ROČNÍK IX
ZÁŘÍ 2005

VYDÁVAT PLODY DUCHA SVATÉHO

Milý čtenáři, běžný život přináší množství každodenních povinností a to vše se odehrává v atmosféře hluku. Kulisu našeho
života tvoří nejen lomoz rušných silnic a pracovních strojů, ale jsou tu nejrůznější přehrávače, rádiové přijímače, televizory, ze
kterých se na nás přímo valí proudy melodií a informací. Člověk si ani neuvědomuje, co se mu všechno ukládá, díky těmto
vjemům, do jeho podvědomí. Není divu, že potom není schopen být chvíli v tichu a samotě.
Ale ovocem Ducha je tichost.
Je příznačné, že tichost lidského jednání zaměňujeme za plachost až neprůbojnost některých jednotlivců. Kristus rozhodně
nebyl žádný „tichošlápek“, a přesto říká apoštolům: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29) Nejen
Ježíš je tichý, ale celé stvoření je tiché. Ticho je průvodním jevem života. Jen se zaposlouchejte někdy večer v přírodě do ticha
vesmíru, ticha stvoření. Poslouchejte někdy růst trávu, jak roste v mlčení. Všechno, co roste, roste převážně v mlčení. Stvoření
je tiché. Rámus a hluk vnesl do stvoření člověk, a to svým srdcem a především svým jazykem.
Jazyk je malý úd, ale vykoná
mnoho, dobrého i zlého. Je v něm jakoby
zkoncentrovaná naše osobnost, naše
existenciální já. Jazykem projevujeme navenek, co
je v nás uvnitř. Tento smyslový
orgán odhaluje nejen chuť potravy, ale také chuť
myšlenek tím, že je vyjadřuje. Je
důležitým činitelem ve veřejném životě. Jazyk
může společenství budovat, ale
snadno i zabíjet. Je na něm pravda i lež,
spravedlnost
i bezpráví,
pokoj
i svár, rada i lest. Jazyk spravedlivého je přirovnán
k výbornému
stříbru
a jazyk
moudrých k lékařství. V jazyku je zkoncentrovaný
celý člověk. Ovládat jazyk je tolik,
co ovládat sebe. Ze všech těchto přirovnání je
patrné, že je jazyk významným, ale
nebezpečným údem člověka. Už ve Starém zákoně
je jazyk pokládán za nástroj
a původce mnohých hříchů, zvláště pýchy
a nelásky a jen důsledná sebekázeň
a v posledku jen Bůh mohou zdržet jazyk od
hříchu. Z textů Bible je vidět, že jazyk je místem, na kterém se dá nahmatat puls duchovního života, ovšem za předpokladu
zmlknutí právě jazyka. Umlknutí před Bohem, v pokorném očekávání jeho rozhodnutí nebo v tichém přijetí jeho soudu, je
Písmem považováno za výraz pravé zbožnosti. Žalmista praví: „Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj.“ (Žlm 37,7)
Naše mlčení před Bohem nemá být výrazem rozpačitosti, nedůvěry, zbabělosti, nevděčnosti nebo zatvrzelé neochoty přiznat
se k sobě a ke svým hříchům. Chce být nástrojem, abychom mohli zaslechnout, co Pán hovoří k srdci.
Ticho je základní charakteristikou Ježíšova Božského srdce. Neznamená pasivitu či nerozhodnost. Pán je vždy konkrétní ve
sdílení, dokáže napomenout farizeje z pokrytectví i své učedníky z nevěry. Evangelium nám ale také ukazuje spoutaného
Ježíše, který mlčí před Herodem, když se mu vysmíval. Pánova tichost se odehrává ve znamení budoucího života. Otec
Benedikt Holota, OFM, který mnoho let konal v naší zemi především duchovní cvičení pro kněze, zdůrazňoval nutnost mlčení
v životě kněze, aby byl potom schopný moudře a požehnaně promluvit. Ve svých promluvách radí: „Mlčení není cílem. Je jen
prostředkem, ale velmi důležitým. Když je mlčení uvědomělé, prosycené vědomím Boží přítomnosti, potom ticho sklouzne až
do hlubin srdce, a to začne naslouchat věčnému Slovu, které přišlo v tichu a v mlčení, jak svědčí Kniha moudrosti: „Když
hluboké ticho vše objímalo a noc ve svém běhu došla do polovice, tvé všemocné slovo, Pane, přišlo z nebe, z královského
trůnu.“ (Mdr 18,14-15)“
Je příznačné pro současnost, že vyzdvihuje aktivitu a činnost někdy na úkor lidského ztišení a naslouchání. Ani společenství
církve tohoto jevu není ušetřeno. Bylo by zajímavé zjistit, kolik kněžského času se točí okolo oprav církevních objektů, shánění
financí, vyřizování farní korespondence, organizování poutí, nejrůznějších pastoračních aktivit,… a kolik kněžského času je
věnováno Pánu v rozjímavé modlitbě nebo tiché adoraci před Eucharistií. Musím přitom sám přiznat, že jsem v rozjímání
a v adoraci opravdu skoupým troškařem, a tak si beru k srdci slova středověkého Mistra Eckhardta: „Bůh nepotřebuje, bratře,
od tebe nic víc, než abys mu dal tiché srdce.“ P.Jan Evangelista Urban, OFM, zakladatel společenství Sester Apoštolátu
sv.Františka, ve své poslední závěti, těsně před smrtí, píše: „Mlčte, mlčte, prosím mlčte, slov už bylo dost. Teď již čekám jen na
to jediné SLOVO.“
Otec Pavel
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CÍRKVE V USA

Naskytla se mi neskutečná
nabídka a pozvánka k návštěvě
Spojených států. Pozvala mě
sestřenka ze 4. pokolení rodu Jansa
s manželem, paní Virginie, rozená
Jansová - Johnson a Dal Hanter.
Cestu a pobyt mně, a mému
tlumočníkovi
panu
Karlu
Štěpánkovi, hradili tito manželé
spolu se synem Douglasem a jeho
ženou Carol Juris. Cílem cesty,
mimo poznání krásných přírodních
scenérií a útvarů a mnohých měst
šesti amerických států, bylo
pozvání na setkání amerických
příslušníků
rodu
Jansů
ve
Spearfisch v Jižní Dakotě. Tito
Jansové
pocházejí
z čp.
43 z Čermné - Dolní Čermné. Pět sourozenců, z celkem
devíti dětí, se vystěhovalo během osmdesátých let 19. století
do USA.
Nebudu popisovat zážitky z cesty po USA dlouhé
5 681 km, co všechno jsme viděli, čeho jsme byli účastni
a s kým jsme se setkali během 3-týdenního pobytu v USA.
To by bylo nekonečné povídání. To bude předmětem besedy
s místním Klubem důchodců, ovšem až vše řádně uspořádám.
Chci jen sdělit prostřednictvím Poutníka poznatky
o amerických církví, které jsem se dozvěděl nebo vyčetl
a sdělit zážitky a postřehy z bohoslužeb, kterých jsem se
zúčastnil.

Kolik je v USA vlastně církví a náboženských společností,
není přesně známo. Tak jako u nás, stát církve eviduje. Není
však zvláštností, že existují jisté sekty a náboženské
společnosti i mimo ohlašovací povinnost. Z církví, které jsou
početně nejvíce zastoupeny jsou to církve tradiční
křesťanské: římskokatolická, mnoho protestantských,
pravoslavná církev a židovské obce. Existují zde církve, které
si sice říkají křesťanské, ale s křesťanstvím mají jen málo
společné. Je zajímavé, že ani tradiční křesťanské církve je
jako křesťanské neuznávají. Jsou to např. Mormoni (jejich
centrem je město Salt Lake City ve státě Utah), Svědkové
Jehovovi, Církev posledních dnů Ježíše Krista, Svobodná
církev, Unitaristé a mnoho jiných. Jsou to zpravidla místní
náboženské společnosti, které založil některý člen z většinové
církve. Ten, ze svých „vizí a vnuknutí“ vytvořil věrouku,
odštěpil se a založil novou náboženskou společnost nebo

církev. Tato společenství, oč mají menší počet členů, o to
více jsou horlivější v misionářské činnosti nejen v USA, ale
i v Evropě. Zvláště po pádu komunismu se silně angažují
v postkomunistickým zemích.
Z protestantských církví jsou nejpočetněji zastoupeni
Presbyteriáni, kteří jsou národní protestantskou církví USA,
Anglikáni
(církev
z Anglie),
Metodisté,
Baptisté,
Novokřtěnci, Adventisté, Apoštolská církev a mnoho dalších.
Církve bratrské pocházejí z Čech a Moravy od českých
a moravských bratří, kteří emigrovali do Ameriky. Jsou

poměrně četně zastoupení v několika státech USA, např.
v Texasu.
V Americe je též silně zastoupen islám, budhismus,
šintoismus, hinduismus a Woodoo. Woodoo je animismus,
vycházející ze šamanství, který si přivezli otroci z Afriky.
Vznikl smíšením animismu, kouzelnictví, spiritismu
a křesťanství. Další výše uvedená náboženství se rozšířila
vlivem silné migrace z konce 19. a v průběhu 20. století. Tato
náboženství, až na výjimky islámu, jsou snášenlivá
a mírumilovná. Z radikálního islámu, ze kterého vychází
terorismus, však mají Američané strach.
Církve a náboženské společnosti, včetně klášterů,
samozřejmě m ají důslednou odluku od státu. V žádném
případě stát nezasahuje svými zákony do církevních
záležitostí. Stát neplatí duchovním platy, ani nepřispívá na
opravy církevních objektů, aniž poskytuje církvím jakékoliv
účelové dotace. Veškeré finanční zabezpečení je záležitostí
vedení jednotlivých církví, ve
farnostech pak záležitostí farářů
a jejich finančních rad. Církve se
samofinancují. Jejich příjmy tvoří
sponzorské
dary
podnikatelů,
kostelní sbírky, dary věřících na
účet
farnosti
pravidelnými
měsíčními splátkami, nebo účelové
peněžní
dary
vložené
do
předtištěných obálek, na nichž může
dárce, ale nemusí,uvést adresu do
předtištěné kolonky. (Tyto obálky
byly ve všech kostelích, které jsem
navštívil.) Peněžní dary v obálkách
jsou darovány podle biblického „ať
neví pravice, co dává levice“. Další
příjmy má farnost z reklam,
zveřejněných
ve
farních
informačních, několika stránkových, letácích a také
z naturálních darů farmářů a rančerů farářům, zvláště ve
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venkovských oblastech. Farnosti i biskupství mají zisky
i z podnikání v sociální oblasti a školství a z kulturních
aktivit. Uživatelé za služby platí. V USA katolické farností
také odvádějí příslušným biskupstvím kontribuce.
U reformovaných protestantských církví pak je zaveden
„desátek“ z příjmů každého člena církve. Výši stanovují rady
starších.
O ekumeně v praxi, jako ji známe my s bratry evangelíky
z Horní Čermné, nevím, zda v USA existuje. Vím jen, že
křesťanské církve se vzájemně respektují a tolerují.
O ekumeně jsem neslyšel v metodistickém ani katolickém
kostele. Nebyl jsem zřejmě v pravý čas na pravém místě.
Skutečností je, že služba žen při oltáři je praktikována
v kostelích jak v protestantských, tak i římskokatolických.

V „našich“ kostelích v USA ženy jdou v průvodu s knězem
k oltáři a nesou zpravidla evangeliář, čtou epištoly, jsou
varhanicemi, dirigentkami zpěvu (i lidového), přisluhují jako
ministrantky, podávají Tělo a Krev Páně z kalicha. Přijímání
podobojí a aktivní účast žen při mši svaté je v USA
samozřejmostí. Aktivní účast žen při službě oltáře zřejmě
vychází z rozhodnutí konference biskupů USA, neboť jsem
se s aktivitou žen setkal ve všech katolických kostelích ve
městě Bellingham a Vancouver ve státě Washington,
v katedrále sv. Heleny ve městě Helena ve státě Montana a ve
Spearfisch v Jižní Dakotě. A musím dodat, že to bylo pro mě
nové a nebyl to žádný rušivý moment.
V. Jansa

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V září 2005 oslaví:

97 let
paní Anděla Dušková
z Dolní Čermné
72 let
paní Jaroslava Macáková
z Dolní Čermné
82 let
paní Helena Vašíčková
z Dolní Čermné
72 let
pan Oldřich Dostál
z Dolní Čermné
80 let
paní Jarmila Menclová
z Dolní Čermné
70 let
paní Ludmila Hubálková
z Verměřovic
80 let
pan Jaroslav Šebrle
z Dolní Čermné
65 let
pan Zdeněk Macháček
z Dolní Čermné
77 let
pan Václav Vávra
z Horní Čermné
60 let
pan Václav Peichl
z Dolní Čermné
75 let
pan Josef Nastoupil
z Dolní Čermné
50 let
paní Milena Bednářová
z Dolní Čermné
74 let
paní Jarmila Mikulová
z Dolní Čermné
50 let
paní Bernadeta Macanová
z Verměřovic
72 let
paní Marie Havlová
z Dolní Čermné
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.
Byla pokřtěna a stala se členkou Kristovy církve:
ve Verměřovicích
17.7.2005
Lucie Hlavsová
z Verměřovic
Rodičům Lucie rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dcery.
Církevní manželství uzavřeli:
na Mariánské Hoře
30.7.2005
Ing. Alena Arnoštová z Horoměřic a Ing.Robert Vávra z Dolní Čermné
na Mariánské Hoře
6.8.2005
Bohumila Dostálová z Vítkova a Jan Marek z Horního Třešňovce
Novomanželům Vávrovým a Markovým blahopřeji a vyprošuji Boží ochranu a požehnání do jejich společného života.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Petrovicích
18.6.2005
s Vojtou Mannlem
z Petrovic
ve Verměřovicích
1.7.2005
s panem Rudolfem Křivohlávkem
z Jablonného n.Orl.
v Dolní Čermné
3.8.2005
s panem Josefem Hejlem
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
Otec Pavel
SVĚTCI V PRANOSTIKÁCH - ZÁŘÍ
1. Svatý Jiljí své počasí pevně drží.
Je-li střídavé počasí na Jiljí, je střídavé i podletí.
Na sv. Jiljí jasno, je suchá jeseň, když prší, čtyřicet dnů střecha nevyschne.
2. Na svatého Štěpána, krále, je už léta na mále.
8. Na Panny Marie narození vlaštoviček rozloučení.
Neprší-li o Panny Marie narození, bude suchý podzim.
14. Po svatém Kříži podzim již přírodu tíží.
21. Na svatého Matouše pohoda - vyschne v lese každá kláda.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
27. Na svatého Kosmu a Damiána studeno bývá z rána.
28. Na svatého Václava každá pláňka dozrává.
Jaké mrazy před sv. Václavem, takové před svatodušními svátky.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.
29. Padají-li před svatým Michalem žaludy, nastane tuhá zima.
Hřímání okolo svatého Michala znamená veliké větry.
30. O svatém Jeronýmu připravuj se již na zimu.
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VZPOMÍNKY NA POUŤ DO ŘÍMA (I.

ČÁST)

Říká se, že „Řím je věčné město“ a „všechny cesty do něj vedou“ …
Využili jsme tedy příležitosti a jeli jsme se o tom na vlastní oči přesvědčit počátkem měsíce června letošního roku s partou
bodrých Moravanů.
Ještě před odjezdem jsem slíbila dobrým přátelům z redakce Poutníka, že se o zážitky z naší pouti podělím se čtenáři tohoto
časopisu. Dlouhou dobu jsem přemýšlela, jakým stylem a jakou formou, ale nakonec jsem usoudila, že to nedokážu jinak, než
naprosto obyčejně, fakticky a konkrétně, tak, jak jsem jednotlivé zážitky prožívala a vnímala:
Naše cesta začala ve čtvrtek 2. června 2005 odpoledne v České Třebové. Cestovali jsme vlakem, v Brně a Břeclavi se k nám
připojila hlavní část naší výpravy. Překvapilo mě, že kromě jednoho manželského páru patříme k nejmladším účastníkům,
zbývající část je přibližně ve věku našich rodičů tj. přes šedesát let a možná ještě starších. Předem to pro mě byla výzva, že
všechna úskalí tohoto náročného výletu musím vydržet.
Už při cestě vlakem bylo jasné, že cíl naší pouti je naprosto jednotný: poznat Řím antický, středověký, renesanční, Řím jako
sídlo hlavy katolické církve a Řím jako moderní evropskou metropoli. Většina z nás však navíc pevně doufala, že se bude moci
poklonit u hrobu Jana Pavla II. a že bude mít příležitost účastnit se požehnání Benedikta XVI.
Cesta vlakem, s přesednutím ve Vídni, trvala přibližně sedmnáct hodin. V pátek ráno 3. června 2005 jsme kolem deváté
hodiny vysedali na římském nádraží Roma Termini. Odtud jsme jeli do stanice San Pietro, která byla vzdálena asi třista metrů
od poutního domu Velehrad, místa našeho ubytování.
Český poutní dům Velehrad funguje už od doby působení kardinála Josefa Berana v Římě a slouží především k ubytování
českých poutníků, tak si to prý kardinál přál. Službu zde konají čeští kněží,
každý den ráno v sedm hodin je sloužena mše svatá v místní kapli. Ubytování
v tomto poutním domě je velice příjemné, skromné, ale naprosto splňující
všechny potřeby – mít se kde umýt, vyspat, uvařit jednoduché jídlo. Mně, jako
milovnici květin se nezapomenutelně vryly do paměti nádherné muškáty
a oleandry, které na dvorku již v tuto dobu nádherně a plně kvetly.
Každý ubytovaný musí respektovat zde stanovený režim, zejména být o půl
jedenácté večer v domě. V tuto dobu se totiž zamyká a nikdo zvenčí už nemá
šanci dostat se dovnitř.
Pro nás poutníky z Dolní Čermné bylo příjemným zjištěním, že mladý, službu
zde konající páter Milan, se kterým jsme se dali hned první večer do rozhovoru,
zná našeho otce Pavla.
Po ubytování a krátkém oddechnutí jsme vyrazili za poznáním. Naše první kroky vedly na Svatopetrské náměstí a do baziliky
svatého Petra. Překvapilo mě, že ve skutečnosti je vše jiné, než jsem si, zvyklá sledovat televizní přenosy, představovala –
mnohem rozlehlejší a impozantnější. Netušila jsem také, že dostat se do baziliky sv. Petra není vůbec jednoduché. Předně je
potřeba vystát frontu mezi několika stovkami, v daný den možná i tisíci poutníků. Trefili jsme se zrovna do dne italského
státního svátku. Velké množství poutníků v poslední době je také přičítáno nedávnému úmrtí papeže Jana Pavla II. a jejich
zájmu navštívit jeho hrob a uctít jeho památku.
Před vstupem do baziliky je nutno absolvovat dvě kontroly – průchod detektorem a rentgenové zkontrolování zavazadel, je
totiž zakázáno mít u sebe kovový předmět. Další kontrola se týká oblečení, návštěvník baziliky musí být oblečen tak, aby měl
zahalená ramena a kolena. I přes všechna tato úskalí je obdivuhodné, jak jsou
lidé ukáznění a ohleduplní, žádné strkání, předbíhání a nadávání, jak jsme na to
v jiných „frontových“ situacích zvyklí, zde neexistuje. Ukázněný dav lidí
pomalu se šinoucí k bazilice čítá lidi všech národů a národností, různých barev
pleti, rodiče s malými dětmi na kočárcích, staré lidi i vozíčkáře…
Konečně dochází na prohlídku baziliky, která by určitě vydala na samostatný
článek, pokud by si autor předtím pečlivě nastudoval příslušnou literaturu, aby
mohl o tomto úchvatném a monumentálním díle kvalifikovaně informovat.
Laikovi, který tento chrám navštíví poprvé se určitě vryje nezapomenutelně do
paměti kopule baziliky, papežský stolec s barokním baldachýnem vysokým
26 metrů, který se nachází nad hrobem svatého Petra. Hned za vchodem napravo
nemůže žádný návštěvník pominout Michelangelovu Pietu chráněnou
neprůstřelným sklem od té doby, kdy ji šílený vandal poškodil. Uvnitř chrámu
jsme vystáli další ukázněnou frontu a hned první den jsme si splnili jeden ze svých hlavních cílů – dostali jsme se do krypty
k hrobce Jana Pavla II. Představa, že poutník se zde zastaví a tiše se pomodlí u skromného hrobu tohoto velkého papeže, je
zcela naivní, neboť člen ochranky slovy „presto, presto“ se snaží udržovat zástup proudících lidí neustále v pohybu. Jen jsem si
stačila všimnout, že hned vpravo vedle je hrobka Pavla VI. a naproti hrobka Jana Pavla I., tedy poslední místa odpočinku mně
známých papežů.
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První den našeho pobytu v Římě jsme završili procházkou kolem Andělského
hradu přes řeku Tiberu, obdivovali jsme Panteon – nejzachovalejší a unikátní
architektonickou antickou památku a poté jsme došli na malebné a hojně
navštěvované náměstí Piazza Navona se třemi nádhernými fontánami. Pokračovali
jsme uličkami na pohorek Quirinale, který připomíná naše pražské Hradčanské
náměstí a také je sídlem italských prezidentů. Velmi unaveni jsme skončili u jedné
z nejznámějších římských fontán – Fontana di Trevi.
V sobotu 4. června 2005 nás čekal náročný den, kdy jsme měli zvládnout mimo
jiné většinu antických památek. Vyrazili jsme hned ráno přes pahorek Janikul, odkud
je nádherný výhled na celý Řím. Prošli jsme svébytnou římskou čtvrtí Trastevere
neboli Zátibeří, pro kterou jsou typické úzké uličky a – jak jsme se dozvěděli od
našeho průvodce - která má svůj trasteverský římský dialekt. Vyšli jsme na nejznámější a nejvýznamnější římský pahorek - na
Kapitol, kde již v období antiky byly vystavěny chrámy zasvěcené římským bohům. V současné době se zde nachází radnice,
historická muzea a celému vrcholu vévodí až kýčovitý památník
Viktora Emanuela II., sjednotitele Itálie.
Ve všech kostelích, které jsme během sobotního dopoledne
navštívili, tj. kostel San Pietro in Montorio na pohorku Janikul,
nádhernou mariánskou baziliku Santa Maria in Trastevere, kostel
San Bartolomeo na Tiberském ostrově a kostel Santa Maria in
Aracoeli (Panna Maria na oltáři nebes) na Kapitolském pahorku,
se chystaly nebo už probíhaly svatební obřady. Kostely
vyzdobené nádhernými kyticemi a květinovými girlandami,
sjíždění a účast mnoha svatebních hostí zanechaly dojem, že pro
Italy má tato svátost a rodina nesmírný význam.
Absolvovali jsme prohlídku Fora Romana, které bylo areálem
společenského, politického a obchodního života antického Říma
a které dnes tvoří pozůstatky významných starověkých staveb.
Velmi zvědavá jsem byla na Koloseum, k němuž jsme následně
došli. Koloseum, nejvýznamnější římský amfiteátr, byl dějištěm
gladiátorských her a krvavých zápasů se zvířaty. Koloseum také
bylo místem krutého mučení prvních křesťanů, na jejichž památku se zde každoročně na Velký pátek modlí Svatý otec
křížovou cestu.
Zaujala mě informace, že do hlediště Kolosea se vešlo asi 55 000 diváků (jen pro srovnání – do naší největší hokejové Sazka
Areny se vejde přes 17 000 diváků).
Poznávání tohoto dne jsme ukončili návštěvou baziliky San Pietro in Vincoli (Svatý Petr v okovech), kde jsou jako relikvie
uloženy řetězy, kterými byl spoután sv. Petr a nachází se zde významné Michelangelovo dílo – socha Mojžíše. Na úplný konec
jsme si nechali prohlídku jednoho z nejvýznamnějších římských chrámů – Santa Maria Maggiore (chrám Panny Marie Sněžné).
Tento chrám nechal podle legendy postavit papež na místě, kde uprostřed horkého léta nalezl čerstvě napadlý sníh, když se mu
předtím ve snu zjevila Panna Maria a sdělila mu, aby chrám nechal postavit tam, kde najde druhý den ráno sníh.
V následujících dnech bylo ještě mnoho zajímavého před námi. O tom tedy příště.
(H.V.)

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Září 2005

Říjen 2005

4.9. Ne 23.neděle v mezidobí

7.30 Müllerovi 177
16.00 Vágnerovi 102

8.9. Čt

Narození Panny Marie

19.00 Pecháčkovi 330

11.9. Čt

24. neděle v mezidobí

18.9. Ne 25.neděle v mezidobí
25.9. Ne 26. neděle v mezidobí

2.10. Ne 27. neděle v mezidobí
9.10. Ne 28. neděle v mezidobí

7.30 p. Pecháčková 310
7.30
16.00
7.30
16.00

Applovi 100
Macháčkovi ml. 180 HČ
Nastoupilovi 303
Formánkovi 202

16.10 Ne 29. neděle v mezidobí
23.10. Ne 30. neděle v mezidobí
30.10. Ne 31. neděle v mezidobí

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00

Menclovi 193
Zpěvákovi 195
Marešovi 172
Formánkovi 83
Faltusovi 128
Kunertovi 125
Kunertovi 458
Pecháčkovi MH

7.30 Šebrlovi 80
16.00 Málkovi 77 HČ

Nezapomeň, čemu tě učím, můj synu….
Důvěřuj Pánu celým svým srdcem. Pamatuj na Pána ve všem, co konáš, a on ti ukáže cestu pravou. Nikdy nepřipusť myšlenku,
že jsi moudřejší, než jsi. Jen poslouchej Pána a odmítej konat zlo. A potrestá – li tě Pán, synu můj, buď bdělý a přijmi to jako
varování. Neboť Bůh trestá ty, které miluje, tak jako otec trestá syna, na něhož je pyšný.
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Z knihy přísloví

KULTURNÍ KALENDÁŘ
So 3.9.
So 10.9. – 11.9.

Ne 11.9. - 8.30 hod.

So 17.9. – 14.00 hod.
Po 19.9. – 19.30 hod.
Pá 23.9. – 19.00 hod.
Pá 23.9. – 20.00 hod.

Út 27.9. – 19.30 hod.

Sraz veteránů
Náměstí v Dolní Čermné
Dny evropského dědictví – otevřen kostel sv. Bartoloměje a „Matyášovo stavení“ čp.30
Doprovodný program – výstava Ptačí oblast Králický Sněžník 9. 9. – 25. 9. v Kulturním
a informačním centru čp. 30
Jablonné nad Orlicí
Silniční běh – 3. ročník Jablonné nad Orlicí – Jamné nad Orlicí, délka 6 km,
převýšení 286 m.
Prezentace od 8,30 hod. v jídelně ZŠ Jablonné nad Orlicí.
DRAKYÁDA - na Cikánském kopci, Skauti – středisko Medvěd
Jablonné nad Orlicí
Můj báječný rozvod – Geraldine Aron
Lanškrounský zámek
AFRIKA - divadlo Járy Cimrmana
Sál Kina v Jablonném nad Orlicí
Koncert Jaroslava Hutky
Předprodej vstupenek á 90,- Kč v prodejně textilu JAS v Letohradě na náměstí a v lékárně
U Kosmy a Damiána v Letohradě u nádraží
Orlovna v Letohradě-Orlici
Zahajovací koncert KHP – V. Uhlíř – varhany
Kladský varhanní festival
Kostel sv. Václava v Lanškrouně

100 LET OD ZALOŽENÍ MUZEA A 10 LET OD POSLEDNÍ REKONSTRUKCE ZÁMKU V LANŠKROUNĚ
3.9. – nádvoří lanškrounského zámku – program zámeckých kratochvílí
9.00 – 18.00 nám. A. Jiráska – tržiště se starými řemesly
9.00 – začátek historického průvodu před radnicí, střelba
z děl
9.30 – soutěže pro děti a mládež (házení střevícem, střílení
z kuší, luků apod.)
10.00 – O chytré princezně – loutková pohádka pro děti
11.00 – Katovna (Neptun)
12.00 – 13.00 - pauza
13.00 – střelba z děla a palných zbraní
13.30 – hudební vystoupení dobové hudby Codex
– soutěže pro děti a mládež – Sezeponiak, focení a šermíři,
zábavné interaktivní pokusy založené na fyzikálních
a chemických principech (druhé nádvoří)

- turnajové klání o úsměvy sličných paní – historický šerm
- renesanční tance
- fanfáry – vystoupení lanškrounských pištců
16.30 – historický turnaj s koňmi
17.30 – pohádka Zvířátka a Petrovští
18.00 – komorní koncert ve stálé expozici o městě
18.30 – kejklíři
19.00 – vystoupení dobové hudby Codex
20.00 – ohňová show – polykači ohňů
21.00 – závěr slavností - ohňostroj

CELOMĚSTSKÉ SLAVNOSTI – PŘI PŘÍLEŽITOSTI 37. ROČNÍKU LANŠKROUNSKÉ KOPY
Pátek 9.9. - náměstí J.M.Marků
15.00 - 21.00 – prezentace účastníků dálkového pochodu
19.30
– koncert skupiny Semtex
Sobota 10.9. – náměstí J.M.Marků
7.30 – koncert dechové hudby
8.30 – slavnostní start pochodu
13.00 – taneční studio KÁ, dechová hudba Rozmarýnka, Samba Band, taneční skupina z Dzierzoniowa, Parlet,
Fofr Grass, Mňága a Žďorp, R.E.M. Revival, ohňostroj
Zámek kulturní program: výstava květin, ovoce a zeleniny
Zámek – muzeum: stálá expozice „Sklářství na pomezí Čech a Moravy“
Výstavy: Pavel Dvořáček – kreslený humor
Historické motocykly z let 1928-1971 (ze soukr. sbírky J. Killara a jeho přátel)
ZŠ nám. A. Jiráska: Výtvarnále 2004 – regionální výtvarníci a téma stůl
Městská tržnice a ulice 5. května: tradiční Lanškrounský jarmark
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PRO DĚTI

AHOJ DĚTI!

Dnešní neděle je poslední prázdninová. Za pár dní už opět usednete do školních lavic a začnete se učit, přijímat
nové znalosti a dovednosti. Věřím, že jste prázdniny prožily pěkně a hlavně, že jste si odpočaly a načerpaly
nové síly. To je asi to nejdůležitější. Slovo ODPOČINEK jste měly poskládat z devíti nalezených písmen, která
vám před prázdninami vezla v obrázku mašinka s Krtkem. Podařilo se to? Doufám, že ano.
A protože na vás ve školním roce čeká zase hromada písmenek, já už dnes budu s nimi šetřit. Takže, jen krátce.
Obrázek na vybarvení podle čísel bude pro vás hračkou. Je tady proto, že vám chce připomenout blížící se narozeniny Panny
Marie, které
společně
oslavíme při
pouti na
Mariánské Hoře.
Když má naše
maminka
narozeniny,
chceme jí udělat
radost kytičkou
nebo dárkem.
Nemělo by tomu
být jinak ani
v případě Panny
Marie, která je
maminkou nás
všech.
1. žlutá
2. oranžová
3. červená
4. růžová
5. hnědá
6. světle zelená
7. tmavě zelená
8. světle modrá
9. tmavě modrá
(Otazníček)
Pro starší:
Prázdniny končí, začíná zase další etapa ve vašem vzdělávání. Po chvílích odpočinku a klidu se po vás bude požadovat plné
soustředění a pozornost. Proto přijměte dnešní osmisměrku jako malou rozcvičku pro „odpočaté mozkové závity“.
Osmisměrka je tentokrát sestavena ze samých křestních jmen. Všichni víme, jak je pro každého z nás jméno důležité. Jak nám
při křtu bylo vtištěno jako pečeť, kterou si neseme celý život s sebou. A také, že nás tím jménem jednou zavolá Pán Bůh. Každý
bez rozdílu určitě rád slyší své jméno pěkně vyslovené a naopak jeho hanlivá podoba může i zabolet.
A protože brzy začne měsíc září, jsou v osmisměrce vybrána některá jména, která začínají písmeny Z, A, Ř(R), I. A ještě
poslední důležitá věc. Z osmisměrky vám po
vyškrtání všech jmen zůstane 29 písmen, která
doplní tajenku v následující větě:
Prosíme o.......tajenka........ v novém školním
roce.
Slova do osmisměrky:
Zdeněk, Ivan, Ida, Alžběta, Agáta, Roman, Zina,
Igor, Radana, Zbyšek, Izabela, Ilona, Zuzana,
Řehoř, Ivana, Alois, Zikmund, Aneta, Radomír,
Robin, Zora, Zdislava, Iveta, Ilja, Ignác, Regína,
Radoslav, Zlata, Zbyněk, Rostislav, Anežka, Adéla,
Iva, Zita, Ingrid, Renáta, Anna, Zdeňka, Irma, Irena,
Aleš, René, Artur, Radek, Ivona, Radim.
(EJ)
- 7 -

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
22. neděle v mezidobí
28. srpna 2005
35. týden / 2005

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
29.srpna -

pondělí

31.srpna -

středa

1.září -

čtvrtek

2.září -

pátek

3.září -

sobota

Umučení sv.Jana Křtitele
19.00 Dolní Čermná – za Růženu Duškovou a oboje rodiče
22.týdne v mezidobí
19.00 Dolní Čermná – za Marii Formánkovou a sourozence
22.týdne v mezidobí
6.45
Dolní Čermná – za Marii a Matyldu Venclovy
19.00 Verměřovice – za Karla Junka a oboje rodiče
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova
19.00 Dolní Čermná – za Rudolfa Műllera a syna
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvr. srdce P. Marie
sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
6.45
Dolní Čermná – za farníky
19.00 Petrovice – za Boženu Bednářovou, manžela a Ludmilu Junkovou

4. září - neděle – 23. neděle v mezidobí
Dolní Čermná Verměřovice
Mariánská Hora-

7.30 h. – za Ottu Cejnara, sestry a oboje rodiče
9.00 h. – za Josefa Hoffmanna, syna a rodiče
16.00 h. – za Ladislava Junka

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

den

jednání redakce Poutníka
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou eucharistií

čtvrtek
čtvrtek
pátek
pátek

datum
1. 9.
1. 9.
2. 9.
2. 9.

hodina
20.00 h.
dopoledne
dopoledne
15.00 – 18.30 h.

místo

fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná

Poutní slavnost na Mariánské Hoře

program v sobotu 10. září a v neděli 11. září 2005
v sobotu

v 19.00 h.
ve 20.15 h.

rytmická mše sv. - za požehnání pro všechny mladé lidi
katecheze pro mládež – v poutním kostele, P.Jan Šlégr, odborník v liturgii, promluví
o „Bohatství eucharistické modlitby“
od 22.00 h. – do 22.30 h. – společná adorace v poutním kostele
od 22.30 h. - do 6.30 h. - celonoční adorace, zajišťuje mládež z D. Čermné
v neděli
v 7.30 h. mše sv. - slouží P.Jan Šlégr - v poutním kostele
v 10.00 h.
mše sv. - slouží P.Pavel Seidl, káže P.Jan Zemánek, CSsR, z Tasovic
u Znojma,v areálu Křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela
v 15.00 h.
modlitba křížové cesty v poutním kostele
v 16.00 h.
mše sv. - za všechny dobrodince farnosti - slouží P. Jan Šlégr
v areálu Křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela
Kostelní sbírka této neděle je určena na dokončení opravy 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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