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DNES SE SPLNILO TOTO PÍSMO, KTERÉ JSTE PRÁVĚ SLYŠELI (LK 4, 21)
Evangelium 4. neděle v mezidobí jako by nám podávalo
klíč k otevření Písma. Avšak nerozluštíme-li základní
šifru, zůstane nám navždy skryt smysl nejen Písma, ale
celého křesťanského života. Uvidíme, že ani mnozí
z těch, kterým tento klíč podával Pán Ježíš osobně za
svého života na zemi, nebyli s to odemknout.
Šifra je to prostá, jako byli prostí ti, kteří ji nejdříve
pochopili: chudí toužící po radosti, zajatci po propuštění,
slepí po zraku. Těm bylo hned jasné, co znamená "dnes
se splnilo toto Písmo, které jste
právě slyšeli". Co jiného by to
mohlo znamenat, než že se slepým
vrátí zrak, chromým zdraví,
zajatým
svoboda,
hladovým
chléb, hříšným pokoj? Není na
tom nic moc k chápání, jen
k děkování a velebení. Jak je to
prosté: Když Bůh řekl, stalo se.
Bůh všechno činí svým slovem.
Nemusí jako lidé ke svým slovům
přidávat ještě čin, aby je splnil.
Cokoli řekne (a leccos z toho
víme, protože je to zaznamenáno v Písmech), tím samým
slovem už je vykonáno.
To je radostná zvěst, kterou nám rabbi Ješua zvěstuje.
Zatím ani nemusíme chápat, že on je Původce toho slova,
že on sám je Boží Slovo. Stačí přijímat to, co říká, tak,
jak to říká. Ve víře beru klíč, s nadějí ho strkám do
zámku a odemykám, otevírám dveře a za nimi jsem
uchvácen láskou. Je tam věčně přítomná spása, všechno
je dokonáno, jen já musím překročit práh času, abych ji
zakoušel. Bůh je tak jednoduchý, tak nesmírně
jednoduchý k pochopení! Ale možná právě to je pro náš
překombinovaný rozum největší překážka. "Jsem, který
jsem" - kdo z nás může prohlásit, že pronikl do tajemství
Božího jména, této tajemně jednoduché tautologie?
Vzít klíč, strčit ho do zámku a otočit... tohoto prostého
úkonu nebyli a nejsou schopni ti, kteří nepotřebují vědět,
co je za dveřmi. Už mají svou představu, své pochopení.
Na nic nečekají, po ničem netouží. Klíč je falešný, dveře
nám nepřísluší otvírat. Možná až někdy po smrti. Ano,
poslechnou si milá slova vycházející z Ježíšových úst:

"Dnes se splnilo toto Písmo." Jistě, my víme, tak nějak
duchovně, tajemně se plní Písmo každý den (zatím ten
syn Josefův neříká nic špatného), jen je tomu potřeba
rozumět ve správném kontextu. Což takhle číst pozpátku:
omsíp otot olinlps es send. Nebo snad každé druhé
písmeno? Možná je šifra ještě složitější. Bůh je přece
složitý, tak nesmírně složitý k pochopení! Jak se dobrat
pravého smyslu jeho slov? (Ale počkat, ten tesařův syn to
snad opravdu chápe doslovně. Přece jenom je to
nevzdělanec. Hluší slyší, chromí chodí, slepí vidí v Kafarnaum. U nás prý ne, protože
nejsme dost dobří. A ještě zneužívá ke
svým
výkladům
Písmo:
vdova
sareptská a Náman syrský byli přece
důkazem Boží shovívavosti k pohanům,
a ne důkazem zkaženosti a nevěry
izraelských vdov a malomocných. Ven
s ním, za hradby města! Nevědomost
bychom mu ještě odpustili, ale urážky
a rouhání, to už je příliš!)
Ježíš prochází jejich středem, aniž by
se ho někdo dotkl. On sám je živým
svědectvím neodvolatelné působnosti Božího slova:
Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci,
vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal (Iz 55, 11).
"Řekl jsem a učinil, praví Pán." Řekl jsem, že budeš
milovat Hospodina celým svým srdcem a celou svou duší
a celou svou silou (Dt 6, 5), že nebudeš zabíjet, smilnit,
křivdit, krást. Tak jsem vyslovil starý zákon. A učinil
jsem nový zákon, ve tvém srdci. Je to tentýž zákon,
jenom přišel jeho čas, jeho plnost.
Novost Nového zákona nespočívá v modernizaci
příkazů, ale v novosti provedení. Bůh sám činí to, co
přikazuje. Nebo lépe řečeno zjevuje uskutečněné. Mluví
Bůh o vítězství nad zlem? Už je po boji. Dává příslib
Ducha? Duch je zde. Slibuje vykoupení, smíření, spásu,
pokoj? Všechno už je hotovo. Dnes se totiž splnilo
Písmo. Nebo i my chceme Bohu radit, jak chápat Boží
slovo?
Převzato z časopisu „Amen“ – autorka: Eva Fuchsová
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Letošní Silvestr, který se konal od pátku 29. prosince do
pondělí 1. ledna již tradičně na Jedlině u Klášterce nad Orlicí,
byl ve všech směrech velice zajímavý.
Jednak složení našeho společenství bylo těžce válcováno
ženskou většinou což je v poslední době velice debatovaný
problém a další dvě velké změny se týkaly prostředí – počasí
bylo téměř bez sněhu a v posledních dnech ještě pršelo a další
velice potěšující zprávička byla, že v chaloupce je nová podlaha,
fasáda, elektřina – prostě generálka hlavní místnosti.
Pro ty z vás, kdo nevíte o co jde, tak v minulých letech zde
byly dvě místnosti s dírami v podlaze až ven a podlaha, která
fungovala jako houpačka. Stěny byly namoklé a věčně orosené
a také se pěkně sypaly. Ovšem všechno ostatní jako suchý
záchod a koupelna v kamenném chlévě s brutarem na teplou
vodu a starou vanou ostalo původní.
Počet naší skupiny byl v průběhu pobytu
průměrně asi 25 osob. Již tradičně dívky
spaly v krásné nové místnosti a chlapci ve
studeném chlévě a na půdě, na kterou
zafukuje a prší – docela romantika, že. No
když vás musí někdo ráno vysekat ze
spacáku zmrzlého na kost, tak to přejde
každého romantické smýšlení…ale pěkně se
na to vzpomíná.
Na Jedlinu jsme dorazili v pátek před
Silvestrem kde nás čekalo přivítání věrného
přípravného komanda (Tommyho a Hjustna), kteří vyklízeli
a vytápěli. První den byl trochu rozlajdaný – všichni se
ubytovávali a připravovalo se nějaké to jídlo. Večer přišly na
řadu nějaké ty hry, muzika, filmeček přes dataprojektor
a domácí kino – prostě pohodička. Před spaním přišla na řadu
skvělá bojovka v lese – hledali jsme človíčka schovaného
s píšťalkou, přičemž jeden jeho obránce nás chytal.
Následující den byl den her, jídla, muziky, srandy a klasické
zábavy mládeže. Hrály se bojové hry, ragby, hlavolamy,
strategické hry, sledovaly se křesťanské koncerty, také jsme
navštívili mši svatou v Českých Petrovičích po které nás pozvali
na čaj na faru, atd. Přes den také dojížděli a odjížděli někteří

z nás. Tento večer se také stala menší
nehoda Aničce Markové, která si při
koupání jaksi opařila nohu horkou
vodou z brutaru. Musela jet na
pohotovost, takže nám to trochu vzalo
náladu. Ta se ale spravila, když se
Anička vrátila ☺
Pak následovala další krušná noc plná zimy a mrazu a přišel
očekávaný den – Silvestr. V tento den se dopoledne připravovalo
jídlo na oběd a na slavnostní večeři, ke které byly řízky
a bramborový salát, který někdo dosti mohutně přesolil
a v neposlední řadě také ovocný salát na popůlnoční hody. Po
obědě, ke kterému byla myslím francouzská polévka, jsme
někteří odpočívali, jiní hráli venku hry, další fotili přírodu nebo
připravovali scénky na večer až do doby, kdy přijel otec Pavel
udělat nám o půl sedmé večer mši svatou. Po mši svaté byla
výborná večeře a po ní následoval zábavný
program plný scének a her. Po dojezdu otce
Pavla jsem si v kruhu zhodnotili celý rok a šli
tradičně ven, abychom přivítali modlitbou
nový rok, dívajíce se na nádherné ohňostroje
všude okolo. Po modlitbě jsme šli do chaty
a přáli si velice hezké až dojemné věci. Někteří
z nás museli okolo druhé ranní odjet a tak jsme
se s nimi rozloučili a radovali se dál – ale ne
bez nich nýbrž s nimi nadále!!!
Druhý den ráno bylo ke snídani snad všechno
co za celý pobyt – od řízků až po cukroví či křupky. Protože
jsem nestihli rozbalit dárky, tak se rozdávaly až po snídani
v pondělí na Nový rok. No a následovala neslavná činnost –
úklid do původního stavu což je v takovém počtu velice obtížné
a po nevyspání se i dosti náladově na hraně. Ale podařilo se a šli
jsme do Českých Petrovic na mši svatou, která zde byla o půl
jedné odpoledne.
Po mši svaté jsme se rozlétli domů. Někteří auty a jiní pěšky
do Mladkova a dále vlakem.
Musím podotknout že nebýt tohoto počasí a masivní převahy
ženského pohlaví, byl by to téměř dokonalý Silvestr – takhle byl
jen Výtečný!!!
PM

HLEDÁNÍ BOHA – SMYSLU ŽIVOTA
Bůh nezná rozdíly rasy, národů, pohlaví ani věku. Děkujeme mu za velikost Jeho lásky, která platí všem lidem. V Jeho srdci
jsou zapsáni všichni.
Láska je životním principem Nejsvětější Trojice a současně jediným pravým smyslem lidského bytí, neboť směřuje k Bohu.
Láska Boha k nám je Otcovo „Ano“ jeho dítěti a přijetí do Božího společenství, které nazýváme nebem. Proto směřuji k Bohu,
neboť Bůh je láska. Láska člověka k Bohu je pak (na oplátku) pokorné a důvěrné otevření se milosti, světlu, lásce a životu
v Bohu. Je to uctivé přinesení Božího daru domů - nezřídka je to osamělá cesta víry nocí a mnoha zkouškami vstříc ránu
a světlu. Všichni jsme vzešli z Boha a po smrti se k Bohu navrátíme. Když pak nalezneme klid a pokoj duše, pocítíme zvláštní,
dobrý pocit, že jsme potkali Boha a našli Jeho víru a lásku. Nakonec dojdeme k poznání a pochopení smyslu života. Smyslem
života (jak to cítím já) je: Najít, přijmout a obejmout Boha. Pochopit jeho lásku, víru, milosrdenství a odpuštění. Najít
smysl života, je největším pokladem a pravým lidským štěstím.
Proto milujte a radujte se z každého okamžiku a z maličkostí života. Rozdávejte lidem lásku, podporu a víru v život. Užívejte
si darů života, založte si vlastní rodinu a poznávejte krásy Země dané od Hospodina. Jenom díky Boží lásce a odpuštění Ježíše
Krista, můžeme žít šťastně, svobodně a plni lásky, na celé planetě Zemi.
Proto děkujme každý den Bohu modlitbou za všechny tyto dary života a prosme jej o odpuštění hříchů. V tom je smysl
a krása života - Boha.
René Nedvěd
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jak rychle to uteklo, vracím se ve vzpomínkách a přemýšlím, co všechno dobrého a krásného jsme mohli prožít.
Ještě před adventem jsme začali s dětmi připravovat lampičky. Oplést je drátem, to byl úkol spíše pro maminky nebo větší
děti, ale ozdobit je obrázky zvládly i ty menší.
Hned první sobotu v adventu jsme se mohli zastavit a prožít spolu s P. Vladislavem Brokešem duchovní obnovu. Za týden
na to měli děti rorátní mši svatou. Otec Pavel ji sloužil jen za svitu svíček a lampiček, schola hezky zpívala a já jsem si
odnášela v srdci radost z očekávání něčeho, co nás převyšuje. Následovalo setkání dětí a rodičů na faře. Po dobré snídani jsme
mohli vyzkoušet různé činnosti, které bychom doma určitě nestíhali. Děti většinou vystřídaly všechno. Malovalo se na sklenice,
vystřihovalo a skládalo z papíru, vyráběla se přáníčka, zdobily perníčky, velice oblíbené bylo kapání vosku do vody. Děti
i dospělí si mohli zasoutěžit a zahrát stolní hokej.
A už tu byla sobota před Štědrým dnem. Po večerní mši svaté ve Verměřovicích nás zůstala větší část v kostele. Děti
trénovaly koledy, dospělí stavěli Betlém, zdobili vánoční stromky, a připravovali kostel na sváteční bohoslužby. Vytvořili jsme
hezké společenství i při práci. Opět jsem si uvědomila, kolik práce a starostí obnáší každodenní péče o naše kostely a příprava
bohoslužeb. Milým překvapením byl také Betlém, který se objevil na Štědrý den u nás před kostelem v autobusové zastávce.
O svátcích jsme směli prožívat velikou radost z narození Ježíše při bohoslužbách, které otec Pavel s velkým
nasazením obětavě sloužil.
Na svátek svatého Jana jsme se mohli setkat znovu, nejdříve v kostele a potom na faře. Atmosféra
letošního setkání při víně byla opravdu skvělá. Popíjeli jsme vínko, pojídali dobroty, vyprávěli vtipy a dokonce
jsme pod odborným vedením zpívali. No prostě bylo veselo.
28. prosince jsme se s dětmi ráno sešli ke slavení další dětské mše svaté. Po ní byl pro děti
připraven v Orlovně program plný soutěží a her. I toto pěkné dopoledne rychle uteklo a museli
jsme domů.
A pak už svátek Svaté rodiny s obnovou manželských slibů, děkovná mše svatá na Silvestra,
Nový rok, Zjevení Páně a Křest Páně. Skutečně veliké a hluboké slavnosti, při nichž jsme mohli
děkovat, prosit, svěřovat se našemu Pánu i Panně Marii…
Přiznám se, že jsem si ještě před adventem dělala starosti, jak se to dá vše zvládnout, vždyť k tomuto
bohatému programu se připojuje ještě další řada akcí pořádaných školou, hudebkami, kroužky… A do toho každodenní starost
o rodinu, příprava dárečků, cukroví, o Vánocích vzájemné návštěvy příbuzných.
Dnes ale vidím, že moje obavy byly zbytečné a s pomocí Boží a pomocí manžela i dětí jsme mohli vše zvládnou a radostně
a krásně prožít.
Největší díky patří Bohu za to, že smíme žít v naší farnosti a pak samozřejmě otci Pavlovi, který nás má všechny rád
a rozdává se nám. Díky patří také sestře Ludmile, Aničce, ale i všem ostatním bratřím a sestrám, kteří jakkoli přispívají
k radostnému životu v naší farní rodině. Tak tedy DÍKY.
M. M.

POHLED NA STATISTIKU NAŠÍ FARNOSTI ZA UPLYNULÁ LÉTA:
Liturgické funkce
Křest
svátost biřmování
svátost manželství
pohřeb do země
pohřební rozloučení
svátost nemocných
první svaté přijímání dětí

rok 2006
12
28
6
13
2
55
8

rok 2005
21
3
6
10
9
65
8

rok 2004
14
0
8
7
7
51
20

rok 2003
14
1
4
7
2
80
11

rok 2002
14
27
6
9
2
8
18

rok 2001
15
0
4
12
2
73
13

rok 2000
27
2
7
9
2
71
28

Při sledování statistiky liturgických funkcí v naší farnosti je zřetelný loňský pokles v počtu pokřtěných. V minulém roce
v naší farnosti udílel otec biskup Dominik svátost biřmování 27 biřmovancům. Počet ostatních liturgických funkcí odpovídá
zhruba minulým rokům.

STATISTIKA LITURGICKÝCH FUNKCÍ V JEDNOTLIVÝCH KOSTELECH VE FARNOSTI:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Marián. Hora

svátost
křtu
11
0
0
1

svátost
biřmování
28
0
0
0

svátost
manželství
1
1
1
3
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pohřeb do
země a rozlouč
7+1
6+1
0
-

svátost
nemocných
19
18
4
0

první
sv.přijímání
8
0
0
0
otec Pavel
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KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Koledování u vánočního stromu na náměstí se u nás stalo již tradicí. Letošní již 15. jubilejní koledování se konalo tak trochu
netradičně. Ne před Vánocemi, ale o svatém Štěpánu, ne u osvětleného vánočního stromu, ale na schodech před budovou staré
školy. Mládež předvedla scénku plnou paradoxů: současný blahobytný životní styl a chudoba betlémské stáje. Po scénce
tradičně hrála koledy místní dechovka pod vedení pana Pavla Vašíčka. Všem účinkujícím chci touto cestou ještě jednou
poděkovat za ochotnou pomoc při programu koledování.
Charitní sbírka 26. 12. 2006 vynesla 2 864,50 Kč
Od počátku bylo vykoledováno a odesláno
a byla odeslána na tyto účely:
84 102,-Kč
Nadace Likvidace lepry
1 150,-Kč
61 549,-Kč
Hospic sv. Anežky v Červ. Kostelci
500,-Kč
9 750,-Kč
Centrum sv. Kláry v Hrabyni
500,-Kč
9 750,-Kč
Misijní banka ubožáků Africe
350,-Kč
1 750,-Kč
Poštovné složenek
80,-Kč
532,-Kč
Malé občerstvení pro účinkují
284,50 Kč
771,-Kč
Rozdělené peníze z koledování byly odeslány výše uvedeným organizacím dne 10. ledna 2007.
Letošní koledování bylo posíleno o 350,- Kč, tj. o peníze, které byly věnovány do „krabičkové sbírky“ pro misie. Ty byly
odeslány do Nadace Misijní banka ubožáků (vrtání studní v Africe).
Prostřednictvím Nadace LL pomohli jsme z naší farnosti od počátku koledování vyléčit již 410 osob z malomocenství,
počítá-li se 150,- Kč na jeden případ lepry v počátečním stadiu. Máme důvod radovat se z tak vysokého počtu vyléčených lidí
po celém světě, především v Indii.
Všem dárcům, nejen za letošní finanční dary, ale i z předešlých let, vyslovuji upřímný dík „Zaplať Pán Bůh!“
Za org. Vlad. Jansa

INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE PRO ČKCH ČR:

Na svátek Zjevení Páně se rozběhlo po naší obci, již po sedmé, 7 skupinek tříkrálových koledníků, kteří koledovali po domech
pro charitu. Koledníci letos vykoledovali 27 231,- Kč. To představuje 20,17 Kč na jednoho obyvatele. Dolní Čermná si stále
drží rekord sbírek v přepočtu na 1 obyvatele naší obce.
Od počátku koledování v roce 2001 bylo charitě předáno již 188 637,20 Kč..
Všem občanům, kteří takto velkoryse podpořili tříkrálovou sbírku patří upřímné poděkování jak od organizátorů tak
i koledníků.
js.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V únoru 2007 oslaví:
94 let paní Ludmila Junková
z Verměřovic
76 let pan Richard Fajt
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Jakubovic
86 let paní Soňa Tejklová
75 let paní Helena Mačátová
83 let paní Růžena Kubíčková
z Dolní Čermné
z Horní Čermné
72 let paní Ludmila Jansová
82 let paní Marie Bednářová
z Dolní Čermné
71 let pan Jaroslav Ryšavý
z Verměřovic
82 let pan Jan Dušek
z Verměřovic
z Dolní Čermné
70 let paní Marie Hubálková
80 let paní Marie Mikulová
z Dolní Čermné
60 let paní Věra Záleská
z Verměřovic
78 let pan Jiří Faltus
z Verměřovic
z Dolní Čermné
50 let paní Anežka Formánková
z Dolní Čermné
50 let pan ing.Vlastislav Vyhnálek z Dolní Čermné
76 let paní Marie Kunertová
Všem oslavencům jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

Byli pokřtěni a přijati do Kristovy církve:
v Dolní Čermné
29. 12. 2006
Barbora Macháčková
z Dolní Čermné
Lukáš Němeček
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
7. 1. 2007
Adam Macháček
z Horní Čermné
v Dolní Čermné
7. 1. 2007
Rodičům výše uvedených dětí rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu jejich dítěte.
Křesťansky jsme se rozloučili:
ve Verměřovicích
22. 12. 2006
s panem Miroslavem Macháčkem
z Verměřovic
s paní Alžbětou Formánkovou
z Dolní Čermné
v Dolní Čermné
30. 12. 2006
s paní Ernou Mikulovou
z Horní Čermné
v Dolní Čermné
10. 1. 2007
ve Verměřovicích
11. 1. 2007
s paní Marií Hrdinovou
z Verměřovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Pavel
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Při první hodině náboženství po skončení vánočních prázdnin (středa 3. 1. 2007) jsem si dovolil položit několik otázek
dětem ze 7. třídy. Jejich odpovědi byly vskutku zajímavé. No, posuďte sami.
Odkud pocházela Panna Maria? – To je jasné, z Betléma!
Proč se vydali sv.Josef s Pannou Marií do Betléma? – Kvůli smrti novorozených dětí ….. nebo prvorozených?
Co bylo slyšet nad Betlémem? – No, přece zpěv těch dvou andělů!
Jaké dary přinesli mudrci od Východu Ježíškovi? – Kadidlo, myrhu a … jó kropáč.
otec Pavel

Ahoj děti!
Jsme téměř na konci ledna, z oken už dávno zmizela vánoční výzdoba, z domovů pomalu odešla vůně jehličí
vánočních stromků, ale něco přece jenom po Vánocích zůstalo. Zůstal betlém. To nejdůležitější. Až do
Hromnic, které si připomeneme v příštím týdnu 2. února, máme v domácnostech, ale i v kostele postavený
betlém. Svatá rodina s malým Ježíškem nám stále vydává svědectví o tom, jak velký dar Pán Bůh lidem
v podobě svého Syna dal.
Když se podíváme na betlém trochu podrobněji, najdeme tam vždycky mnoho nejrůznějších postav, které chvátají ke stáji,
nesou dary a chtějí se poklonit malému Děťátku. Co bychom asi přinesli Ježíškovi my, kdyby bylo možné se vrátit v čase
a ocitnout se třeba někde na pastvě mezi pastýři, kterým anděl zvěstoval, že se narodil Mesiáš?
Víme, že kromě pastýřů přišla do Betléma také jedna vzácnější návštěva – tři králové. My si tento svátek připomínáme právě
6. ledna. Mudrci z východu vedeni hvězdou se vydali na cestu hledat malé Děťátko, které se mělo podle proroků narodit,
nového krále. Jejich cesta byla jistě velice dlouhá, náročná a vyčerpávající. Ale přesto tito mudrci došli až k svému cíli – do
Betléma, kde nalezli Ježíška. Přinesli mu své dary – zlato, kadidlo a myrhu a hluboce se mu poklonili. Do jejich srdcí vstoupila
obrovská radost a láska od narozeného Děťátka. Naplněni pokojem se vraceli zpět na východ.
Dalo by se určitě povídat ještě mnoho zajímavého o těchto událostech, ale pro nás dnes bude důležitá právě ta jedna
myšlenka. Tedy, hledat Ježíška, nalézt Ho a jít za Ním. Chodit v jeho stopách právě třeba tam, kde každý z nás je. Ať už je to
doma, ve škole, mezi kamarády. Abychom si tento odkaz tří králů alespoň chvíli pamatovali, čekají na vás i na obrázku, a to
hned dvakrát. Dva obrázky se ale liší v 10 rozdílech. Zkuste je najít a obrázek si vybarvěte.

(Otazníček)
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Pro starší:
I my se ještě tak trochu ohlédneme zpět k době vánoční. V následujícím textu zkuste doplnit chybějící slova. Ověříte si tak,
zda vám alespoň kousek toho, co jste mohli slyšet ve čteních při mších svatých během vánoční doby, uvízl v paměti.
Už v adventu zpíváme píseň: „Co již dávní proroci lidem zvěstovali, Duchem svatým pohnuti viděti si přáli, Krista Pána
vtělení v život Panny čisté, toho jsme se dočkali v tomto čase jistě.“ Ano, my jsme se dočkali a každým rokem tuto událost
o Vánocích slavíme. Ale bylo spousta lidí, kteří se nedočkali. Nevzešlo jim veliké světlo, o kterém mluví velký prorok -----.
Hlásá, že se nám narodilo dítě, označuje ho nejvznešenějšími tituly a ohlašuje, že bude vládnout na ----- trůně. Jiný prorok zase
oznamuje místo, kde se má dítě narodit. Je to prorok -----, který píše tato slova: „A ty ----- v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší
mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.“ Určitě je známe také
a setkáváme se s nimi v okamžiku, kdy do Jeruzaléma dorazili tři mudrci od východu -----, ----- a -----, kteří hledali nově
narozeného krále. Pátrali po něm a vyptávali se u tehdejšího krále, jímž byl -----. Toho tato zpráva velice znepokojila
a dotazoval se všech učených lidí, kde se má Mesiáš narodit. Ti mu odpověděli právě těmito slovy. Tehdy se v jeho zlém srdci
zrodila vražedná myšlenka, protože nemohl snést pomyšlení, že by mohl někdo ohrozit jeho trůn. Mudrci nalezli Děťátko,
poklonili se Mu a předali své dary -----, ----- a -----. Ve snu dostali pokyn, aby se už k Herodovi nevraceli. Také Josefovi se
zjevil -----, varoval ho a vyzval k útěku do -----. Josef poslechl a s Marií i malým Ježíškem se vydali na cestu.
Samozřejmě, že Herodes poznal, že byl oklamán, a začal se krutě mstít. Nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě a okolí
ve stáří do dvou let. Naplnilo se tak kruté proroctví proroka -----. Po Herodově smrti dostal Josef pokyn, že se může vrátit zpět
do izraelské země. Z obav před Herodovým synem, který kraloval v Judsku, se Josef odebral do Galileje a usadil se ve městě ----.
Doufám, že si s doplněním textu poradíte. Kdyby náhodou někdo váhal, může použít nápovědu, kde jsou slova k doplňování
uvedena podle abecedy.
Nápověda: Anděl Páně, Baltazar, Betléme, Davidově, Egypta, Herodes, Izaiáš, Jeremiáš, Jeruzalém, kadidlo, Kašpar, Melichar, Micheáš, myrha,
Nazaret, zlato.

(EJ)

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Ne 11. 2. -16.00 hod.
St 14. 2. -19.00 hod.
Čt 15. 2. - 19.30 hod.
Ne 18. 2. -15.00 hod.
Út 20. 2. - 19.30 hod.

Ekumenická bohoslužba
Fara v horní Čermné
Kanada a Aljaška –cestopisná reportáž IvoMüllera
Lanškrounský zámek
Veřejné oko – divadlo
Sál lanškrounského zámku
Ferda Mravenec – v nastudování divadla Genius Brno
Sál lanškrounského zámku
187. abonentní koncert KPH – The fortyfingers
čtyři vynikající klavíristé u jednoho klavíru. Zábavný koncert se skladbami všech stylových období
Lanškrounský zámek

SLUŽBA LEKTORSKÁ
Březen 2007

Únor 2007
4. 2.

Ne

11. 2.

Ne

18. 2.

Ne

21. 2.

St

25. 2.

Ne

5. neděle
v mezidobí
6. neděle
v mezidobí
7. neděle
v mezidobí
Popeleční
středa
8. neděle
v mezidobí

7.30
10.30
7.30
10.30
7.30
10.30

Marešovi 264 HČ
Málkovi 77 HČ
Kužílkovi 202 HČ
Vávrovi 264
Moravcovi 267
Macháčkovi ml 180 HČ

18.00 p. Holečková 281
7.30 Vávrovi 270
10.30 Marešovi ml. 271
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4. 3. Ne 2. neděle postní
11. 3 Ne 3. neděle postní
18. 3. Ne 4. neděle postní
25. 3. Ne 5. neděle postní

7.30
10.30
7.30
10.30
8.00
7.30
10.30

Pecháčkovi 53
Marešovi 271
Plzákovi 277
Macháčkovi 55
Macháčkovi M., Zd.
p. Havlová 247
Dostálovi 293

POUTNÍK
K PŘEMÝŠLENÍ (Z KNIHY MAXE KAŠPARŮ „ŠUM Z PĚN“)
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Pokud by existovala reinkarnace, byla Ježíšova smrt na kříži zbytečná
a Bůh se na Kalvárii těžce mýlil.
Říká-li někdo, že je křesťan a současně věří v převtělování duší,
podobá se semaforu, na kterém svítí zelená i červená současně.
Na rozdíl od Evropské unie mají do Božího království přednostní vstup
chudí, slabí, pokorní.
Proto asi nesmělo být v její ústavě ani Boží jméno.
Domnívám se, vzhledem ke druhému přikázání,
že by tam stejně bylo nadarmo.
S diktaturou, která omezovala lidská práva jsme se rozloučili.
Dnes nás vítá diktatura lidských práv.
Máme-li přežít solidně jako jedinci a celkově jako druh,
musíme obrátit stávající situaci na ruby.
Začít žít chudě navenek a bohatě uvnitř.
Operační sál a Boží milosrdenství mají dveře bez prahů.
Vejdou do nich pohodlně i ti nejtěžší pacienti.
Ve společnosti, kde je mravnost brzdou svobody,
může lehce dojít k tomu,
že se krása stane nepřítelem umění a logika přítěží matematiky.
Před kým neseme odpovědnost?
Před národem, který vymírá?
Před dobou, která se stále mění?
Před Bohem, který byl diskvalifikován?
Před námi samými, které spálí oheň?
Před dějinami, které se falšují?
Před dobrým pocitem, který je jen emocí?
Nebo snad jen proto, aby se neřeklo?
Tak ať se řekne!

vybral js.

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY, ODĚVY, CHRÁMOVÝ PROSTOR (písmeno T, V, Z)
Tiára - trojitá koruna, kterou nosili papežové při mimoliturgických slavnostech. Ve 12. století měla jeden korunní pás symbol světské moci, po roce 1295 druhý pás - symbol duchovní moci, ve 14. století třetí pás - symbol sv. Trojice Boží.
Tunicela (tunika) - dříve krátký starořímský spodní šat, poté svrchní liturgické roucho podjáhna, vzhledem podobné
damlatice.
Trůn biskupský - křeslo podobné trůn, na nějž usedá při bohoslužbách biskup. Původně stával v apsidě, dnes nejčastěji na
levé evangelijní straně (z pohledu od oltáře). Míval tři stupně a nad trůnem býval baldachýn
Traktura - vnitřní mechanika varhan poháněná mechanicky nebo elektricky, která spojuje klávesový pult a pedály s vlastní
zvukovou částí varhan.
Velum - 1. čtvercová látková přikrývka kalichu v liturgické barvě, zavedená v polovině 16. stol.; 2. pokrývka ramen kněze ve
tvaru dlouhé obdélníku, z hedvábné, často bohatě zdobené látky, která se klade knězi před svátostným požehnáním přes ramena
tak, aby její konce zahalovaly ruce s monstrancí či ciboriem.
Zpovědnice - místo v kostele nebo kapli, kde může věřící vykonat zpověď (svátost smíření). Ve středověku to byla pohyblivá
židle, od poloviny 16. stol. stěna s mříží, v době barokní nabývá zpovědnice tvaru uzavřené malé komůrky. V současné době se
zavádějí zpovědní místnosti.
Zvon - první zmínky o kostelních zvonech jsou ze 6. stol., v karolínské době jsou nezbytným vybavením kostelních věží.
Zvony jsou lity ze slitiny ušlechtilých kovů. Ve 12. stol. se objevují zvonky k pozdvihování (při proměňování).
Písmenem Z jsme ukončili cyklus vysvětlující nejčastější názvy církevních oděvů, liturgických předmětů a pláten,
interiérového vybavení kostela a architektonických prvků kostelních a církevních staveb. Všechny názvy a vysvětlivky byly
převzaty z knihy Vlastimila Vondruška „Církevní rok a lidové obyčeje, aneb kalendárium světců a světic, mučedníků
a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické“. Pokud někdo zjistil nesprávný či nepřesný
výklad některého výrazu, pak je to vlivem nepřesností autora uvedené knihy
js.
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle v mezidobí
28. ledna 2007
5. týden / 2007

BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU:
29. ledna - pondělí

4. týdne v mezidobí
18.00 Dolní Čermná – za Boží požehnání a dar uzdravení

31. ledna - středa

sv. Jana Boska, kněze
18.00 Dolní Čermná – za rodiče Jansovy, jejich rodiče a sourozence

1. února - čtvrtek

4. týdne v mezidobí
6.45
Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu
18.00 Verměřovice - na úmysl dárce

2. února -

pátek

Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice
Na začátku slavení večerní mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“.
19.00 Dolní Čermná – za Filomenu Andrlovou a sourozence

3. února -

sobota

sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného
srdce Panny Marie
6.45
Dolní Čermná – za farníky
Na konci slavení mše svaté bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské
požehnání.
Jednotlivě, s rozžatými svícemi, se bude udílet požehnání až po skončení mše svaté.
17.00 Petrovice - za Josefa Majvalda, manželku a rodiče

4. února - neděle – 5. v liturgickém mezidobí
Dolní Čermná 7.30 h. – za Jaroslava Bednáře, rodiče z obojí strany a sourozence
Verměřovice
9.00 h. – na úmysl dárce
Dolní Čermná 10.30 h. – za Martu a Antonína Faltuse

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít:
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 16.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy
30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h.

Akce ve farnosti:
akce
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
adorace před vystavenou Eucharistií
zkouška chrámového sboru
biblická hodina

den
pondělí
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
sobota

datum
29. 1.
1. 2.
2. 2.
2. 2.
2. 2.
3. 2.

hodina
16.15 h.
dopoledne
dopoledne
po mši svaté
20.00 h.
20.00 h.

místo
fara Dolní Čermná
Dolní Čermná
Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
(Pa)
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