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CÍRKEVNÍ

ROK

V životě církve se vyskytuje mnoho svátků, událostí, které si připomíná. Ty jsou zasazeny do
jistého kalendáře, který církev průběhu staletí vytvořila. Nevznikl tedy hned a měl také svůj vývoj.
Prvotním svátečním dnem byla neděle, kdy si církev připomíná zmrtvýchvstání. Ještě
v sedmém století se všechny neděle a svátky nazývaly „dny Páně nebo dny velikonočními“.
Všechny svátky se v posledku vztahují ke Kristu; tato událost se dále rozvíjí buď kolem momentů
Ježíšova života, anebo ve vzpomínkách na spasitelné jednání Boha v jeho vyznavačích a světcích.
Pojem církevní rok se vyskytuje až v době reformace, v jedné wittenberské Postile z roku
1589. Počátek tohoto roku byl různý. Ve středověku jednou začínal o Velikonocích, jindy
o Vánocích. Liturgické knihy však musely začínat v jistém termínu. V byzantské církvi začíná rok
Páně přípravou na Velikonoce, někde postní dobou, nakonec převážil názor, že církevní rok začíná
adventem.
Původně se slavila jen neděle, od druhého století se slaví jedna neděle více intenzivně jako roční Pascha – Velikonoce. První
zmínka o jejich slavení je z 2. století. Také se řeší to, kdy se mají Velikonoce slavit, zda v neděli, či v pevně dané datum 14. nisanu
tak, jak Velikonoce slaví Židé.
Ve třetím století se začali připomínat mučedníci. Každá obec si připomínala ty své – většinou v den smrti, který je dnem jejich
narození pro nebe.
Ve třetím a čtvrtém století se slavení tohoto svátku prodloužilo na padesát dní, jimž předcházela čtyřicetidenní doba přípravy.
Když církev začala vyznávat Krista jako stejné podstaty s Otcem, zavedl se další svátek: Zjevení Páně a na západě svátky vánoční.
Adventní doba je známá jenom na Západě a vytvořená podle vzoru přípravné doby na Velikonoce. Advent o čtyřech nedělích je
od r. 1570 a převládl na celém Západě. Tak si církev připomíná dvojí příchod Páně: příchod k lidem a druhý příchod na konci časů.

Co slavíme v adventu?
V adventu a v liturgických knihách se objevují témata Kristova příchodu, čekání na Pána kdysi a nyní, dary přicházejí od Pána,
Adamův hřích, Kristova milost. Týden před vánoci se naše pozornost soustřeďuje na blízkost Páně. Dnes již není advent jen dobou
kající, ale dobou radostného očekávání. Dříve se konaly rorátní mše, tzv. roráty (podle adventního zpěvu Rorate caeli de super – dej
rosu nebe nad námi), mše ke cti Matky Boží. Smysl adventu pěkně vystihuje úryvek z proroka Izaiáše. „Vyrazí ratolest z kořene Jesse,
země bude plná Hospodinovy slávy a každý člověk uzří Boží spásu.“
I pro advent platí tak jako pro celý liturgický rok, že obec slaví své vykoupení, i když s různými důrazy. Liturgický rok také
provázejí různé obyčeje. Je potřeba rozlišovat, co liturgii doplňuje a co od ní spíše odvádí. Tak se zvyky adventní doby na jedné
straně pojí k očekávání Vánoc (adventní věnec, adventní kalendář), na druhé straně jde o předkřesťanské zvyky související ze zimním
slunovratem (Lucie, hlučné oslavy Mikuláš, čerti apod.). Adventní věnce v katolických kostelech zdomácněly teprve ve 30. letech 20.
stol. Byly převzaty z protestantské tradice. Jsou znamením naděje a holdu tomu, který přichází.
(Podle knihy K. Richtera Liturgie a život).

SV. ONDŘEJ
Apoštol, bratr Petrův, učedník sv. Jana Křtitele a jeden z prvních učedníků Kristových (Jan 1,40-41), byl
přítomen zázračného rozmnožení ryb a chlebů. Působil v jižním Rusku u Skytů a na Balkáně. O jeho životě se
dovídáme především z apokryfní a legendické literatury. Ondřej kázal v řeckém městě s pohanem Egeasem,
který apoštola poručil zatknout, bičovat a následně přivázat na kříž ve tvaru písme X (tzv. ondřejský kříž)
a umučit. Ondřej pomáhal jako světec při různých situacích. Uzdravil např. slepého Matyáše. Bojoval i proti
ďáblovi. Ondřej je zobrazován jako starší vousatý muž, nejprve s tzv. berličkovým křížem, od 14. století s tzv
ondřejským křížem v ruce.
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BÝT PŘIPRAVEN
Svět se bojí právě těch věcí, o kterých náš Pán říkal, že se jich bát nemáme.
Říkal, že se nemáme bát smrti,
že se nemáme bát, budeme-li pro svou víru „povoláni na kobereček“,
že se nemáme bát ekonomické nejistoty
ani budoucnosti.
Proto pravím vám: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co máte jíst, ani o své tělo, čím je máte odívat. Což není život víc
nežli pokrm a tělo více než oděv? Pohleďte na ptactvo nebeské, neseje ani nežne, ani neshromažďuje do stodol, a váš Otec
nebeský je živí. Což nejste vy dražší než ono? A kdo z vás může svou starostlivostí přidat délce svého věku jeden loket? A proč
pečujete úzkostlivě o svůj oděv? Pozorujte polní lilie, jak rostou! Nepracují ani nepředou. Pravím pak vám, že ani Šalomoun ve
celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nic. Jestliže tedy Bůh tak odívá polní trávu, která dnes jest a zítra bývá hozena do
pece, oč spíše vás, malověrní! Nepečujte tedy úzkostlivě a neříkejte: Co máme jíst, anebo co máme pít, anebo čím se máme
odívat? Neboť po tom po všem se shánějí pohané. Ví zajisté váš Otec nebeský, že toto všechno potřebujete. Hledejte tedy
nejprve království Boží a Boží spravedlnost, a toto všechno bude vám přidáno! Nepečujte proto úzkostlivě o zítřek; neboť bude
pečovat sám o sebe. Každý den má sám dost své lopoty. (Mt 6,25-34)
Ale Pán také řekl, čeho se bát máme:
následků soudu, nebudeme-li správně žít,
rouhání proti duchu Svatému,
lakomství
a zapření své víry.
Moderní člověk úplně převrátil tento pořádek věcí, který je třeba se bát. Věci, před kterými nás Spasitel varoval, bere na
lehkou váhu, ale třese se před tím, čeho se podle Spasitelova příkazu bát nemáme. Někdy je jeho chorobný strach překryt
mlčením: to platí zvlášť o skutečnosti, kterou je smrt. Moderní člověk chce na smrt úplně zapomenout, nebo, pokud se mu to
nedaří, zakrýt ji tak, aby nerušila, maskovat ji. Je mu trapně v přítomnosti smrti, neví, jak potěšit a co říci. Všechno v jeho
chování odporuje křesťanskému naučení: „Pamatuj na svůj konec“. (p. Miloslav Kabrda)
Při čtení tohoto rozjímavého článku mi vyvstaly různé myšlenky, jak je třeba být připraven na smrt, na setkání s ní ve
svém životě, ale i na setkání s bližními, protože může být poslední. Vzpomněla jsem si na syna a na zetě, na poslední setkání
s nimi.
Bylo sobotní ráno, když se u nás objevil zeť, přišel za taťkou. Byla jsem v koupelně, dělala
ranní očistu a vůbec jsem nebyla připravená na setkání s někým. Mohla jsem si vybrat. Buď
vyjdu z koupelny a pozdravím ho, nebo zůstanu, kde jsem. Vždy si připomínám, co říkal náš
tatínek: „Host do domu, Bůh do domu.“ A tohle mi opět pomohlo překonat pocit
nepřipravenosti a neupravenosti, zkrátka přemoci sebe sama. Otevřít a pozdravit se. Bylo to
krátké, protože hned zase odcházel, ale nezapomenutelné a poslední! Měla jsem z toho radost
hned, jak jsem to udělala. Je to radost Boží, která se dostaví, když udělám to, co Bůh ode mne
žádá. Jsem Bohu nesmírně vděčná, že mi k tomu dal odvahu, protože druhý den už bych to
napravit nemohla. Zůstaly by výčitky. Takhle přetrvává hluboké pouto s Pepou (zetěm) a radost
z posledního setkání.
Když rázem tragicky odešel syn, také se mi hned vybavily myšlenky na naše poslední setkání. Jak jsem byla ráda, že jsme
se nerozešli rozladění nebo ve hněvu! Ano, je moc důležité usilovat o to, aby slunce nezapadalo nad naším hněvem. Vždyť
jsme lidé slabí, hříšní a nedokonalí. A těch chyb udělám během dne nespočet. Takže mám možnost se stále učit odpouštět,
usmiřovat, zkrátka začínat stále znovu, připravovat se a těšit na konečné setkání s Pánem Ježíšem – na smrt.
B.M.

KRÁTKÉ

ZAMYŠLENÍ K ADVENTU OD M. KAŠPARŮ
„Přijde soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.“ Část Kréda hledící do budoucnosti nás v žádném případě
neodvádí od smyslu života v přítomnosti. Nemáme se v přítomnosti trápit minulostí, ani žít v obavách z věcí budoucích. Máme
prožívat současný okamžik. Kdosi to formuloval výstižně, když řekl, že nejdůležitější chvíle je ta, kterou prožíváme,
nejdůležitější je člověk, se kterým právě hovoříme a nejdůležitější je práce, kterou v tuto chvíli konáme.
Naše existence prožije dva konce. Konec vlastního života a konec všech časů. Protože nevíme, který přijde dřív, je dobré
prožívat tuto chvíli.
Jinými slovy: Advent můžeme prožít nejen jako očekávání Ježíšova příchodu, ale také coby možnost našeho odchodu Je
totiž stále ještě větší pravděpodobnost, že odejdeme dřív k němu, než on se vrátí k nám.
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VÝSLEDEK „KRABIČKOVÉ“ SBÍRKY ZA OBDOBÍ OD ADVENTU 2009 DO POUTI SV. JIŘÍ 2010
V uvedeném období probíhala v našem farním kostele sv. Jiří v Dolní Čermné tzv. „krabičková sbírka“. V krabičkách se sešlo
mnoho věcí, zboží a pomůcek, které postrádají zahraniční misie. Vše bylo řádně odesláno charitám, které naši pomoc odešlou
misionářům.
Peníze ve výši 330,- Kč byly odeslány Nadaci Likvidace Lepry Praha dne 18. 6. 2010 na léky pro nemocné malomocenstvím,
TBC a malárií a pro provoz dvou čs. nemocnic v Indii.
Charitě Valašské Meziříčí byl odeslán balíček (krabice od bot) o váze 2 kg plný známek, odeslaný dne 12. 7. 2010.
Charitě sv. Anežky české v Otrokovicích byl odeslán balík o váze 8,7 kg dne 14. 7. 2010 pro misie a v něm:
67 optických brýlí, 15 pouzder na brýle, 14 párů optických skel, 12 slunečních brýlí, 3 ks. pánských hodinek (2 ks. pánských
nefunkčních hodinek vyhozeny), 1 krabička s růženci, bižuterii, medailonky, přívěsek s řetízkem a hřebeny, 2 toaletní mýdla,
4 hygien. voňavé ubrousky, l igelit. sáček pastelek, 17 funkčních propisek, 20 propisek v originál. balení,
1 plnící tužka, 20 sešitů v originál. balení, 1 krabička pohlednic, 1 školní penál s gumou, 1 krabička
kalendáříků, 1 obálka starých mincí, l obálka papír. bankovek, l obálka vizitek, l malá krabička telefon.
karet, 1 kožené prac. rukavice, 1 igelit. taška textilních zbytků, 3 sady příborů v originál. balení, 6 kuchyň.
nožů v originál. balení, 1 varná konvice 2 konvičky termosy.
Poštovné za odeslané 2 balíky a 1 složenky 155,- Kč.
Vše, co se podařilo sesbírat a poslat prostřednictvím charit pro misie, bude mírnit utrpení, bídu, hlad a nemoci, šířit vzdělanost
a víru u našich vzdálených bratří a sester v rozvojových zemí Afriky, Jižní Ameriky, Asie a Oceánie. Rasové, náboženské
(nesmiřitelný fanatický islám) a politické boje, bída a nemoci, které sužují některé národy těchto kontinentů jsou pro nás naprosto
nepředstavitelné. A stačí na naše poměry jen málo, abychom jim pomohli hmotně, finančně a modlitbou. Např. na vyléčení l člověka
v počátečním stadiu malomocenství stačí pouhých našich 150,- Kč. Mějme nadále srdce i dlaně otevřené pro potřeby trpících bratří
a sester. (Poštovní složenky LL mohu vydat na požádání.)
Vám všem věřícím z naší farnosti, kteří jste podpořili tuto sbírku, ať hmotně, finančně, modlitbou nebo osobní obětí, patří
upřímný dík Pán Bůh Vám zaplať za lásku a milosrdenství, které projevujete trpícím a chudým! Ještě jednou vám děkuji!
Za org. Vladimír Jansa

OD ADVENTU

OPĚT

„KRABIČKOVÁ SBÍRKA“

VE FARNÍM KOSTELE

Od Adventu, tak jako v předchozích letech, bude ve farním kostele probíhat opět krabičková sbírka“ pro misie. Již od 1. adventní
neděle 28. listopadu 2010, budou na stolcích (židlích) u obou vchodů do kostela umístěny krabičky pro tuto formu charitní sbírky.
Krabičky zde budou umístěny až do neděle (včetně), kdy v dubnu 2010 budeme slavit pouť, tj. na svátek sv. Jiří. Sesbírané věci budou
odeslány prostřednictvím charity sv. Anežky v Otrokovicích a charity ve Valašském Meziříčí (známky a brýle) jako pomoc
zahraničním misiím.
Misiím, mimo materiální a finanční pomoc, jsou potřebné také naše modlitby a oběti, které jsou zvláště příhodné pro dobu
adventní a poté i postní. Prosím, věnujte na tento účel i své modlitby a své osobní oběti.
Sbírají tyto věci a předměty:
a) pro přímou pomoc misiím:
- optické brýle, skla, pouzdra na brýle, hokejky, obroučky,
- sluneční brýle,
- hodinky – jen funkční (nefunkční vyhazuji!),
- hygienické a zdravotnické potřeby, drogistické zboží,
- psací, školní a kancelářské potřeby (propisky, tužky,
pastelky, bloky, čisté papíry, dopisní obálky, apod.),
- šicí potřeby, knoflíky, nitě,
b) pro nepřímou pomoc, tj. sbírkové předměty, které charita
zpeněží ve sběratelských
prodejnách a peníze zašle misiím:
- pohlednice čisté i použité vč. nalepených známek
(nepoškozené škrtáním či odlepenými známkami),

- použité telefonní karty,
- kalendáříky (kartičky),
- známky vystřižené z dopisů (ponechat min. 0,5 cm okraj),
sbírkové přebytky – ČR i cizina,
- použité dopisní obálky s příležitostnými a účelovými
razítky a doporučené,
- mince a papírové peníze všech dob i zemí (i z nedávné
doby),
- růžence, sv. obrázky, přívěsky a bižuterie.
c) peníze na nákup léků, potravin, materiálů a nářadí pro
dílny a na dopravné do zahraničí a pro Nadaci LL (likvidace
lepry ve světě)

Věci označené a) přímá pomoc jdou prostřednictvím charit přímo misiím. Předměty označené b) sbírkové předměty budou
zpeněženy ve speciálních sběratelských prodejnách v zahraničí a výtěžek pak jde opět prostřednictvím charit misiím v Africe, Asii,
Oceánii a Jižní Americe. Věci i peníze je také možné předat přímo p. Vladimíru Jansovi. O výsledku sbírky, tak jako vždy,
budete informováni po jejím skončení a odeslání.

Za pochopení a také za podporu misiím děkuji za ty, jímž poslouží naše pomoc, „Pán Bůh zaplať!“
V. Jansa
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DLUŽÍM, DLUŽÍŠ, DLUŽÍME…

Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje Občanskou poradnu v Ústí nad Orlicí a dvě její kontaktní místa - v Letohradě
a ve Vysokém Mýtě. Poradny jsou hojně využívané, protože pro občany to je první instituce, kam mohou přijít s jakýmkoliv
problémem, se kterým si neví rady. Poradci se zde často setkávají se zadlužeností obyvatel - k 31. 10. 2010 např. zodpověděli
celkem 1048 dotazů, z toho 349 se týkalo finanční situace klientů – exekucí, insolvence, práv a povinností dlužníků a věřitelů
atd. Dluhy ale často nevyplývají jen z toho, že si musíme půjčit na něco nutného, např. stavbu domu. Nejednou vypovídají také
o tom, že nedokážeme ovládnout své chtění a chceme mít všechno hned. Podle www.mesec.cz Exekutorská komora ČR očekává
letos na 600 tisíc exekucí a dvojnásobný nárůst insolvenčních návrhů spojených s žádostí o oddlužení oproti loňskému roku.
Zeptali jsme se Mgr. Marty Okrouhlické z OP v Ústí nad Orlicí:
Dluhů přibývá, proč a koho nejčastěji zasahují?
Problémy s dluhy může mít každý. Časté jsou případy, že manželé si vezmou půjčku na stavbu domu, pak jim do života
zasáhne nezaměstnanost nebo snížení platu a dlužníci najednou nejsou schopni splácet. Nebo si lidé vezmou půjčku na zboží,
které chtějí mít a nespočítají si, zda tu půjčku vůbec dokážou splatit. Málokomu, kdo podepisuje smlouvu na „rychlou, levnou,
výhodnou“ půjčku, které se nám nabízejí na každém rohu, a které často vůbec výhodné nejsou, docházejí možné negativní
dopady. Lidé obvykle v lákavé představě, co si za peníze koupí, už moc neuvažují o tom, z čeho budou půjčku splácet.
Takže před půjčkou stačí jednoduché kupecké počty?
Ano, obvykle tyto problémy pramení z toho, že si lidé nespočítají dopředu, jaký mají příjem, jaké mají nutné výdaje
a kolik jim zbyde na splácení půjčky. Toto musí udělat dlužník i ručitel půjčky. A za druhé je nutná osvěta rodičů, učitelů
a jiných autorit, které ovlivňují myšlení dětí. Bylo by dobré jim říkat, že člověk nemusí mít všechno hned, a že nemusí dovolit
reklamám, aby s nimi manipulovaly.
V dnešní hektické době, plné nejrůznějších nejistot, mít něco teď hned a užít si to, je ale pro dost lidí určitá jistota - i když
pochybná a krátkodobá …
Ano, je to dnes neobvyklé, ale je dobré si to vyzkoušet. – na něco si našetřit, uskrovnit se, počkat a pak teprve si konkrétní
věc koupit a bez obav si jí užívat. Jsme zahlceni přemírou zboží, takže ledaskdo může žít v představě, že mít třeba plazmu je
„normální“, a proto ji musí mít taky. Ale když člověk dostane něco hned, není přece automaticky o to šťastnější... Všechno má
svůj čas a doba šetření má svůj smysl – za ten čas mohu změnit názor, vyspět, přehodnotit své záměry. Hodně záleží také na nás
dospělých, zda naše děti přijdou i k jiným informacím, než jen z reklam…
Můžete nám říci nějaké ilustrační případy?
Paní po rozvodu a majetkovém vypořádání s manželem přišla do dluhů, a navíc přišla i o práci. Pod tíhou své životní
situace se psychicky zhroutila. Zdá se ale, že tento příběh bude mít dobrý konec, protože návrh na oddlužení, který jsme jí
pomohli sepsat, byl přijat a mezitím si našla i práci. Jiný případ: manželé měli dostavěný dům a úspěšně spláceli úvěr. Pak pán
přišel o část příjmu, takže už nebyli schopni splácet. Rozhodli se dům prodat a přestěhovat se do jiného města do nájemního
bytu. Se stěhováním přišel pán o práci a jejich situace se zhoršuje. Nemají práci, nestíhají splácet dluhy, žijí ve městě, kde
nikoho neznají. A jsou to lidé jako my… Pak jsou samozřejmě případy, kdy si lidé berou půjčku neuváženě. Přestože si žijí
dobře, mají práci a mají kde bydlet, vezmou si půjčku, kterou pak nejsou schopni splácet.
Jak by se daly shrnout zásady, které je dobré mít na mysli před tím, než si půjčím peníze?
1. Prvotně si rozmyslet, zda věc, na kterou si beru půjčku, potřebuji hned, anebo si na ni ušetřím a pak ji teprve koupím.
2. Sepsat si, jaký mám příjem, jaké mám nutné výdaje a kolik mi zbyde na splácení půjčky. Přemýšlet i o tom, budu-li
schopen splácet, když přijdu o práci.
3. Pozorně si přečíst podmínky smlouvy, soustředit se na výši úroku, kolik si půjčím a kolik za to zaplatím.
4. Když už se dostanu do problémů se splácením, je nutné co nejdříve komunikovat s věřitelem. Zajít za ním, vysvětlit
svoji situaci (např. ztráta zaměstnání), domluvit se s ním na jiných podmínkách. Není řešení nereagovat na výzvy nebo si
nevyzvedávat poštu.
5. Uvědomit si, že novými dluhy ty staré nevyřeším, nevytloukat klín klínem.
6. Možnost podat žádost o oddlužení u soudu. Tento postup je dost náročný a pravidla se zpřísňují, ale v určitých
případech to je řešení.
Kontakty:
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, poradna@orlicko.cz
Občanská poradna Ústí nad Orlicí:
Ul. 17. listopadu 69, tel. 465 520 520, provozní doba: pondělí: 8 – 17 hod. a čtvrtek: 8 – 16 hod.
Občanská poradna Letohrad:
Na Kopečku 356, tel. 465 621 281, provozní doba: úterý: 9 - 12 hod.
Občanská poradna Vysoké Mýto:
Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914, tel.: 468 003 465, provozní doba: středa: 9 - 13 hod.
/IM

- 4 -

POUTNÍK

PROSINEC 2010
AHOJ DĚTI!

Všichni známe ten nádherný pocit se na něco těšit. Někdo se těší na konec vyučování, jiný zase na
pěknou hru s kamarády, na dobré jídlo, na novou pohádku… a našlo by se mnoho dalších věcí, na které se
můžeme každý den těšit. Je ale jedno období, kdy takové to kouzelné těšení prožíváme bez rozdílu věku snad
úplně všichni. Určitě už víte, kam mířím. Je to advent – doba přípravy na Vánoce, která nám právě dnes
začíná. Vánoce si zaslouží přípravu opravdu důkladnou. A to nejen v našich domácnostech, ale i v našich
srdcích. Adventní doba nám k tomu nabízí prostor.
Obrázek si podle čísel pečlivě vybarvěte a po celou adventní dobu ho mějte někde na viditelném místě.
Kromě vybarvení je pro vás totiž připraven ještě další úkol. Na okraji obrázku jsou malé „půlkytičky“, tvoří ozdobu a je jich
právě tolik, jako dnů v letošním adventu. A tím se dostáváme ke druhému úkolu. Děkovat se učíme už odmalička, protože je
stále kom u za co děkovat. Přesto tak často zapomínáme. Pokusíme se letos každý den úplně jednoduše pár slovy poděkovat
Pánu Bohu za to, že daroval lidem svého Syna a že můžeme o Vánocích slavit jeho narození. Pokud se vám tato modlitba –
poděkování podaří, vybarvíte si jednu kytičku. Na Štědrý den, kdy domalujete poslední kytičku, a obrázek bude hotov, ho
můžete položit k betlému a představit si, že to je váš dárek pro narozeného Ježíška.

1. bílá

2. žlutá

3. červená

4. tmavě zelená

5. modrá

6. světle hnědá

7. šedá

(Otazníček)
Pro starší:
Vstupujeme do adventu, kouzelného času, kdy se ránem nesou tóny Rorátů. V krásných zpěvech je slyšet touha po Mesiáši
a očekávání jeho příchodu. Znějí slova: „Co již dávní proroci lidem zvěstovali…“ Touha lidstva po Mesiáši byla obrovská.
Představy o něm se lišily a mnohé generace se ho nedočkaly. My si z „dávných proroků“ vybereme dva a všimneme si, co
vypovídají ve svých proroctvích. První – prorok Micheáš zdůrazňuje místo narození zaslíbeného Mesiáše:
„A ty, Betléme efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož
původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Micheáš 5,1)
Betlém, malé město ležící 8 km jihozápadně od Jeruzaléma v Judských horách, se skutečně stal místem narození Ježíše. Je
také nazýván Město Davidovo, protože je nejen Davidovým rodištěm, ale také místem, kde jej prorok Samuel vybral za
budoucího krále po Saulovi.
Prorok Micheáš prorokoval ve stejné době jako Izajáš, Ámos a Ozeáš. Právě Izajáš bude tím druhým prorokem, u kterého
se zastavíme. Víme, že jeho prorocká kniha je velmi obsáhlá. Je tam také nádherný úryvek o tom, jak z rodu Davidova vzejde
nový spravedlivý panovník, na němž spočine Hospodinův duch:
„I vzejde proutek z pařezu Jišajova* a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův; duch
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.
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Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši,
nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.
Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky
přepásá věrnost.“ (Izajáš 11, 1-5)
*Jišaj (Jese) byl otec krále Davida
Závěrem ještě jedno přání – Ať se necháme vtáhnout do adventního prostoru a využijeme vše, co nám nabízí!
(podle ENCYKLOPEDIE BIBLE)
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?

KULTURNÍ KALENDÁŘ
Pá 3. 12. – 15.00 hod.
Pá 3. 12. – 17.00 hod.

Ne 5. 12. - 13.30 hod.
Čt 16. 12. – 16.00 hod.
So 18. 12. – 18.00 hod.
Po 27. 12. – 12.00 hod.
Po 27. 12. – 18.00 hod.

Mikulášský jarmark – trhy
Chodba staré školy
Vystoupení dětí z MŠ na schodišti, dechová hudba, divadelní pásmo
Sbírka na likvidaci Lepry
Pořádá obec, farnost a místní spolky
Mikulášská nadílka
Orlovna v Dolní Čermné
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Orlovna v Dolní Čermné
Vánoční pásmo – Jitřenka
Orlovna v Dolní Čermné
Zpívání koled na Mariánské Hoře
Svěcení vína
Orlovna v Dolní Čermné

LETEM SVĚTEM

Muslimům skončil postní měsíc ramadán. Papežská rada pro mezináboženský dialog při té příležitosti oslovila ve svém
poselství věřící muslimy se „srdečným přáním pokoje a radosti“, vyzvala k dialogu, spolupráci a společnému boji proti násilí.
Islámští extrémisté při téže příležitosti zavraždili v Mosulu dalšího iráckého křesťana. „Extrémisté jsou přesvědčeni, že zabít
toho, kdo nevěří v islám, jenž je podle muslimů absolutním a dokonalým náboženstvím, je před Alláhem velmi záslužný čin,
zvláště v měsíci ramadánu,“ vysvětluje zdroj agentury Asia News pohnutky tohoto zločinu.
(Pozn. Je vůbec možný dialog s těmi, kteří uznávají jen svou pravdu a výjimečnost? Kolikrát již byli vybídnuti k dialogu, ale
vrcholní představitelé islámu stále mlčí. Mlčí i k teroristickým útokům motivovaným svou ideologií. Je to mírotvorné
náboženství? – pozn.)
Evropský parlament se postavil na stranu týraných zvířat. Nová směrnice o ochraně zvířat užívaných pro vědecké účely chce
nahradit testování na zvířatech alternativními metodami. Chvályhodné, chtělo by se říci, ovšem jednou z alternativ je využívání
lidských kmenových buněk získaných při zničení lidských embryí. Jak vidno Evropský parlament by pro obranu zvířat zabíjel
i lidi.
(Pozn. Dalo by se říci, pláč na nesprávném hrobě. Osud zabitých nenarozených dětí nikoho nezajímá. Společnost bude plakat
nad týranými a pokusnými psíky, ale po zabitých dětech potratem ani pes neštěkne! – pozn.)
KDU-ČSL stále bloudí na cestě za svými křesťansko-demokratickými kořeny. „To moralizování a poučování lidí, jak se mají
chovat, bych nechala Církvi. Musíme KDU-ČSL zbavit nálepky prodloužené ruky Církve“, nechala se slyšet úřadující
předsedkyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová, kandidátka do senátních voleb za Kutnohorsko.
(Pozn. A nebylo by dobré, paní Šojdrová, vypustit z názvu strany slovo „křesťanská“? Nevím, kdo by z vás, lidovce, pak asi
volil? A co na to Vaše svědomí? Že by také rozdvojení osobnosti?- pozn.)
„Vesmír vznikl sám od sebe“, tvrdí ve své nové knize světoznámý fyzik Stephen Hawking. Není prý nutno odvolávat se na
Boha, vznik vesmíru stejně jako existence lidstva je prý pouze důsledkem působení fyzikálních zákonů.
(Pozn. Z prdu – pardon! – kuličku neudělá ani marxista, ani ateista, ani filosof, ani teista, ani světoznámý fyzik! A kde se
vzaly ty fyzikální zákony? – pozn.)
Čeští muslimové jsou zděšeni Klausovým výrokem, že není „přívržencem budování muslimských chrámů v Česku.“ Jako
„občané věrní ústavě ČR“ mají obavu z pozdější diskriminace. Táž „věrnost“ jim však nebrání, aby ve stávajících mešitách
pořádali přednášku islamistických radikálů, jak to dokazuje třeba dokument ČT „Já, muslim“. Místopředsedkyně ODS jako by
pochopila papežovy projevy, řekla: „Tolerance musí existovat z obou stran! Nevím o tom, že by bylo možné stavět katolické
kostely v muslimských zemích.“
(Pozn. Co k tomu dodat? Spíše majoritní česká společnost by měla mít obavy z možného budoucího uplatňování islámského
práva „šáríja“. Česká společnost i Evropa v počtu přírůstků obyvatelstva neustále klesá, zatímco populace islámských přistěhovalců se rapidně zvyšuje v celé Evropě, kdysi křesťanské. Až jednou počet těchto migrantů převáží - nechci domyslet! – pozn.)
Převzato z RC Monitor ze dne 19. září a 3. října 2010, pozn. – js
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V prosinci 2010 oslaví:
89 let
pan František Jansa
85 let
paní Filomena Šebrlová
83 let
pan Miloslav Vávra
83 let
pan Karel Bednář

60 let
60 let
55 let
50 let

z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné

pan Bohuslav Marek
paní Formánková Magda
paní Jitka Faltusová
pan Jiří Eliáš

z Petrovic
z Petrovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné

(bydlí v Německu)

83 let
pan Karel Moravec
z Verměřovic
82 let
paní Jiřina Vágnerová
z Verměřovic
81 let
pan Jaroslav Nastoupil
z Dolní Čermné
81 let
paní Vilemína Červenková
z Jakubovic
81 let
pan František Fišar
z Horní Čermné
78 let
pan Miroslav Betlach
z Dolní Čermné
77 let
paní Marie Dostálková
z Dolní Čermné
76 let
paní Františka Faltusová
z Verměřovic
73 let
paní Eva Havlová
z Dolní Ćermné
72 let
paní Jindřiška Vacková
z Dolní Čermné
71 let
pan Ivan Hrubant
z Petrovic
71 let
pan Emil Výprachtický
z Verměřovic
65 let
paní Hana Petrová
z Dolní Čermné
65 let
paní Anna Macháčková
z Horní Čermné
60 let
pan Vladimír Mareš
z Horní 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 Božím dítětem:
v Dolní Čermné
21. 11. 2010
Anna Macanová
z Jakubovic
Rodičům Aničky rád blahopřeji a vyprošuji všechny potřebné milosti pro křesťanskou výchovu všech jejich dětí.
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
3. 11. 2010
s paní Jarmilou Menclovou
z Dolní Čermné
v Jakubovicích
12. 11. 2010
s panem Emilem Kohlem
z Jakubovic
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Prosinec 2010
Ne 5. 12.

2. neděle adventní

Ne 12. 12.

3. neděle adventní

7.30

p. Venclová 402

Ne 19. 12.

4. neděle adventní

10.30
7.30
10.30

Vyhnálkovi 351
Vackovi 197
Jansovi 7

So 25. 12.

Narození Páně

Ne 26. 12.

Sv. Štěpána

7.30

Bednářovi 302

10.30
7.30
10.30

p. Krátký 73
Kunertovi 300
Adamcovi 18

Leden 2011
So 1. 1.

Nový rok,
Slavnost Matky Boží Panny Marie

Ne 2. 1.

2. neděle po Narození Páně

Čt 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně
sv. Tři Králové

Ne 9. 1.

Svátek křtu Páně

Ne 16. 1.

2. neděle v mezidobí

Ne 23. 1.

3. neděle v mezidobí

Ne 30. 1.

4. neděle v mezidobí
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7.30
10.30
7.30
10.30

Havlíčkovi 341
Filáčkovi 332
Formánkovi 203
Vágnerovi102

18.00

Nastoupilovi 303

7.30
10.30
7.30

Müllerovi 177
Vávrovi 264
Bláhovi 457

10.30
7.30
10.30
7.30

Formánkovi 202
Pecháčkovi 330
Zpěvákovi 195
Menclovi 193

10.30

Marešovi ml. 271

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
1. neděle adventní
28. listopadu 2010
48. týden / 2010
BOHOSLUŽBY
29. listopadu 30. listopadu -

pondělí
úterý

1. prosince -

středa

2. prosince -

čtvrtek

3. prosince -

pátek

4. prosince -

sobota

V TOMTO TÝDNU:

po 1. neděli adventní
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18.00
Dolní Čermná – za Jaroslava Nágla a rodiče z obojí strany
po 1. neděli adventní
18.00
Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry
po 1. neděli adventní
7.30
Dolní Čermná – za farníky
18.00
Verměřovice – na úmysl dárce
19.00
Petrovice
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
sv. Františka Xaverského, kněze,
19.00
Dolní Čermná – za Jarmilu a Františka Menclovy
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie
6.45
Dolní Čermná
17.00
Verměřovice – za Boží pomoc

5. prosince - neděle – 2. adventní
Dolní Čermná
Petroviče
Dolní Čermná

PŘÍLEŽITOST

7.30 h.
9.00 h
10.30 h.

– za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu
– za živou rodinu s prosbou o dar uzdravení

KE SV. ZPOVĚDI V TOMTO TÝDNU BUDETE MÍT:

Ve farním kostele: ve středu od 15.00 – do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče) a od 17.00 – do 17.55 h. (zpovídá P.
Josef Roušar), v pátek od 16.15 h. – 17.00 h. svátost smíření pro děti a školní mládež a od 17.00 h. – do 18.50 h. pro všechny ostatní,
v dalších dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h.

AKCE

VE FARNOSTI:

akce
Biblická hodina
Dětské klubíčko
Náboženství pro středoškoláky
Zkouška zpěvu na mše svaté pro děti
Pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
Farní knihovna
Výstav Nejsvětější svátosti oltářní
Společná adorace
Rorátní mše svatá - zaměřená pro děti
Setkání farníků při snídani

den
úterý
středa
středa
čtvrtek
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek
sobota
sobota

datum
30. 11.
1. 12.
1. 12.
2. 12.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
3. 12.
4. 12.
4. 12.

hodina
19.00 h.
8.30 h.
19.00 h.
16.45 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
16.00 – 17.00 h.
16.15 – 18.50 h.
po mši svaté
6.45 h.
7.30 h.

místo
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
Verměřovice
Dolní Čermná
Dolní Čermná, Petrovice
fara Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ A SNÍDANĚ NA FAŘE
Milé děti, rodiče, sestry a bratři, srdečně vás všechny zvu v sobotu 4.12.2010 na rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné,
která bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si
vezměte malí i velcí svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté se všichni setkáme u společné snídaně na faře.
Těším se na vás! Otec Josef
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