenstvím se vznáší
žehnající Bůh,obklopen puti –tedy andělíčky v obláčcích. Má trojúhelníkovou svatozář, symbolizující
Nejsvětější Trojici.
Tímto reliéfem říká umělec toto: „Eucharistie je dar Boží lidstvu. Bůh nám ji dává prostřednictvím svého
syna, kterého nám poslal. Tento Jeho syn lidstvu svým životem a učením, které vychází ze Starého zákona
a desatera – proto tedy Mojžíš vpravo – a novozákonním Kristovým učením o odpuštění – vlevo – ukazuje
cestu, jak má žít. Svou obětí na kříži nám všem vymohl spasení. Prostřednictvím eucharistie dává věřícím
každým okamžikem možnost čerpat posilu na této cestě.
(JM)
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700 LET OBCE ČERMNÁ - DOLNÍ ČERMNÁ
LITERÁTSKÉ BRATRSTVO PŘI KOSTELE SV. JIŘÍ

Literátská bratrstva v českých zemích, jako cechovnicky organizované spolky, vznikala ve druhé polovině 15. století. Byla
zakládána občany vzdělanými hudbou, jež měli i všeobecnou vzdělanost. Bratrstva pečovala o kvalitu chrámového zpěvu,
účinkovala při různých liturgických obřadech a hudebně vzdělávala další zájemce o pěstování hudby a zpěvu na kůrech
katolických chrámů. Literátská bratrstva byla zrušena roku 1785 „osvíceným“ císařem Josefem II. a jejich jmění, pokud
nějaké měla, bylo zlikvidováno ve prospěch císařství.
V Čermné zřejmě z původního Literátského bratrstva vznikl „Spolek literátů“, který působil při kostele sv. Jiří. Kdy spolek
vznikl, není dnes již přesně známo, natož aby bylo známo, kdy vzniklo původní Literátské bratrstvo. Předpokládá se, že
čermenský Spolek literátů vznikl někdy koncem 18. století. Písemné zprávy se však o něm nedochovaly. Jen ústní svědectví
občanů z dolní části Čermné, kteří spolek ještě sami zažili a pamatovali. Byl to: Jan Novák z čp. 244 (nyní č. 206), Marie
Šilarová z čp. 7 a Marie Bednářová z čp. 280 (zbouráno). Jejich vyprávění v obecní kronice zachytil tajemník a kronikář obce
pan Josef Mareš.
Podle již zmíněného Jana Nováka Spolek literátů v Čermné vznikl někdy mezi léty 1780 - 90. Mimo povznesení zbožného
chrámového zpěvu, zajišťování různých obřadů, předmodlívání se, zpívání při requiem, se spolek zabýval i vlasteneckou
činností, což byla odezva na vnucovanou germanizaci českého národa rakouským císařským dvorem. Mimo náboženskou
činnost se čermenský spolek zabýval zpíváním i při svatbách a dá se říci, že bavil svatebčany. Poněvadž členové spolku
literátů byli gramotní, psávali negramotným občanům dopisy, úřední žádosti a úřední sdělení. Podle jejich činnosti
zaznamenané v obecní kronice, byli literáti v 19. století spolkem nejen náboženským, ale i národním a v jistém smyslu
i spolkem obrozeneckým.
Jan Novák dále uvedl jména posledních členů Spolku literátů v Čermné. Byli to:
Jan Jansa z čp. 21, narozen roku 1842, Jan Motl, zvaný Vojáček z čp. 26, narozen roku 1823, Jan Vaško z čp. 274, nyní
č. 291, narozen roku 1831, Jan Kada z čp. 284, nyní č. 170, narozen roku 1829, Jan Novák z čp. 244, nyní 206, narozen
roku 1841, Ignác Kužílek z čp. 7, narozen roku 1822. Po něm byl členem spolku literátů Josef Šilar, narozený roku 1865,
který se přiženil na čp. 7. Ten byl posledním literátem a ještě do své smrti v roce 1942 předříkával slova písní při procesích
a církevních oslavách. Dále ve Spolku literátů byli: Ignác Bárta z čp. 86, narozený roku 1831, František Cejnar z čp. 251,
nyní Horní Čermná, narozen roku 1818, Josef Marek z čp. 216, nyní č. 109, narozen roku 1832, Vincenc Jansa z čp. 250,
nyní H. Čermná, narozen roku 1825, František Pecháček z čp. 60, Jan Klekar zvaný Pavlousek z čp. 63, narozený roku 1829,
Bednář z čp. 2, Faltus z čp. 160, Peregrín Novák z Petrovic a Petr Ruprych z čp. 42, narozen roku 1846.
Literáti měli v kostele i svou lavici, která měla uprostřed Kalvárii, tj. kříž s drobnými postavami P. Marie a sv. Jana. Pod
touto Kalvárií (pochází z poloviny 18. stol.) byla truhlice se zámkem na literátské knihy. Z těchto knih pak literáti věřícím
předzpěvovali písně a poté předříkávali jednotlivé sloky. Musíme si uvědomit, že tehdy mnozí věřící neměli své vlastní
zpěvníky. Ty nebyly ani v kostele na lavicích. Pořídit si totiž kancionál, či modlitební knihu, byla tehdy drahá záležitost. Proto
tyto knihy pořizoval a vlastnil Spolek literátů. Literátská Kalvárie je na lavici dosud, truhlice byla při malování kostela
odstraněna.
Někteří literáti byli i dobrými hudebníky. Třeba Josef Marek, který hrál na varhany a jistý Faltus z čp. 160. Oba byli učiteli
a cvičiteli ostatních, hudebně méně nadaných členů. Ignác Kužílek z čp. 7 hrál na harfu, která se ještě našla ve špatném
stavu na půdě při bourání staré chalupy v roce 1928.
V době rozkvětu Spolku literátů měl vysokou úroveň i chrámový sbor s hudebníky, jež vedli místní kantoři, jako byl řídící
učitel Antonín Pecivál, Josef Kulhánek a jiní. Ti pak prováděli téměř každou neděli na čermenském kůru slavné latinské mše
při „velké“ mši sv.
Pan farář P. Čeněk Ptáček ve farním archívu nalezl stanovy Spolku literátů v Čermné, jež nesly datum 31. 8. 1876. Stanovy
byly podepsány tehdejším farářem P. Janem Šedou a zástupcem starosty obce Josefem Műllerem. Později snad byly
schváleny i konzistoří v Hradci Králové, jak se o tom stanovy zmiňují. Ze stanov se dozvídáme, že za patrona si literáti
z Čermné zvolil sv. Václava. Ve stanovách je údům (členům) předepsáno mnoho povinností. V obecní kronice jsou stanovy
ocitovány a v příštím čísle je pro zajímavost otiskneme v úplném znění.

ŽIVOTNÍ POUŤ P. ADOLFA KRAUSE

V řadě kněží, kteří působili v naší farnosti, byl v minulém čísle uveden také P.Adolf Krause. Od roku 1935 do 15.prosince 1938 byl
postupně kaplanem a pak administrátorem v Dolní Čermné, poté farářem v Semaníně. V roce 1945 odešel do Německa. Nebyl
odsunut, ale odešel sám. Také ho asi němečtí vyhnanci potřebovali. P.Adolf byl německé národnosti, ale s nacismem neměl nic
společného. Narodil se 22.března 1909 v Merkelsdorfu (nyní Zdoňov), v bývalém okrese Broumov. Studoval v německém semináři,
který byl v poutním místě Bohosudově (litoměřická diecéze). Na kněze byl vysvěcen v Hradci Králové 23.června 1935. Naučil se
dobře česky, jen výslovnost neměl dokonalou. Jako kněz nemusel odejít z Čech, např. P.Rob v Horních Heřmanicích zůstal a pak
působil ještě v Lanškrouně. Ovšem za vlády komunistů tam měl těžký život. Podle pamětníků byl P. Krause
oblíbený.
V roce 1966 navštívil Československo a byl hostem v naší rodině. To proto, aby nepůsobil těžkosti panu
faráři Ptáčkovi. Dobře znal našeho tatínka, který byl pokladníkem v Lidové záložně na faře. P.Krause působil
ve východním Německu (býv.NDR) v durynském Triptisu a v Bernbachu, kde pobýval u příbuzných
a známých. Nakonec byl v poutním místě, Alltőttingu, v tehdejším západním Německu. Tam také zemřel
v roce 1973.
Vždy vzpomínal na Čermnou a milé lidi, také prý děti tu byly hodnější. Vzpomínal rovněž na české
písničky, kostelní písně a české mše, zvláště vánoční. Také při své návštěvě v Čermné přišel mezi zpěváky na
kruchtu, když měli zkoušku chrámového sboru.
Možná by se mezi pamětníky našlo na P.Adolfa ještě více vzpomínek. Jistě věřil a doufal, že se jednou na věčnosti opět všichni
sejdeme.
Marie Vacková
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SVĚTCI V PRANOSTIKÁCH

Září
1.
Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
Jiljí jasný - podzim krásný.
Prší-li na svatého Jiljí, budou otavy shnilý.
5.
Jaké počasí na svatého Viktorína, taková bude zima.
8.
Jaké počasí na Narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
14. Po svatém Kříži, podzim se blíží.
15. Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychleji poklesne.
16. Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21. Pohoda o svatém Matouši, čtyři týdny se neruší.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
Po svatém Matouši čepici na uši.
26. Na svatého Cypriána chladno často z rána.
28. Přijde Václav - kamna připrav.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
Na svatého Václava bývá bláta záplava.
29. Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tehdy se po svatém Matěji zdlouha zas
navracejí.
30. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.
Knihy o Dolní Čermné, které si můžete zakoupit na Obecním úřadě v Dolní Čermné
Čermenské obrázky................................................................................................................................................ 50,- Kč
Drobné sakrální stavby Dolní a Horní Čermné....................................................................................................... 60,- Kč
Naučné stezky po Dolní Čermné ............................................................................................................................ 80,- Kč
700 let obce Čermná ............................................................................................................................................ 300,- Kč
grafický Pamětní list k 700 letům Čermné ............................................................................................................ 120,- Kč
odznak Čermné = čermenská pečeť z r. 1750 ....................................................................................................... 40,- Kč

TO UŽ NĚKDO NĚKDY ŘEKL (NAPSAL)…
Je to již delší dobu, co jsme v Poutníku uveřejnili různé ‚zkomolené‘ výroky z modliteb a křesťanských písní.
Dnes vám nabízím jen úzký výběr rčení, výroků a ustálených obratů, které mají svůj původ v Bibli či křesťanských zvycích.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobova zvěst (špatné zprávy)
Kristova léta (věk smrti Krista)
Starý jako Metuzalém
Sodoma – Gomora! (v případě páchání těžkých hříchů, velkého
zmatku a nepořádku)
Chová se jak samaritán (nezištná pomoc)
Nejsem všemohoucí a vševědoucí (jako Bůh)
Moudrý jako Šalamoun
Je to nějaký makabejský…(o nejasné situaci či problému)
Svádí jako had v ráji
Cítím se jako Stvořitel….
Není prorokem ve své zemi…
Záře jako nad Betlémem
Mocná hůl Áronova…
Byla to mana nebeská (o dobrém
a nečekaném pokrmu)
To budiž pro vás desatero! (o
nutnosti zapamatovat si něco
důležitého)
Světí to jak neděli (přistupuje k tomu
s úctou a vážností)
Zjevil se jak anděl sám
Bohatá (krásná) jak královna ze Sáby
Pěl chvalozpěvy (o něčem dlouze hovořil a chválil)
Andělské zpěvy (nádherný zpěv)
Padl na úrodnou půdu (o slovu či návrhu, který došel realizace)
Zapírá jak Petr (vytrvale, opakovaně)
Stojí jako Lotova žena (ustrnul, znehybněl..)
Je to boj Davida s Goliášem (nerovný boj)
Vstoupil do jámy lvové (jde vstříc nepříjemné skutečnosti…)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Zrádná „filištýnka“
Rány egyptské! (při velkých pohromách)
Nevěřící Tomáš…
Pro rány Kristovy! (velké, většinou
nečekané, překvapení-událost)
Zmatek jako v Babyloně…
Potřebuješ vzkřísit…?
Proradný jako Jidáš
Budiž světlo! (při pochopení „něčeho“ po
dlouhé době)
Je tu jako v ráji…
Položit na oltář (obětovat „něco“)
Vykládá sny líp než Josef…
Je to náš Benjamínek (nejmladší syn)
Reptají jak Izraelci na poušti
Byla to země zaslíbená…(místo plné blahobytu)
Bylo to šalamounské rozhodnutí! (uvážlivé, spravedlivé?,
vstřícné oběma stranám sporu…)
Přinesl požehnání (něco dobrého, očekávaného…)
Zuří jako Herodes…
Je to takový Lazar…(nemocný…)
To je „babylonská“ věž (o něčem, co nemá řešení, je to
zmatené, přehnané plány)
Přišel s křížkem po „funuse“ (pozdě)
Zachází s tím jako se svátostí (opatrně, s úctou…)
Ticho jako v kostele
Kážeš jako páter! (dlouho, přesvědčivě…)
Chudý jako kostelní myš
(Mach)

POUTNÍK

ZÁŘÍ 2004

PODĚKOVÁNÍ VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI
NA OPRAVU POUTNÍHO KOSTELA NA MARIÁNSKÉ HOŘE V TOMTO ROCE
Drazí bratři a sestry,
dovolte mi, abych vás alespoň v krátkosti informoval o opravě poutního kostela Narození Panny Marie, která pokračuje na
Mariánské Hoře. V letošním roce se nám podařilo pořídit novou fasádu kostela, opravit strop uvnitř kostela a provést vnitřní
sanační omítky. Tuto odbornou práci provedla stavební firma Gebesan, s.r.o. Česká Třebová, zastoupená svým jednatelem
panem Petrem Voleským, za přijatelnou cenu 524.039,30 Kč (včetně DPH). Na opravu fasády kostela se podařilo získat od
Ř.k.biskupství v Hradci Králové jednorázovou finanční dotaci z fondu kontribucí ve výši: 50.000,- Kč. Dále Rada
Pardubického kraje svým usnesením ze dne 3.6.2004 schválila poskytnutí účelové dotace ve výši: 134.000,- Kč na opravu
fasády a provedení vnitřních sanačních omítek poutního kostela. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří mají
ohledně poskytnutí dotace z Pardubického kraje své zásluhy. Děkuji panu hejtmanovi Ing. Romanu Línkovi a všem radním
Pardubického kraje.
Bratři a sestry, moc vám všem touto cestou děkuji za všechny vaše
dosavadní finanční dary během účelových kostelních sbírek a za
samostatné dary věnované na opravu poutního kostela, které za rok
2003 dosáhly celkové výše: 510.566,- Kč. Využívám této
příležitosti a chci v rámci vděčnosti i spravedlnosti jmenovitě
poděkovat také všem našim sponzorům a dárcům, kteří finančně
přispěli na opravu poutního kostela na Mariánské Hoře.
Pochopitelně, že dárců z řad fyzických osob je mnohem více, ale
někteří si nepřáli své uveřejnění. Jejich požadavek je nutné ctít.
Stejně tak je nemálo anonymních dárců. Všem ale patří stejné,
upřímné a od srdce „Pán Bůh zaplať!“

Dá-li Pán Bůh v příštím roce by se konala vnitřní výmalba
poutního kostela a uskutečnily by se také opravy pískovcových veřejí u obou vchodů do kostela.
Otec Pavel
Jméno nebo název dárce
místo
statutární zástupce právnické osoby
Bartošová Marie
Smiřice
Biskupství královéhradecké
Hradec Králové
Mons. Dominik Duka, O.P., sídelní biskup
Čadovi Václav a Marie
Verměřovice
Diocese of Galveston – Houston
USA – Texas
Marek Marwin, zprostředkovatel daru
ISOLIT – BRAVO s.r.o.
Jablonné nad Orlicí
ing. Kvido Štěpánek, ředitel firmy
Křivohlávková Julie
Bystřec
Kubíčková Růžena
Dolní Čermná
Marková Ludmila Ing.
Praha 9
Műllerová Ludmila Ing.
Dolní Čermná
Pardubický kraj
Pardubice
ing. Roman Línek, hejtman Pardubického kraje
Společnost sester Ježíšových
Olomouc
sr. Marie Čeganová, generální představená
(Poznámka: Na přání uvedených dárců a sponzorů nebude zveřejňována výše daru a seznam dárců je veden abecedně)

POUTNÍ SLAVNOST NA MARIÁNSKÉ HOŘE
PROGRAM V SOBOTU 11. ZÁŘÍ A V NEDĚLI 12. ZÁŘÍ 2004
Sobota

19.00 hod. - rytmická mše sv. - za požehnání pro všechny mladé lidi
20.15 hod. - katecheze pro mládež – P.Tomáš Hoffmann, vojenský kaplan a kaplan pro mládež
22.00 hod. - 22.30 hod. - společná adorace
22.30 hod. - 6.30 hod. - celonoční adorace, zajišťuje mládež z Dolní Čermné

Neděle

7.30 hod. - mše sv. - slouží P.Robert Kunert, SJ
10.00 hod. - slavná mše sv. - celebruje Mons.Dominik Duka, biskup královéhradecký
areál Křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela
15.00 hod - modlitba křížové cesty v poutním kostele
16.00 hod. - mše sv.
- za všechny dobrodince farnosti - slouží P. Seidl,
areál Křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela

Kostelní sbírka této neděle je určena na pokračování v opravě poutního kostela na Mariánské Hoře.
Příležitost ke sv. zpovědi: v poutním kostele od 7.00 - do 12.00 h. a od 13.30 h. – do 17.00 h.
Odjezdy autobusů na Mariánskou Horu: z Verměřovic: v 8.30 h. a v 14.30 h.
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné.
Po mši sv. se vrací stejnou cestou zpět.
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SLUŽBA LEKTORSKÁ
Září 2004
5.9.

Ne

23. neděle v mezidobí

7.30
16.00

Dostálovi 293
Klekarovi ml. 292

8.9.

St

Narození Panny Marie

19.00

Klekarovi 292

12. 9.

Ne

24. neděle v mezidobí

7.30

Řehákovi 283

7.30
16.00
7.30
16.00

Hubálkovi 61
Jansovi 65
Matějkovi 58
Venclovi 288

19.9.

Ne

25. neděle v mezidobí

26.9.

Ne

26. neděle v mezidobí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V září 2004 oslaví:
96 let
paní Anděla Dušková
81 let
paní Helena Vašíčková
79 let
paní Jarmila Menclová
79 let
pan Jaroslav Šebrle
74 let
pan Josef Nastoupil
73 let
paní Jarmila Mikulová
71 let
paní Marie Havlová
71 let
paní Jaroslava Macáková
71 let
pan Oldřich Dostál
60 let
paní Marie Fořtová
60 let
paní Helena Helekalová
76 let
pan Václav Vávra
60 let
pan Walter Mannl

Říjen 2004
3.10.

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 Horní Čermné
z Petrovic

Ne 27. neděle v mezidobí

10.10. Ne 28. neděle v mezidobí
17.10. Ne 29. neděle v mezidobí
24.10. Ne 30. neděle v mezidobí
31.10. Ne 31. neděle v mezidobí

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Marešovi 408
Vránovi 18
Filipovi 67
Jansovi ml. 7
Adamcovi 18
Režný 403
p. Krátký 73
Hejlovi 232
p. Vávrová 264
Kunertovi 12

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně
blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy církve:
ve Verměřovicích 11.7.2004 Roman Pecek z Verměřovic
v Dolní Čermné 31.7.2004 Vít Heger
z Bystřece
v Dolní Čermné 29.8.2004 Anna Vávrová z Dolní Čermné

Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji
a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte.
Svátost manželství přijali:
ve Verměřovicích 28.8.2004 Mgr.Marie Kaplanová z Jablonné nad Orlicí a Ing.Kamil Mikula z Verměřovic
Novomanželům Mikulovým rád blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.
Otec Pavel

PRO DĚTI
Ahoj děti!
Dva měsíce se překulily jako voda a my se setkáváme na samém konci prázdnin. Určitě jste si
o prázdninách odpočaly, něco nového si prohlédly a také si všímaly přírody kolem sebe. Ona nám totiž
neustále nabízí nesčetné množství příležitostí, kdy můžeme obdivovat krásu stvoření. Ať už sledujeme
nejrůznější tvary květů a jejich barvy, pestrá motýlí křídla nebo barevné broučky, znovu a znovu žasneme
nad každičkým detailem, nad souladem barev nebo dokonale nenápadným provedením.
Kdo se jen trochu dívá, nemůže toto vše jen tak přehlédnout a nepoděkovat za to Pánu Bohu. Zároveň
bychom neměli nyní na konci prázdnin zapomenout poděkovat také za to, že se můžeme vrátit mezi své
kamarády a spolužáky.
A ještě než vám opět začnou povinnosti, Otazníček pro vás připravil na vybarvení obrázek. Podle čísel
volte odpovídající barvy a obrázek si vybarvěte.
1 – bílá, 2 – žlutá, 3 – oranžová, 4 – červená, 5 – modrá, 6 – hnědá, 7 - světle zelená, 8 - tmavě zelená
(Otazníček)
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Pro starší:
Konec
prázdnin
přímo
navozuje
atmosféru k malému
ohlédnutí
se
za
uplynulými volnými
dny. Hodnotíme dojmy
z cestování, prohlížejí
se fotografie, vzájemně
si
sdělujeme
nezapomenutelné
zážitky.
Před námi je dnes
také malý pohled zpět
za prázdninami, i když
z trochu jiného úhlu.
Z velkého
množství
světců a světic, kteří
o prázdninách
měli
svůj svátek, si totiž
některé připomeneme.
Jména jsou seřazena
abecedně
v jednom
sloupečku. V druhém
sloupečku jsou pak
jejich nejzákladnější
charakteristiky
a ve
třetím datum, na které
svátek připadá. Údaje
v řádcích si ale vůbec
neodpovídají,
jsou
různě zpřeházené. Vaším úkolem bude přiřadit všechny odpovídající údaje k sobě, takže první bude jméno, pak stručná
charakteristika a poslední datum. Přičemž datum je také klíč ke správnému pořadí všech údajů. To znamená, že na prvním
řádku by mělo být jméno světce a charakteristika s datem 3. 7. Pochopitelně vám může pomoci kalendář. A já ještě poradím, že
je vhodné si nejprve k sobě patřící informace označit stejným číslem. Pak totiž z dvojic písmen, doprovázejících každý
jednotlivý údaj, složíte větu, která je pro vás zároveň přáním do začátku nového školního roku. Její první slova jsou: Ať se vám
daří...
sv. Bartoloměj (ÍD)
sv. Brigita (GI)
sv. Cyril a Metoděj (AT)
sv. Jáchym a Anna (YK)
sv. Marie Gorettiová (TÉ)
sv. Tomáš (VY)
sv. Vavřinec (AZ)

mučedník (OV)
apoštol (OB)
řeholnice, patronka Evropy (EV)
apoštol („nevěřící“) (UŽ)
rodiče Panny Marie (PR)
panna a mučednice (EN)
mnich a biskup, patroni Evropy (NA)

23. 7. (ŽD)
10. 8. (ÁN)
5. 7. (BI)
24. 8. (RA)
6. 7. (ER)
3. 7. (ÍV)
26. 7. (OK)
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka: „Jdi, neboť on je MÝM NÁSTROJEM, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům
izraelským.“

Z BIBLE
Moudrost a hloupost
Přísloví 9
10
Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost. 11Neboť skrze mne se rozhojní tvé dny,
přibude ti let života. 12Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš.
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
22. neděle v mezidobí
29. srpna 2004
36. týden / 2004

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
30.srpna -

pondělí

1.září -

středa

2.září -

čtvrtek

3.září -

pátek

4.září -

sobota

22.týdne v mezidobí
19.00 Dolní Čermná – za živou rodinu
22.týdne v mezidobí
19.00 Dolní Čermná – za požehnání pro děti a školní mládež
22.týdne v mezidobí
6.45
Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře, sourozence a oboje rodiče
19.00 Verměřovice – na poděkování za vykonané dobré dílo
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
19.00 Dolní Čermná – za Marii a Antonína Pecháčkovy
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvr. srdce P. Marie
6.45
Dolní Čermná – za farníky
19.00 Petrovice – za Marii a Josefa Junkovy a duše v očistci

5. září - neděle – 23. neděle v mezidobí
Dolní Čermná -

Verměřovice Mariánská Hora -

7.30 h. – za Rudolfa Klekara, manželku Marii, rodiče z obou stran,
vnučku Ilonu, zetě Otakara a Františka
9.00 h. – za Václava Horáka a celou rodinu
16.00 h. –za zemřelého Josefa Jansu

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 18.30 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
pravidelná návštěva starších
a nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou eucharistií
generální úklid poutního kostela
a jeho okolí před poutní slavností

den
čtvrtek 2. 9.
pátek 3. 9.
pátek 3. 9.

čas
dopoledne
dopoledne
15.00 – 18.30 h.

místo
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná

sobota

14.00 h.

Mariánská Hora

4. 9.

K ZAMYŠLENÍ
Duchu Stvořiteli, obnov mě
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu
Duchu

lásky, dej mi věrnost ve víře!
pravdy, vzdal od mě lež a pokrytectví!
moudrosti, doveď mě k pravému poznání!
síly, posiluj mě!
světla, rozjasni mě!
rady, veď mé rozhodování!
víry, upevňuj ji ve mně!
pokoje, obnov celý svět
R. Schutz

Bůh k nám mluví
Mluvíš k nám, Bože, šuměním stromů, zpěvem ptáků,
krásou květů, dobrým člověkem, slovem Písma.
Dej, ať smysl a radost svého života najdeme v hledání Tvé
spásy.
Ať Tě nacházíme v přírodě a její kráse,
v každém stvořeném organismu,
ve Tvém slově a ve Tvém milosrdenství,
ať Tě nacházíme v Tvém Synu, Ježíši Kristu.
G. Benn
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