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NNĚĚKKOOLLIIKK    TTIIPPŮŮ 

 

Spadne-li nám něco krásného a cenného „z čistého nebe“ do klína, máme pochopitelně radost. Mnohdy ale nejsme 
schopni takový nečekaný dar plně přijmout a docenit. Abychom cenné věci 
uměli skutečně přijímat, je třeba být připravenými. A přípravou je již naše 
touha. Odkrývá nové hlubiny našich schopností a mobilizuje naši energii. Naše 
síly se tak spojí a nasměrují k vytouženému cíli. 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do něčeho pustit, ale nevěděl, jak 
na to. Mnohdy to nakonec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, na 
životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve všedním životě shrnul 
v desetibodovém programu s názvem „Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to 
spiritualita přizpůsobená všednímu dni. 

Každý bod lze žít buď jeden den, jeden týden, či jeden měsíc… 
Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL 
VYŘEŠIT PROBLÉM CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 

Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problémy dnes nebudu uhýbat, 
nebudu klesat na mysli, budu jim hledět do očí. Předám sebe i se svými 
problémy Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. Jde se mnou přes hory 
a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy jen krátká modlitba, občasné zamyšlení 
a připomenutí. 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZOVAT A NAPRAVOVAT 

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za druhé. Měl bych tedy 
především sám na sobě vidět všechno to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, jak mě vidí Bůh. On má 
o mém životě největší přehled. Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. Nyní je tedy pro mě důležité 
Kristovo slovo: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepozoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy 
korigovat pouze sám sebe. 

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE JSEM 
STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 

Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale osleply, 
naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme božský cíl 
a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších nám přestává 
znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme a co chceme. 
Naše zacpané uši ale musíme pročistit, abychom slyšeli 
k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z našich srdcí, 
abychom poznali k čemu nás Bůh stvořil. 

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET MINUT 
DOBRÉ ČETBĚ 

Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nutná jako 
dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo ale dobře!“ 
Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 
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JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, KTERÝ SE 
MNOU MÁ BŮH 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a jejich 
rychlost, zná mé možnosti. Půjde se mnou za předpokladu, že 
se vydám po jeho cestách a že ve svých plánech ponechám 
místo na jeho dobré záměry. 

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOLNOSTEM, 
ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI PŘIZPŮSOBIT MÝM 
PŘÁNÍM 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit mně, 
promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj život. Něco velmi 
důležitého mi může být darováno právě v lidech, kteří jsou 
mi málo sympatičtí. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO 
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat 

nemožné, mohu činit jen to, co je v mých lidských silách. 
Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám pouze 
to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. Vždyť je to 
Bůh, kdo dobro dává a působí. 

JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK 
A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra? 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více starostí 

– nějaký nevyřešený problém, který přede mnou narůstá 
a skličuje mě. Proto si určím pořadí věcí, které je nutné 
vyřídit a předně vykonám něco konkrétního, do čeho se mi 
vůbec nechce, co již dlouho odkládám. Když se k tomu 
nakonec odhodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více 
času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím 
důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a ukazuje 
mi cestu z každé životní situace. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ 
PROZŘETELNOST 

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jakoby mimo mne 
nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti svědčily o pravém 
opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako drahocenný šperk 
a miluje mne jako svou milovanou dceru nebo syna. 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je krásné, a budu 

věřit v dobrotu. Nebudu mít strach před tím, co mě jednou 
může potkat. Vždyť tolikrát je v Písmu připomínáno: „Neboj 
se, jsem s Tebou, držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní 
nálada“ by se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach 
a hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co nám Pán 
přislíbil. 

Svítilnou mým nohám je tvé slovo, Bože a světlem mé 
stezce. (Žl 119,105) 

 
Zpracováno podle knih J. Haase: „Žít pokojně“ a W. Stinissena 

I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok, které vydalo 
Karmelitánské nakladatelství. 

Anděl  Páně  zvěstoval  Panně  Marii  
Advent je doba ztišení a očekávání příchodu Syna 

Božího na tento svět. Zvlášť v této době si křesťané 
připomínají Gabrielovo zvěstování nazaretské dívce 
Marii. Píše o tom evangelista Lukáš a zmiňuje se 
nepřímo i evengelista Matouš. Tuto událost 
dramaticky uvádějí také staré adventní zpěvy, 
nazývané roráty. Píší o této evangelijní zvěsti mnozí 
spisovatelé i staří kantoři ve vánočních hrách. Krásná 
je také modlitba z knihy „Mariánské modlitby“, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 
2006.     

Vznešený anděl Gabriel byl poslán z nebe, aby řekl: 
„Raduj se!“ Matce Boží. Když spatřil tebe, Pane, v ní 
se vtělujícího, stál v ohromení a netělesným hlasem 
takto Matku Boží oslovil: 

Raduj se, skrze tebe radost září,  
raduj se, skrze tebe kletba bledne. 
Raduj se, povznesení padlého Adama, 
raduj se, útěcho plačící Evy. 
Raduj se, nad lidský rozum vznešená, 
raduj se, andělským očím v hlubinách ztracená. 
Raduj se, jsi královským trůnem, 
raduj se, jež nosíš toho, kdo podpírá vše. 
Raduj se, hvězdo zářící před východem slunce, 
raduj se, lůno vtěleného Božího vtělení. 
Raduj se, skrze tebe se obnovuje všechno tvorstvo, 
raduj se, skrze tebe se klaníme Stvořiteli. 
Raduj se, panenská Nevěsto! 
Panna Maria chtěla pochopit toto tajemství a ptala se 
Božího posla: „Pověz mi, jak může mé panenské lůno 
přivést na svět dítě?“ A on se s úctou sklonil a řekl: 
Raduj se, ty zasvěcená do úradku Trojjediného Boha, 
raduj se, mlčenlivá víro prosících. 
Raduj se, počátku Kristových zázraků, 
raduj se, důkaze všech jeho pravd. 
Raduj se, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh, 
raduj se, pozemský moste, jenž vedeš k nebesům. 
Raduj se, zázraku anděly oslavený, 
raduj se, příčino přežalostného pádu démonů. 
Raduj se, dala jsi nevýslovné Světlo světu, 
raduj se, ty nikomu neprozradíš jak se to stalo. 
Raduj se, jsi moudřejší než všichni učení. 
Raduj se, ty, která záříš v duších věřících, 
raduj se, panenská Nevěsto.    

V Adventu si církev také připomíná i druhý příchod 
Krista na tento svět. Ne již v podobě malého dítěte, ale 
jako spravedlivého soudce živých i zesnulých. 
Spravedlivým dá, jak slíbil, podíl ve svém království, 
hříšníky však bude čekat věčné zavržení. Snažme se a 
prosme Pána života i smrti i jeho Matku o přímluvu za 
to, abychom patřili mezi spravedlivé. 

 js. 
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2. biskup Jan Bedřich z Valdštejna 
Na uprázdněný hradecký biskupský stolec po odchodu Matouše Ferdinanda Sobka z Bílenberka 

na uvolněný pražský arcibiskupský stolec byl v roce 1668 jmenován biskupem čtyřiadvacetiletý 
Jan Bedřich kníže z Vladštejna. Narodil se v roce 1644. Po teologickém studiu byl záhy 
jmenován velmistrem řádu křižovníků a brzy na to byl jmenován biskupem na uprázdněný 
hradecký stolec. Pro své mládí a zřejmě také nezkušenost byl papežem Klementem X. potvrzen 
až 27. 11. 1673. Biskupské svěcení přijal z rukou arcibiskupa M. F. Sobka z Bílenberka v březnu 
1674. Ve vztahu k městu Hradec Králové neznamenal nový biskup žádnou výraznou změnu., 
neboť nadále pokračovaly spory o patronátní právo arciděkanství. Valdštejn ve svém 
prozatímním sídle v hradecké rezidenci nikdy nesídlil, dokonce ho ani nenavštívil. Správu 
diecéze řídil kanovník Tomáš Česnovský. Po smrti pražského arcibiskupa Sobka z Bílenberka 
v roce 1675, jmenoval císař Leopold I. jeho nástupcem hradeckého biskupa Valdštejna. Ten 
v této funkci setrval až do své smrti 3. června 1694. Zemřel ve věku pouhých 50 let. 

3. biskup Jan František Kryštof z Talenberka 
Narodil se v roce 1646. V době jmenování královéhradeckým 

biskupem dne 15. ledna 1676 byl kanovníkem kapituly u sv. Víta 
v Praze a proboštem v hradčanském kostele Všech svatých. 
Hradeckým biskupem byl potvrzen papežem Inocencem XI. 19. října 1676. Biskupské svěcení 
přijal 3. ledna 1677. Slavnostní intronizace se uskutečnila v katedrále Ducha sv. v Hradci 
Králové 24. října 1677. I tento biskup neurovnal spory s městem a diecézi řídil radši z letního 
sídla, ze zámku v Chrasti. Jako významný stavební počin je nutné zmínit vybudování barokního 
kostela sv. Markéty na rozvalinách podlažického kláštera. Dokonce zamýšlel podlažický klášter 
i obnovit. To se však neuskutečnilo pro nedostatek peněz - země byla vyčerpaná třicetiletou 
válkou. Biskup J. F. Kryštof z Talenberka zemřel ve věku 52 let 
dne 3. dubna 1698 v Chrasti a byl pohřben v oblíbených 
Podlažicích. 

4. biskup Bohumír Kapoun, svobodný pán ze Svojkova 
Narodil se v roce 1636. Studiemi získal titul doktora filosofie 

a teologie. Od roku 1660 byl děkanem v Náchodě, od roku 
1671 infulovaným prelátem a arciděkanem v Českém Krumlově 
a od roku 1681 titulárním biskupem samandrijským. Dne 23. jej 
1698 císař Leopold I. jmenoval biskupem pro královéhradeckou 

diecézi. Papežské potvrzení získal 18. května 1699. Téhož roku, 28. května, byl vysvěcen na 
biskupa. Intronizace se konala v katedrále Ducha sv. v srpnu roku 1699. Vývoj diecéze příliš 
neovlivnil, neboť zemřel 18. listopadu 1701, po necelých 3 letech ve funkci biskupa. Je 
pochován v kryptě katedrály. 

5. biskup Tobiáš Jan Becker 
Tento biskup se narodil v královéhradecké diecézi 15. června 

1649 v Králíkách. Po teologických studiích působil krátce jako 
kaplan v kostele sv. Voršily na Novém Městě pražském. Později 
byl jmenován děkanem v Hostinném a brzy nato kanovníkem 
kapituly u sv. Víta v Praze. Biskupem v Hradci Králové byl jmenován 24. listopadu 
1701 a potvrzen od papeže Klimenta XI. dne 3. dubna 1702. Biskupské svěcení přijal od 
litoměřického biskupa Jaroslava ze Šternberka dne 14. května 1702. Intronizace se konala 
v katedrále Ducha sv. 27. května téhož roku. Poté se ihned ujal řízení diecéze. Své rodné město 
proslavil postavením poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží v Hedči 
u Králík v roce 1701 (předtím se kopec nazýval Lysá hora). K němu nechal v roce 1704 přistavět 
ambity a o něco později byla pro velké množství poutníků postavena přístupová cesta z Králík se 
sedmi zastaveními v kaplích, připomínající Sedm bolestí Panny Marie. (Zrestaurované sochy 
jsou dosud instalovány v lapidáriu kostela sv. Mikuláše ve Vraclavi. V roce 1710 nechal postavit 
klášter servitů pro duchovní správu poutního místa. Za zmínku stojí ještě připomenout, že z jeho 
iniciativy potvrdil zmíněný papež roku 1708 založené bratrstvo Nejsvětějšího Těla Božího při 
katedrálním kostele. V roce 1709 začal stavět biskupskou rezidenci, z níž byla v následujícím 
roce dokončena jen přední část do náměstí. Biskup Tobiáš Jan Becker zemřel 11. září 
1710 v Hradci Králové, pochován byl v kryptě katedrály. 

js. 



PPOOUUTTNNÍÍKK  PPRROOSSIINNEECC    22000077 

- 4 - 

  

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Doufám, že jste si bez problémů poradily s křížovkou a vyluštily správně její tajenku, která zněla - KRISTUS 

KRÁL. Právě jemu totiž patří dnešní poslední listopadová neděle. Příští týden už zahájíme advent, rozžehneme 
první svíčku na adventním věnci a vstoupíme do toho kouzelného času očekávání Vánoc. Myslím, že tyto chvíle 
máme rádi úplně všichni bez ohledu na to, kolik je nám let. Letošní advent bude poměrně krátký, pouze 23 dní. To 
ale vůbec nevadí, protože Otazníček pro vás připravil právě na těchto 23 dní adventní čárování nebo by se dalo 
také říct čarování. Hned si to 
vysvětlíme. 

Obrázek vypadá, jakoby si někdo namaloval náhodně pár 
hvězdiček, vloček a mezi ně zapsal čísla. Jakmile však 
vezmete do ruky kouzelnickou hůlku k čarování, tedy ve 
vašem případě tužku a začnete s ní „čárovat“, vše se bude 
měnit. Každý adventní den uděláte jednu čáru. A protože 
první adventní neděle je 2. prosince, začnete číslicí 2. 
Spojíte rovnou čárou číslici 2 a 3. Další den zase stejným 
způsobem číslici 3 a 4. Takhle budete pokračovat až do 
čtvrté adventní neděle, kdy nakreslíte čáru mezi číslicemi 
23 a 24. To už bude za dveřmi Štědrý den, tolik očekávaný 
poslední den adventu. Pro vás to bude znamenat také to, že 
konečně můžete z té nepřehledné pavučiny čar vykouzlit 
obrázek. Vezměte si nějakou výraznější pastelku 
a vytáhněte čáry mezi těmito číslicemi: 2, 10, 9, 14, 17, 5, 
4, 15, 8, 18, 11, 12, 16, 6, 13, 2, 20, 3, 19, 22, 7, 21, 24, 23, 
2 Měl by se objevit obrázek a ten si můžete vybarvit. 

Ještě bychom si měli připomenout některé důležité věci. 
O Vánocích se narodil Boží syn. Je to tak veliká událost, 
tak veliký dárek pro nás lidi, že jeho přijetí vyžaduje od nás 
také velikou přípravu. A k té nás právě advent zve. 
Hlouběji se podívat do svého srdce, prohlédnout, co tam 
překáží a zjistit, co tam chybí, aby se to mohlo napravovat. 
Pokusíme se o to i letos a přidáme ještě něco. Každý den 
věnujme někomu svůj upřímný úsměv. Zvlášť se o to 
snažme v situacích, kdy se vám do toho nebude právě moc 
chtít. To bude mít velkou cenu, protože do toho budete 
muset vložit své úsilí, aby ten úsměv byl opravdu upřímný. 
Měl by vyletět přímo jako šíp, stejně jako povedou čáry na 
vašem obrázku.Měl by zasáhnout bližního tak, že mu 
způsobí radost, potěší ho a osloví. Věřím, že najdete spoustu možností, jak úsměvy rozdávat. Ať už to bude v rodině, ve škole nebo 
mezi kamarády a ostatními dětmi.I když to není asi těžký úkol, důležité bude v něm vytrvat až do Vánoc a tím to vaše snažení získá 
obrovskou hodnotu. 

(Otazníček) 

Pro starší: 
ČEKÁNÍ 

Vyučování skončilo dnes o trochu dříve než obvykle. Vyučující musela z vážných důvodů odejít. Chlapci si posbírali všechny 
pomůcky a pomalu se trousili ze třídy do šaten. Venku bylo nevlídné počasí, chvílemi spadlo pár kapek deště a k tomu foukal vítr. 
Skupinka chlapců přešla ulici a pak se rozdělila. Někteří se vraceli domů pěšky, většina ale mířila k vlakovému nádraží. Kde většinou 
čekávali sotva deset minut, najednou přibyla další půlhodinka. 

Milan se za ostatními tak trochu záměrně loudal. Neměl moc rád hlasité pokřikování svých spolužáků, vadilo mu i kouření 
některých a jejich způsob „zabíjení“ času. Byl spíš klidnější povahy a rád si třeba něco přečetl nebo o něčem přemýšlel. Zrovna, když 
hoši hlučně usedali na lavičky, povšiml si Milan staré paní, která se dvěma velkými taškami směřovala k pokladně koupit si jízdenku. 
Milan neváhal a nabídl ji pomoc. Tašky nebyly jen velké, byly i pořádně těžké. Paní se na Milana vděčně usmála a její tvář se celá 
vyjasnila. Milan zjistil, že čekají na stejný vlak a tak slíbil i další pomoc. Sedli si do čekárny a paní se dala do vypravování. O životě, 
co všechno ji potkalo, co prožívala těžkého a také o dětech. Nakonec smutně dodala, že je jí teď častokrát smutno, připadá si opuštěná 
a zbytečná… a odmlčela se. Nastalé ticho najednou přerušilo hlášení o přijíždějícím vlaku. 

Čekání bylo námětem krátkého příběhu. Čekání právě proto, že přichází advent. Doba, kdy čekáme na Vánoce, doba, kdy si 
připomínáme, jak celé generace očekávaly narození Vykupitele. Stejně jako čistý list papíru můžeme krásně pomalovat, vystříhat, 
poskládat nebo jinak vyzdobit, můžeme ho také zmačkat, roztrhat a zahodit. Mohl by nám symbolizovat ten nabízený adventní čas. 
Také ho můžeme využít různě a je na nás, abychom to zvládli co nejlépe. Využijme nabízený prostor pro modlitbu, naplňme ho 
pozorností k bližním, nechme se oslovit i hloubkou ticha a velikostí naděje, která o Vánocích přichází s narozením Ježíška. 

(EJ) 
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Ohlédnutí  za  poutí  na  Mariánské  hoře 
(a textík navíc pro adventní rozjímání) 

K Tobě se utíkám 
Dospět ke klidu 
chtěla bych, 
Pane, můj Bože 
vždyť jsem tak neklidná 
jako člověk na útěku. 
Štvaná jem jako zvíře 
po němž se vrhá smečka psů. 
Myšlenky mi víří 
jak hromada suchého listí 
bičovaného suchým větrem. 
Daleko všeho zdaru 
jsou moje dny, 
a za nocí 

míjí mě spánek. 
Buď mi útočištěm! 
Co mnou tak zmítá, 
vezmi do rukou, 
vždyť ty, Bože, 
pořádáš věci mého života. 
Nejsem vydána 
slepé moci osudu. 
Ty mě ukryješ 
a u sebe mi 
poskytneš domov. 
Ty provázíš mou cestu 
na této Zemi. 

 
Vážení čtenáři, milí poutníci. 

Od letošní mariánské pouti uplynula již delší 
doba a mně to nedá... stále se mi podbízí 
myšlenky na literárně-hudební pásmo a jeho 
hlavní motto – obětování našich problémů 
a bolestí na oltář formou symbolických kamínků. 

Chtěla bych vám všem, kteří jste se k naší 
„oběti“ fakticky či modlitbou připojili, 
poděkovat a současně vás ujistit, že jsme naši 
„kamínkovou“ oběť brali opravdu vážně, že jsme 
ji opravdu předali Pánu Bohu v obětním 
průvodu. 

Z mnoha ohlasů vím, že jsme se tématem 
pásma strefili do vašich aktuálních potřeb, a že 
mnohé z předkládaných proseb a bolestí byly do 
dnešních dnů vyřešeny. 

Pán Bůh zaplať za vaši podporu. 

Za realizátory pásma Mach 

 
 
Záleží  na  tom? 

* Každý den zemře mnoho dětí a  
dospělých protože nemají co jíst  
a pít. 
A co je na tom? Říkáš si, když sedíš 
u plného stolu. 
* Každý den se lidé zabíjejí ve 
válkách. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
hraješ se zápalem svoji bitvu na 
počítači. 
* Každý den je potratem zabito 
mnoho dětí. 
A co je na tom? Říkáš si, když se 
skláníš nad kočárkem svého 
maličkého. 

* Každý den se zabíjí mnoho 
zvířat pro výzkumné účely. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
vycházíš z kosmetického ústavu 
v norkovém kožichu. 
* Každý den je ozónová vrstva 
stále tenčí a nebezpečnější. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
právě používáš spray deodorantu 
a parfému. 
* Každý den se kácí mnoho 
stromů deštných pralesů. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
vyhazuješ právě použitý papír. 

* Mnoho dětí nemá to štěstí získat 
vzdělání. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
předstíráš bolení v krku, abys 
nemusel jít do školy. 
* Každý den umrznou stovky 
bezdomovců. 
A co je na tom? Říkáš si, když 
vklouzneš do teplé postele. 
Dnes rozmetal orkán tvůj dům. 
A co je na tom? 

 (Svět z pohledu čtrnáctileté dívky) 
 
 
 



PPOOUUTTNNÍÍKK  PPRROOSSIINNEECC    22000077 

- 6 - 

Opravdová láska mění život 
Láska je trpělivá a shovívavá, 
nikdy se nevzdává a nenechá se 
umlčet. 
Láska je laskavá, více se zajímá 
o druhé než o sebe. 
Láska nezná závist a nenávist. 
Láska není chlubivá, domýšlivá, 
neupřednostňuje se. 

Láska nejedná nečestně a nehledá svůj 
prospěch. 
Láska se nerozčiluje pro nepochopení 
a zapomenutí ani nevzpomíná křivdy. 
Láska není sobecká, nikdy neříká 
„nejdřív já“. 
Láska se nedá vydráždit, na nikoho se 
neutrhuje, nerozčiluje se pro 
nepochopení. 

Láska není škodolibá, ale miluje 
pravdu a spravedlnost. 
Láska se dokáže se vším vyrovnat, její 
víra, naděje a vytrvalost jsou 
nevyčerpatelné. 
Láska všechno vydrží a nemá konce. 
Láska je Boží dar. 

 
(Podle Pavlova 1. listu do Korintu) j.s. 

SPOLEČENSKÁ  RUBRIKA  NAŠÍ  FARNOSTI: 
V prosinci 2007 oslaví
82 let paní Filomena Šebrlová  z Dolní Čermné 
81 let pan Josef Vychytil  z Dolní Čermné 
80 let  pan Miloslav Vávra  z Dolní Čermné 
80 let pan Karel Bednář  z Dolní Čermné 
80 let pan Karel Moravec  z Verměřovic 
79 let paní Jiřina Vágnerová  z Verměřovic 
78 let pan Jaroslav Nastoupil  z Dolní Čermné 
78 let paní Vilemína Červenková  z Jakubovic 
78 let pan František Fišar   z Horní Čermné 
75 let  pan Miroslav Betlach  z Dolní Čermné 
74 let paní Marie Dostálková  z Dolní Čermné 
73 let pan Václav Vacek  z Dolní Čermné 
73 let paní Františka Faltusová  z Verměřovic 
70 let paní Eva Havlová  z Dolní Čermné 
65 let paní Alena Bartoňová  z Dolní Čermné 
65 let paní Ludmila Langrová  z Dolní Čermné 
60 let paní Jana Nastoupilová  z Dolní Čermné 
55 let paní Eva Sedláčková  z Dolní Čermné 
55 let  pan Václav Macan  z Verměřovic 
55 let  paní Pavlína Dušková  z Verměřovic 
 
Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších 
let. 
Křesťansky jsme se rozloučili: 
v Dolní Čermné 27. 10. 2007 s paní Marií Hejlovou - Novákovou z Dolní Čermné 
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách. 

otec Pavel 

KKUULLTTUURRNNÍÍ    KKAALLEENNDDÁÁŘŘ  
 

So 1. 12. - 16.00 hod. Noc na Karlštejně – divadelní představení (muzikál) – divadelní soubor Orličánek 
Letohrad – Orlice 
Sál Orlovna v Dolní Čermné 

Ne 9. 12. - 14.00 hod. 

 

Mikulášská nadílka pro děti. Hry, soutěže a nadělující Mikuláš. 
Sál Orlovny v Dolní Čermné 

So 15. 12. - 6.45 hod. Rorátní mše svatá pro děti 
Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné 
Po mši svaté adventní dopoledne s programem pro děti na faře. 

So 15. 12. – 18.00 hod. Předvánoční Koncert dětského souboru JITŘENKA 
Sál Orlovny v Dolní Čermné 
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SSLLUUŽŽBBAA    LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ::    

  

  
 

Pozvánka  na  výstavu  do  Dolní  Čermné 
Římskokatolická farnost Dolní Čermná ve spolupráci s Obecním muzeem pořádají výstavu s názvem 

„Církevní umění dolnočermenské farnosti v dějinách času.“ 
Budou vystaveny liturgická roucha, nádoby, knihy i jiné zajímavé náboženské předměty jak z minulosti, tak 

i přítomnosti. Součástí výstavy je výstavka „Naše práce s Biblí“. 
Slavnostní otevření výstavy (vernisáž) je v sobotu 8. prosince 2007 v 16.00 h. v prostorách svatební síně 

Obecního úřadu na náměstí v Dolní Čermné. 
Vernisáž zahají místní farář Pavel Seidl. V programu dále vystoupí místní chrámový sbor s ukázkami tradičních 

adventních zpěvů. Bude předvedena ukázka pečení hostií. 

Výstava bude otevřena ve svatební síni Obecního úřadu na náměstí v Dolní Čermné 

od soboty 8. prosince do neděle 16. prosince 2007: 
všední dny a sobota - od 14.00 h. – do 17.00 h. 

neděle   - od 8.30 h. – do 12.00 h. a od 13.30 h. – do 17.00h. 

Na Vaši návštěvu se těší Římskokatolická farnost a Obecní muzeum Dolní Čermná. 

Prosinec 2007 

7.30 Režný 403 
2. 12. Ne 1. neděle adventní 

10.30 p. Matoušková 305 
7.30 P.Venclová 402 

9. 12. Ne 2. neděle adventní 
10.30 Vašíčkovi 349 

7.30 Jansovi st. 7 
16. 12. Ne 3. neděle adventní 

10.30 Kunertovi 300 
7.30 Dvořákovi 406 

23. 12. Ne 4. neděle adventní 
10.30 Vágnerovi 102 

24. 12. Po Štědrý den 7.30 p.Motlová 11 

25. 12. Út 
Narození Páně, 
Boží hod vánoční 

10.30 Vyhnálkovi 351 

7.30 Vackovi 197 
26. 12. St Sv.Štěpán 

10.30 Vávrovi 264 
7.30 Bláhovi 457 

30. 12. Ne Svatá rodina 
10.30 Formánkovi 202 
7.30 Müllerovi 177 

31. 12. Po Sv.Silvestr 
16.00 Bednářovi 302 

Leden 2008 

7.30 p. Kunertová 177 
1. 1. Út 

Matka Boží,             
panna Maria 10.30 

Prokopovi, 
Eliášovi 329 

7.30 Zpěvákovi 195 
6. 1. Ne 

Zjevení Páně            
Sv. Tři králové 10.30 Havlíčkovi 341 

7.30 Filáčkovi 332 
13. 1. Ne Křest Páně 

10.30 Pecháčkovi 330 
7.30 Formánkovi 203 

20. 1. Ne 2. neděle v mezidobí 
10.30 Menclovi 193 

7.30 Nastoupilovi 303 
27. 1. Ne 3. neděle v mezidobí 

10.30 Málkovi 77HČ 

8. 12.- 16. 12. „Církevní umění dolnočermenské farnosti v dějinách času“- výstava 
Budou vystaveny liturgické oděvy, nádoby, knihy a jiné náboženské předměty. 
Součástí výstavy je výstavka „Naše práce s Biblí.“ 
Slavnostní zahájení bude 8.12. v 16.00 hod.. Účinkuje kostelní sbor s adventními zpěvy. 
Úvodní slovo P. Pavel Seidl. Současně bude předvedena ukázka pečení hostií. 
Svatební síň OÚ v Dolní Čermné 

Ne 16. 12. - 17.00 hod 
 

 

Koledování u vánočního stromu 
Současně proběhne sbírka pro Nadaci likvidace lepry. Účinkuje dechovka pana Pavla Vašíčka 
a mládež. 
Náměstí v Dolní Čermné 

Čt 20. 12. - 17.00 hod.  Adventní koncert - smíšený pěvecký sbor Gymnázia Lanškroun 
Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné.  

So 15. 12. - 6.45 hod. Rorátní mše svatá pro děti 
Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné 
Po mši svaté adventní dopoledne s programem pro děti na faře. 



ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

Slavnost Ježíše Krista Krále 
25.listopadu 2007 
49. týden / 2007 

 

PPOOUUTTNNÍÍKK,,  PPRROOSSIINNEECC  22000077  
Vydává Farnost sv. Jiří Dolní Čermná 1, 561 53 Dolní Čermná 

Internet: http://dolnocermenska.farnost.cz, e-mail: dolnocermenska@farnost.cz 
Uzávěrka příštího čísla je 16. prosince 2007, Poutník vyjde 30. prosince 2007 

Členové red. kroužku: P. Seidl, V. Jansa, E. Jansová, J. Macháčková. Za pravopis textu příspěvků zodpovídá uvedený autor. 
Grafické zpracování: J. Adamec, T. Macháček, T. Bednář, P. Židek, Veronika Severinová. 

Tiskne Tiskárna DOBEL s.r.o., Dolní Čermná 231, Lanškroun, � 465 320 144. Neprodejné, pouze pro vnitřní potřebu. 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

26. listopadu - pondělí  34. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Jana Smejkala, rodiče a bratra 

28. listopadu - středa  34. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Rudolfa Lochmana a duše v očistci 

29. listopadu - čtvrtek  34. týdne v mezidobí 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

30. listopadu - pátek  Svátek sv.Ondřeje, apoštola 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Jansu a duše v očistci 

1. prosince - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
7.30 Dolní Čermná – za Boží požehnání pro činnost skautů a skautek 
17.00 Petrovice – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu 

2. prosince - neděle – 1. adventní – začátek nového církevního roku 
Na začátku mše svaté v každém kostele bude následovat obřad požehnání adventních věnců! 

Dolní Čermná - 7.30 h. – na dobrý úmysl 
Verměřovice - 9.00 h – za rodiče Markovy a Duškovy, jejich sourozence a rodiče 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za farníky 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  čas hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 26. 11. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina středa 28. 11. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko čtvrtek 29. 11. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 30. 11. 20.00 h. Dolní Čermná 

(Pa) 
 Nechť je Pán s tebou, aby ti ukázal správnou cestu. 

Nechť je Pán vedle tebe, aby tě objímal a ochraňoval. 
Nechť je Pán pod tebou, aby tě zachytil, až budeš padat. 
Nechť je Pán v tobě, aby tě utěšil, až budeš smutný. 
Nechť je Pán ve tvém okolí, aby tě ubránil, až tě přepadne nepřítel. 
Nechť je Pán nad tebou a žehná ti. 
Tak ti žehnej dobrotivý Bůh! 

Zůstaň s námi, Pane, neboť už bude večer a den se nachýlil ke konci! 
Zůstaň s námi, se všemi lidmi! 
Zůstaň s námi na sklonku dne, na sklonku života, do skonání světa! 
Zůstaň s námi ve své milosti a dobrotě, ve svém slově, 
ve svých svátostech, ve své útěše a požehnání! 
Zůstávej s námi pokaždé, když nás zahalí noc zármutku a úzkosti, 
noc pochybností a zápasů, noc hořkosti smrti! 
Zůstávej při nás, při všech svých dětech v časnosti i věčnosti! Amen.  


