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MOŽNÁ SE NEVIDÍME NAPOSLED
Zkušenost, o kterou se chci podělit, začala před sedmi lety. Ale zdá se mi, že stále pokračuje, protože i dnes z ní mohu
čerpat. Naučila mě, že i malý, snad nepatrný skutek lásky k bratru může Bůh použít k velkým věcem.
Bylo mi něco málo přes dvacet a v rámci bakalářského studia na zdravotně-sociální fakultě jsem absolvovala čtrnáctidenní
praxi v hospici. Byly to pro mě tenkrát naplněné, vyčerpávající dny. Jako praktikantka jsem měla dostatek času i na rozhovory
s nemocnými. Poslední den mé praxe přivezli jednoho pána. Bylo mu padesát let, ale působil na mě mnohem mladším dojmem,
s takovým jsem se tam ještě nesetkala. Mým posledním úkolem před odchodem ze služby bylo ho nakrmit. Když jsem se s ním
loučila, řekla jsem, že se možná nevidíme naposled, že ho třeba přijdu někdy navštívit. Usmál se tomu.
Mnozí z těch lidí, kteří byli u konce své životní cesty, mi zůstali v srdci. S některými jsem navázala hlubší vztah. Jednou
z nich byla i vetchá stařenka, u které jsem strávila každý den své praxe hodně času. Byla ráda, když jsme jí s další studentkou
zpívaly její oblíbené písničky. Krátce po ukončení praxe jsem se ji rozhodla navštívit. Těšila jsem se na ni. Jednou jsem stála
před jejími dveřmi, když jsem si vzpomněla na onoho pána, kterého jsem viděla jen jednou při jídle. Vzpomněla jsem si na svůj
slib, že ho přijdu navštívit. A tak jsem, s jistými obavami, zamířila do dveří vpravo. Cítila jsem, že to mám udělat, i když se mi
moc nechtělo.
Velmi ho to překvapilo. Nevěřil, že by za ním mohl přijít úplně cizí člověk. Chvíle, které jsme spolu prožili, jsou těžko
popsatelné. Chápu jen to, že jsme tenkrát oba pocítili Boží dotek. Ten neznámý pán, mnohem starší než já, tenkrát přede mnou
dokonce plakal. Mluvil o svém životě, o rodině, o dětech a říkal, jak by dnes všechno dělal jinak. Třeba že by děti nechal
pokřtít. Nebylo možné se ho nezeptat: „A co vy?“ To byla jediná moje evangelizace.
Křest se konal do několika dnů, přímo na hospicovém lůžku. Zúčastnila se jen manželka se dvěma holčičkami, a protože
jsem byla kromě faráře jediná přítomná křesťanka, „vyhrála“ jsem kmotrovství.
Navštěvovala jsem ho pak zhruba po čtrnácti dnech. Cestou do školy z Liberce do Budějovic jsem si dělala výlet do
pražských Bohnic. Bývala jsem u jeho lůžka i pět hodin, mluvili jsme spolu o Bohu, četla jsem mu z knížky Marie Svatošové
„Až k prolití krve“ o P. Ladislavu Kubíčkovi, modlila jsem se tiše a držela svého kmotřence za ruku, když velice trpěl.
Vždycky se mi těžko odcházelo, bylo to jako sestoupit z Ráje na zem, tak silná byla v období po křtu atmosféra Boží
přítomnosti. Tvrdě bojoval o život ještě půl roku.
„Dávejte a dostanete.“ Stále se za svého kmotřence modlím. Přitom pevně věřím, že je v nebi. Tuším, že on teď pro mě dělá
mnohem více.
K. Š.

Bez utrpení by člověk
nešel kupředu.
Roberto Cervaso

Oko člověka, který trpí, je
otevřenější pravdě.
J.H.Pestelozzi

Boží láska je vždy větší než
tvá bolest
Sv. František Saleský

Snášej tento pozemský život.
Je pouze krátkým spánkem.
Raduj se – neboť tvůj Otec,
Bůh, tě velice miluje
a nebudeš-li mu klást překážky,
připraví ti po tomto krátkém
spánku pěkné probuzení
J.E. de Balaguer
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SVÁTEK

PANNY MARIE LURDSKÉ

A MEZINÁRODNÍ DEN NEMOCNÝCH

Připomínáme si, že v r. 1958 se Neposkvrněná Maria Matka Boží poprvé ukázala Bernadettě Soubiroussové v massabilské
jeskyni na předměstí Lurd. Setkala se tam s ní 18 krát.
V roce 1866 vstoupila Bernadetta do řádu milosrdných sester v Nevers a zůstala tam až do své smrti. Zemřela ve svých
35 letech strávena četnými nemocemi od tuberkulózy až po gangrénu. Její tělo je dnes ještě zachovalejší, než bylo před smrtí.
Poutníci přicházející do kaple kláštera v Nevers vidí ženu, která působí dojmem, že spí – přestože zemřela před více než
130 lety a nebyla před pohřbem nijak mumifikována. Její tělo přitom prvních 46 let po smrti spočívalo v hrobě.
Za svatou byla prohlášena 8. Prosince 1933. Lurdy se staly jedním z největších poutních míst na světě, kam v současnosti
přijíždí každý rok 6 – 7 miliónů poutníků, aby prosili o uzdravení duše i těla na přímluvu Panny Marie. Blahoslavený papež Jan
Pavel II. Do této svatyně putoval dvakrát. Jeho druhá návštěva v Lurdech byla současně jeho poslední zahraniční cestou. Papež
tehdy řekl významná slova: „Došel jsem na konec své pouti…“
V poselstvích, která Bernadetta od Panny Marie předala, byla výzva k pokání a obrácení a rovněž k modlitbě za obrácení
hříšníků. Řekla: „Kajte se a modlete se k Bohu za obrácení hříšníků.“
Do Lurd jet všichni nemůžeme, ale na výzvu Panny Marie odpovídat můžeme. A tak buďme k sobě navzájem vnímaví,
ohleduplní, všímaví a pomáhejme si k uzdravení.
B.M

15. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE NA FAŘE
A tak se sešel rok s rokem, měsíc s měsícem, den se dnem a byl tu 30. prosinec 2013 a již tradiční
šachový turnaj, tentokrát jeho 15. ročník. Letošní ročník si určitě nezadal co do účasti s loňským rokem,
sešlo se 24 účastníků přespolních i domácích, hráčsky aktivních i rekreačních. Opět jako vloni zázemí
určené původně pro občerstvení muselo být operativně zrušeno a z jídelny a kuchyně v jedné osobě se
stala další hrací místnost. Nutno říci, že každý ročník má své specifika, letošní turnaj lze směle označit
jako ročník s nejmladším věkovým průměrem hrajících účastníků, stejně jako ročník, kde poprvé hrála
zástupkyně něžného pohlaví (a to Bára Málková rozhodně svým výkonem nezklamala). Pochopitelně
nechyběl ani zakladatel této hezké šachové akce otec Pavel. Vlastní zahájení turnaje proběhlo v 15 hodin,
hrálo se jako tradičně na 7 kol tzv. švýcarským systémem. Na dodržování regulí soutěže se podílel
Vladimír Dostálek a moje maličkost. Hrálo se s plnou vervou a bez faulů téměř do 21 hodin. Letošní klání co do výsledů
ovládli celkem výrazně zástupci hostů, vítězem turnaje se stal Adam Lorenc z Letohradu, nejlepší výsledek domácího šachisty
zaznamenal Vladimír Dostálek, který skončil na pěkném 4. místě. Celý turnaj se odehrál v přátelské atmosféře bez sebemenších
protestů a nesrovnalostí. Úspěšnou a příjemnou akci zakončil společný přípitek. Poté jsme se všichni s dobrým pocitem rozešli
či rozjeli do svých domovů.
Na závěr, jak to zpravidla bývá, bych rád poděkoval i těm, kteří se turnaje nezúčastnili, ale pomohli příjemné atmosféře
turnajového dění, zvláště sestře Ludmile, která připravila důstojné občerstvení pro všechny účastníky, aktivnímu účastníkovi
turnaje Vladimíru Dostálovi za organizaci tohoto turnaje. Poděkování patří i otci Josefovi, který nám poskytnul azyl ve svých
prostorách fary, stejně jako velký dík patří i našemu šachovému kamarádovi otci Pavlovi, který přijel, věnoval ceny a svojí
přítomností přispěl k příjemné atmosféře celého turnaje. Všichni věříme, že tento turnaj zažije ještě mnoho dalších úspěšných
ročníků, účast mladých šachistů je tomu příslibem.
PZ

TROCHA

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍMI SVÁTKY.

Tak jako každý rok pořádal Klub českých turistů
o vánočních svátcích 27. 12. zpívání koled v kostele na
Mariánské hoře. Po jedenácté hodině se začali trousit
první pěší turisté. Byli přivítáni teplým nápojem, a kdo
chtěl a měl, mohl si ohřát klobásu. Této příležitosti
využili jezdci na koních. Bylo obdivuhodné, že přišli
i turisté z České Třebové. Postupem času ke dvanácté
hodině lidí přibývalo. Před dvanáctou se otevřely dveře
kostela a všichni šli dovnitř. Úvodem bylo vzpomenuto
zakladatelů této tradice manželů Vosátkových. Zajímavé
bylo i čtení. Po té následoval zpěv koled za doprovodu
kytar, varhan a ostatních hudebních nástrojů. Jistě se
všem tato akce líbila, což dokazuje statistika účast
356 lidí, 10 koní, 5 kol, 3 koloběžky a 32 aut.
Překvapením pro mnohé je účast mnoha mladých, jen
škoda, že nikdo nepočítal kočárky. Částka vybraná byla
předána duchovní správě Dolní Čermná. Všichni se
těšíme na zpívání koled v roce 2014.
Miroslav Pecháček
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Dnešní datum, ať čteme z jedné i druhé strany, je stále stejné. Tvoří ho dvě dvojky, což znamená, že máme
2. února – svátek Uvedení Páně do chrámu, tedy, jak také říkáme Hromnice. Měli bychom určitě vědět nejen
to, že už se prodlužuje den (podle rčení: Na Hromnice – o hodinu více), že je tedy více světla, ale hlavně, co
tato událost znamená. Svatá rodina přichází do Jeruzaléma do chrámu a podle Zákona přináší prvorozeného
syna k zasvěcení Hospodinu.
Dalším významným únorovým dnem je 11. únor, Světový den nemocných. Už i vy nejmenší máte určitě
zkušenost s nějakou nemocí. Třeba bolení v krku, horečka, rýma a kašel, různé dětské nemoci, ale také mnohá zranění,
zlomeniny a úrazy nám dovedou někdy pořádně pokazit náladu. Víte, jak kromě léků v těchto chvílích pomáhá třeba
maminčino pohlazení, vlídné slovo, čtení pohádek, bylinkový čaj, prostě láska. Ta umí dělat velmi mnoho. Velkou pomocí je
také modlitba. Tou můžeme pomáhat nemocným třeba tisíce kilometrů daleko. A o to bychom se mohli pokusit. Na světě je
mnoho dětí, mnoho z nich ale nemá
dobré podmínky k životu, mnoho
z nich je nemocných, některé i velmi
těžce a vážně. Za ty všechny
můžeme prosit. A nejen 11. února,
ale třeba každý večer.
Obrázek – bludiště nám bude
symbolizovat to, o čem jsme dnes
povídali. Jsou na něm tři koťata –
hravá jako vy, děti. Chtěla pomáhat
s obvazy, ale trochu se jim to
vzájemně pomotalo dohromady.
Pomozte jim najít, z kterého balíčku
se jejich obvaz odmotal.
(Otazníček)

Pro starší:
I my se nejdříve zastavíme
u dnešního svátku – Uvedení Páně
do chrámu. Necháme se trochu
přenést v čase a vrátíme se o více než
2000 let zpět do Jeruzaléma – do chrámu a v úžasu budeme sledovat setkání svaté rodiny se starcem Simeonem. Kromě mnoha
velmi zásadních slov pronesených nad dítětem Ježíšem promlouvá Simeon i k Matce Boží: „On je ustanoven k pádu
a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo
najevo smýšlení mnoha srdcí.“ (Lk 2,34-35)
Co asi Maria v této chvíli prožívala? Proč, co to bude představovat…? Matka bude trpět se svým synem až do posledních
chvil pod křížem. Sama zakusila tu velkou tíhu utrpení, bolesti, proto nás tolik chápe, tolik spoluprožívá naši bolest, tolik
pomáhá.
Od dnešního dne jakoby vedla spojnice k 11. únoru, kdy si připomeneme Pannu Marii Lurdskou a, jak už tady zaznělo,
Světový den nemocných. Nemoc k lidskému životu tak nějak patří. A i když se možná najdou lidé, o kterých lze říci, že nikdy
nestonali, určitě je nemoc zasáhla v okruhu jejich blízkých. Nemoci jsou pestré jako život sám. Některá je za chvíli pryč a lehce
na ni zapomeneme. Jsou ale takové, které nás zasáhnou a řádně potrápí, dokonce i velmi těžké, celoživotní, nemoci bez naděje
na vyléčení… V těchto chvílích možná člověk zažívá pocit stejný, jakoby slyšel slova: „I tvou vlastní duši pronikne meč…“
I když už lékaři vyčerpají všechny své možnosti, člověk přece bojuje, vkládá svou naději Bohu a Matce Boží, prosí o sílu
k nesení kříže, prosí o uzdravení. O tom by mohlo velmi dlouze vyprávět a svědčit jedno místo – pyrenejské městečko Lurdy.
Zde se před více než 150 lety jedné chudé dívce zcela změnil život, před jeskyní se jí zjevila Panna Maria… Do dnešních dnů
do Lurd přicházejí poutníci a nemocní z nejrůznějších koutů země a prosí o uzdravení.
V dokumentárním románu o těchto událostech a faktech vypravuje Franz Werfel. Román z roku 1941 se jmenuje (tajenka –
3/3, 4/7, 2/1, 13/4, 15/6, 5/3, 7/1, 9/3, 8/5, 12/8, 14/6, 10/1, 1/4, 6/1, 16/1, 11/3). Jeho název zjistíte po pozorném přečtení
modlitby Za trpící (z Kancionálu), vyhledání a doplnění odpovídajících písmen. Je v ní podtrženo 16 slov. Nápověda uvádí
dvojice čísel: první je pořadí podtrženého slova a druhé určuje pozici hledaného písmene ve slově.
Za trpící
Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek.
Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě.
Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc.
Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět.
Ať poznají, že jsi je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.
(EJ)
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Řešení z minulého Poutníka:
V ohňostroji byla písmena, která tvořila slovo: 1. LATERÁNU, 2. VATIKÁNU a 3. HRADBAMI. Doplněním do textu tedy
dostaly 4 slavné baziliky svá označení: SV. JANA V LATERÁNU, SV. PETRA VE VATIKÁNU, SV. PAVLA ZA
HRADBAMI A SV. VAVŔINCE ZA HRADBAMI.

JAK SE SPRÁVNĚ MODLIT?

Už dlouho bojuji s tím, jak se správně modlit. Nedávno se mi dostala do rukou malá knížečka, kterou napsal David Torkington
s názvem Poustevník. Přináší srozumitelný návod, jak správně postupovat.
Malé úryvky z této knihy:
1) Stěží narazíme na křesťana, natož pak na kněze, který by nám řekl, že se touží přiblížit Bohu, být jím stráven,
vybudovat hlubší modlitební život. Nicméně jsem připraven brát ho vážně. Dokud neuvidím, že na tom den po dni usilovně
pracuje, že vytváří čas a prostor, aby se věnoval tomu, co dle vlastního tvrzení považuje za prioritu svého života. Touha nestačí,
a právě tak nestačí dobrý úmysl. Každý alkoholik touží být lepším člověkem, přetéká dobrými úmysly a velkými ideály, ale to
samo o sobě nestačí. Naučit se modlit a otevřít se Bohu je umění jako každé jiné: vyžaduje to trpělivost a čas. Na koláče je
třeba zadělat. Nevím o takových, které by se upekly na dobrém úmyslu…..
2) Ačkoliv to nechceme přiznat sami sobě, stále ještě si myslíme, že modlitba se objeví z čistého nebe, nebo se
neobjeví vůbec. Namlouváme sami sobě, že lidé se rodí nebo stávají svatými prostě proto, že se Bůh čas od času rozhodne
přihodit do lidského rybníka nadměrnou rybu.
3) Ježíšův příběh je jedinečným a převratným svědectvím o tom, co se stane s člověkem, který se odváží naplno se
vystavit Boží lásce. Příběh o tom, jak je jí postupně stravován a jaký důsledek to má pro jeho život a pro životy druhých.
Jakmile se láska takovéto síly a důležitosti zmocnila Ježíšova života, dokázal nejen naslouchat lidem a pomáhat jim, uschopnilo
ho také přiblížit se k nim, léčit je a uzdravovat, navracet jim osobní integritu a dokonce je křísit z mrtvých, protože nic, vůbec
nic na světě nemůže odolat moci nestvořené lásky. Ani smrt.
JM

-Literatura

OZVĚNY DNE BIBLE
V románu Pátá hora se Coelho vrací do starověké Fénicie,
aby na příběhu izraelského proroka Eliáše sledoval jeden
výjimečný lidský osud od propasti nevyhnutelné tragédie
až k odhodlání volit si svou vlastní cestu životem
a přijmout za ni odpovědnost. Na Blízkém východě, kde se
od pradávna mísily mnohé kultury, kudy na křižovatce cest
táhla ničivá vojska asijských a afrických velmocí a kde
probíhaly dalekosáhlé historické děje, dojde v kratičkém
úseku jediného bytí k setkání muže a ženy a ke konfrontaci
jejich víry, lásky, pochybností a naděje v čase bouřlivých
událostí...
Více než tesař / Josh McDowell
Autor knihy neobyčejně poutavou formou shrnuje Ježíšův
život a praktickým, srozumitelným způsobem předkládá
historické důkazy, které objektivně dokládají jeho skutky
a poslání. Tato přehledná publikace jasně ukazuje, že Ježíš
byl víc než jen tesař...
Jeremiáš / Franz Werfel
Životní příběh starozákonního proroka Jeremiáše byl
a zůstává stále i naléhavým varováním před všemi
podobami osobního a společenského násilí. Tak jej chápal
i slavný pražský rodák Franz Werfel (1890–1945) ve svém
románu o těžké úloze této velké biblické postavy. Román
vznikal pod vlivem tíživých událostí v Německu roku
1936, a to umocňovalo působivost dávného Jeremiášova
poslání. Přestože již v roce 1933 byly v Německu spáleny
všechny Werfelovy spisy, neváhal se svým novým dílem
postavit sílící totalitní nacistické praxi a vůbec všem, pro
něž byla vždy prvořadou jejich vlastní moc. Ve Werfelově
pohledu se tak postava babylonského krále Nabukadnezara
stávala snadno srovnatelnou s osobou Adolfa Hitlera,
utrpení proroka Jeremiáše s utrpením Židů či zničením
Jeruzaléma
a jeho
Chrámu
roku
586 př.
Kr.,
apokalyptickým obrazem budoucnosti Evropy ohrožené

Je velké množství autorů literárních děl, kteří se nechali
oslovit Písmem... A jsou to právě oni, kteří nás lákají ke
znovuobjevování biblické moudrosti. Předkládáme tedy
alespoň několik tipů k prosvětlení dlouhých a někdy dost
temných (nejen) zimních nocí...
Čtvrtý z mudrců / Henry van Dyke
Příběh o čtvrtém z mudrců, který také spatřil hvězdu
a vydal se na cestu. Avšak jeho cesta byla jiná... Ač celým
srdcem toužil vidět Mesiáše, nemohl přehlédnout potřeby
těch, které na cestě potkal. Rozdal potřebným to, co bylo
původně určeno Králi králů. S prázdnýma rukama nakonec
předstoupí před Pána...
Den, kdy zemřel Kristus / Jim Bishop
Tato kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v dějinách
světa, kdy zemřel Ježíš Nazaretský. Začíná v 6 hodin večer,
což je začátek židovského dne, kdy Ježíš s deseti apoštoly
prošel průsmykem mezi Olivovou horou a horou Pohoršení
do Jeruzaléma k Poslední večeři. Končí ve čtyři hodiny
odpoledne následujícího dne, kdy byl Ježíš sňat z kříže.
Každá kapitola knihy je hodina. Navíc jsou tři kapitoly,
které obsahují všeobecnější údaje: jedna se jmenuje
„Židovský svět“; druhá, nazvaná „Ježíš“, popisuje Kristovo
rodinné prostředí; třetí je „Římský svět“. Neporozumí-li
čtenář Palestině a jejímu lidu, jaký byl před dvěma tisíci
lety, nepochopí den, o který tu jde.
Lide můj, vyjdi z Egypta / Carlo Maria Martini
Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti
rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní
cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl
povolán Bohem žít s vyvoleným národem, druhého pak
povolal Ježíš. Jejích společným údělem je „být pro druhé
a s druhými“, být svědomím i utrpením svého lidu.
Pátá hora / Paulo Coelho
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nacismem. I dnes si vynikající Werfelovo dílo zachovává
svou aktuálnost. Vždyť totalitní myšlení nijak nevymizelo
ze světového dění, jen jeho metody mění svou tvář.
Lotr po pravici / Stéphane-Marie Barbellion
V evangeliích se dovídáme o jedinečném dialogu,
o dialogu, který se odehrál na kříži, o dialogu dvou
odsouzenců: Krista a lotra po pravici. Autor této knihy nás
skrze osobní zkušenost meditace nad tímto dialogem
provádí spletitou životní cestou Dysmase, lotra po pravici.
Jeho cesta plná zklamání, zranění, vlastních selhání a vin se
mění v cestu Odpuštění, Světla, Naděje a Života.
Úmluva / Zofia Kossak-Szczucka
Historický román s biblickou tématikou, který zachycuje
úsek ze slavných dějin židovského národa s Abrahámem
jako hlavní postavou v čele. Rozvíjí se tu příběh založený
na faktech ze Starého Zákona. Abrahám je zde popsán jako
člověk z masa a kostí se všemi pochybnostmi a starostmi.
Zajímavý prvek, kterým se možná Úmluva od ostatních
románů liší, je způsob, jakým posouvá časovou linii.
Nerovnoměrně – skočí v ději klidně o deset let později,
a tak vidíme Abraháma spíše v jednotlivých etapách jeho
života.
František Hochmann
Putování praotců
Obsah této knihy oživí u čtenářů mnohé z biblických
událostí. Cesta od Abraháma až k Jákobovi může probudit

v srdci něco nového, co přispěje k oživení lásky
k bližnímu, k nezištné obětavosti i k vděčnosti.
Když mluvili proroci
Kniha je přetlumočením knihy proroků. Ústředním
tématem je vysvětlování příčin neštěstí a utrpení
vyvoleného židovského národa. Kniha je přetlumočením
starozákonních knih Královských (1.a 2.) a Letopisů (2.)
s návazností na poslání proroků, kteří v rozděleném
Davidově domě hráli nezastupitelnou úlohu. Dějinný vývoj
v severní říši izraelské byl provázen vystoupením proroků:
Elijáše, Eliši, Jonáše, Amosa a Ozeáše.
Svazek dvanácti kmenů
Osídlení zaslíbené země, K počátkům pradějin. Dílo je
volným přepisem starozákonních biblických knih Jozue,
Soudců a Rút.
Světla a stíny králů
Přetlumočení starozákonních knih Samuelových (1. a 2.),
Královských (1. a 2.) a Letopisů (1. a 2.). Ke jménům
izraelských králů Saula a Davida se pojí vzpomínka na
největší a nejslavnější dobu Izraele.
Ze stínů pyramid
V souladu s biblickou zvěstí se autor snaží představit
izraelský lid jako pevně semknuté společenství, které úpí
v egyptské porobě. Hospodin vysvobozuje Izraele z tohoto
otroctví a uzavírá s ním na Sinaji slavnou smlouvu.

PLÁN KOSTELNÍCH SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2014
Drazí, bratři a sestry,
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2014. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů
termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti také na jejich potřebu přispějte. Ohlašovány
budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji všem za pochopení
a pomoc při financování oprav v naší farnosti.
otec Josef

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL
Svatopetrský haléř
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Plošné pojištění I.
Sbírka při akci „Misijní koláč“
Potřeby diecéze
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na bohoslovce a seminář
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na Diecézní charitu
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Sbírka
Na církevní školství
Na misie
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Plošné pojištění II.
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na opravu farního kostela sv. Jiří

Termín konání sbírky ve farnosti
23. února 2014
9. března 2014
23. března 2014
30. března 2014
13. dubna 2014
27. dubna 2014
11. května 2014
25. května 2014
15. června 2014
13. července 2014
17. srpna 2014
7. září 2014
21. září 2014
19. října 2014
9. listopadu 2014
16. listopadu 2014
30. listopadu 2014
25. prosince 2014
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7. neděle v mezidobí
1. neděle postní
3. neděle postní
4. neděle postní
Květná neděle
Pouť sv. Jiří v Dolní Čermné
4. neděle velikonoční
6. neděle velikonoční
Slavnost Nejsvětější Trojice
15. neděle v mezidobí
20. neděle v mezidobí
Pouť na Mariánské Hoře
25. neděle v mezidobí
29. neděle v mezidobí
Posvícení v Dolní Čermné
33. neděle v mezidobí
1. adventní neděle
Boží hod vánoční - středa

POUTNÍK
ÚNOR 2014
Pastorační plán akcí ve farnosti Dolní Čermná na rok 2014
Akce ve farnosti

Datum konání

Představení dětí – příprava na 1.sv. přijímání 26. ledna - neděle
Orelsko-farní maškarní ples (pořádají MO 1. února - sobota
Jednota Orel a Ř. k. farnost Dolní Čermná)
Společné udílení svátosti nemocných
15. února - sobota
16. února - neděle
16. února - neděle
Ekumenická bohoslužba a setkání
- neděle
Pochod pro život
22. března - sobota
Postní duchovní obnova ve farnosti
29. března - sobota
Dobročinná akce „Misijní koláč“
30. března -neděle

Hodina konání

Místo konání

10:30 h. při mši svaté
20.00 h.

Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná

17.00 h. při mši svaté
7.30 h. při mši svaté
9.00 h. při mši svaté
16.00 h.

kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
fara Horní Čermná
Praha
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
Orlovna D.Čermná
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Petrovice
Hradec Králové
kostel Dolní Čermná

8.00 h. mše sv. - zahájení
8.00 h. mše sv.
9.00 h. pohoštění

Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v Orlovně
Poutní slavnost v Dolní Čermné
Poutní slavnost v Petrovicích
Diecézní setkání dětí
První sv. přijímání dětí

12. dubna - sobota
19. dubna - sobota
27. dubna - neděle
11. května - neděle
17. května - sobota
25. května - neděle

19.00 h.
po vigilii
7.30 h., 10.00 h.
9.00 h.
celý den
8.00 h.

Poutní slavnost v Jakubovicích
Slavnost Božího Těla

15. června - neděle
22. června - neděle

10.00 h.
16.00 h.

kostel Jakubovice
Mariánská Hora

Ukončení školního roku

25. června - středa

18.00 h. mše sv., táborák

fara Dolní Čermná

Poutní slavnost ve Verměřovicích

29. června – neděle

9.00 h.

kostel Verměřovice

Pouť mládeže z farnosti na Velehrad

začátek července

Pouť do Králík
Mše svatá před kapličkou v Hůře
23. výročí; za doprovodu dechové hudby
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
žehnání bylin a květin
Poutní slavnost – Narození Panny Marie
na Mariánské Hoře
Poutní zájezd farnosti
Posvícení v Petrovicích
Biřmování
Posvícení v Jakubovicích
Slavnost Všech svatých

19. července - sobota
20. července – neděle

16.00 h. mše sv.
10.00 h.

15. srpna - pátek

19.00 h.

Hůra, v případě deště
kostel v Petrovicích
kostel Dolní Čermná

7. září - neděle

7.30, 10.00 a 16.00 h.

Mariánská Hora

13. září - sobota
21. září - neděle
5. (12.) října - neděle
26. října - neděle
1. listopadu - sobota

celý den
9.00 h.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu - neděle

Posvícení v Dolní Čermné
Posvícení ve Verměřovicích
Den Písma svatého ve farnosti

Velehrad

9. listopadu - neděle
16. listopadu - neděle
29. listopadu - sobota

10.00 h.
7.30 h. mše sv.
16.15 h. pobožnost,
16.30 h. mše sv.
7.30 a 10.30 h. mše sv.,
po obou mších pobožnost
9.00 h. pobožnost,
9.10 h. mše sv.
7.30 h. a 10.00 h. mše sv.
9.00 h. mše sv.
10.00 – 17.00 h.

kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Jakubovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Verměřovice
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Dolní Čermná
hřbitov Petrovice
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
Orlovna Dolní Čermná

Ekumenická bohoslužba

30. listopadu - neděle

16.00 h.

kostel, Orlovna DČ

Adventní duchovní obnova
Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře
Šachový turnaj

6. prosinec - sobota
13. prosinec - sobota

8.00 h. mše sv. - zahájení
6.45 h.
7.30 h.
15.00 h.

Orlovna Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
fara Dolní Čermná
fara Dolní Čermná

29. prosince - pondělí

Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 12. 12. 2013
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V ROCE 2013 BYLY V NAŠÍ FARNOSTI UDĚLENY TYTO SVÁTOSTI:

Svátost křtu: v Dolní Čermné - 8, ve Verměřovicích - 1, v Petrovicích - 4, na Mariánské Hoře - 4.
Celkem bylo pokřtěno 16 dětí a 1 dospělá osoba (také udělena svátost biřmování a první sv. přijímání).
Svátost manželství: v Dolní Čermné - 2, ve Verměřovicích - 1. Celkem byly 3 svatby.
Svátost nemocných: Celkem byla svátost nemocných udělena 65 starším a nemocným farníkům.

Statistika pohřebních rozloučení v jednotlivých kostelích za rok 2013:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Jakubovice

mše sv. s rozloučením
a uložení do země
11
2
3
-

mše sv. s rozloučením
a kremace
3
-

rozloučení a kremace
1
-

Pohled na statistiku naší farnosti za uplynulá léta:
Liturgické úkony
křest
svátost biřmování
svátost manželství
1. svaté přijímání
svátost nemocných
pohřeb do země
kremace

rok 2007
22
3
5
8
84
9
4

rok 2008
22
1
3
16
89
7
9

rok 2009
19
23
8
5
76
11
5

rok 2010
18
0
5
7
67
17
2

rok 2011
10
0
3
9
82
9
4

rok 2012
14
1
7
5
82
18
3

rok 2013
17
1
3
1
65
16
4

Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
21. 12. 2013
s panem Vojtěchem Vackem
z Lanškrouna
v Dolní Čermné
2. 1. 2014
s paní Martou Formánkovou
z Horní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Březen 2014

Únor 2014
Ne 2. 2.
Ne 9. 2.
Ne 16. 2.
Ne 23. 2.

4. neděle
v mezidobí
5. neděle
v mezidobí
6. neděle
v mezidobí
7. neděle
v mezidobí

7.30 Venclovi 288
10.30 Klekarovi ml 292

Ne 2. 3.
Ne 9. 3.

7.30 Marešovi 408

Ne 16. 3.

7.30 Filipovi 67
10.30 Židkovi 65

Ne 23. 3.

7.30 Vránovi 18

Ne 30. 3.

8. neděle
v mezidobí
1. neděle
postní
2. neděle
postní
3. neděle
postní
4. neděle
postní

7.30 Dvořákovi 406
10.30 p. Hubálková 61
7.30 p. Havlíčková 341
7.30 Macháčkovi 242
10.30 Adamcovi 18
7.30 p. Filáček 332
8.00 Jansovi 7

Udílení svátosti nemocných:
Kdo z věřících chce přijmout svátost nemocných při společném udílení při mši svaté v sobotu 15. 2. a v neděli 16. 2., napište se
prosím, na připravené archy v kostele v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích.

Příležitost ke svaté zpovědi:
Dolní Čermná

středa 5. 2.

Verměřovice

čtvrtek 6. 2.
pátek 7. 2.
vždy v neděli
v ostatní dny

Dolní Čermná

15:00 – 17:00 h.
17:00 – 17:55 h.
17:00 – 17:55 h.
17:00 – 18:55 h.
7:00 – 7:25 h.
30 minut přede mší sv.

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče
P. Josef Roušar
P. Josef Roušar

Návštěva starších a nemocných farníků:
Ve středu 5. 2. 2014 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 6. 2. a v pátek 7. 2. v Dolní Čermné a v Petrovicích.

- 7 -

Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
Svátek Uvedení Páně do chrámu
neděle 2. února 2014
6. a 7. týden / 2014
BOHOSLUŽBY
pondělí
3. února
úterý
4. února
středa
5. února
čtvrtek
6. února
pátek
7. února
sobota
8. února
NEDĚLE
9. února

A AKCE:

sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka
4. týdne v mezidobí

18:00

mše sv. v Dolní Čermné - za dar uzdravení

Sv. Agáty,
panny a mučednice
sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků
první pátek v měsíci,
zasvěcený úctě Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
4. týdne v mezidobí

17:00
18:00
7:30
18:00
17:00
19:00

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30

zkouška zpěvu dětská schola
mše sv. v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
mše sv. ve Verměřovicích
výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné
po mši svaté společná adorace
schůzka ministrantů
mše sv. ve Verměřovicích
- za zemřelé i živé členy rodiny Krejsovy
mše sv. v Dolní Čermné
- za Jaroslava Bednáře, rodinu Lenochovu a Vitouchovu
mše sv. v Petrovicích
- za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče
mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti; - na poděkování

9:00
17:00

9:00
10:30
pondělí
10. února
úterý
11. února
středa
12. února
čtvrtek
13. února
pátek
14. února
sobota
15. února
NEDĚLE
16. února

sv. Scholastiky, panny
Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
5. týdne v mezidobí

18:00

5. týdne v mezidobí

17:00
18:00
7:30
19:00
19:00

5. týdne v mezidobí

17:00

5. týdne v mezidobí

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30
9:00
10:30

mše sv. v Dolní Čermné
- za Ludmilu a Josefa Faltusovy, syny, zetě, snachu a duše v očistci
zkouška zpěvu dětská schola
mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
mše sv. v Dolní Čermné
jednání Pastorační rady farnosti
mše sv. v Dolní Čermné
mše sv. v Petrovicích - za Marii a Josefa Krátkých
společné udílení svátosti nemocných
mše sv. v Dolní Čermné - společné udílení svátosti nemocných
- za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu
mše sv. ve Verměřovicích - společné udílení svátosti nemocných
mše sv. v Dolní Čermné
- za Cyrila Vránu a živé a zemřelé z rodiny

Úkol pro děti:
Úkol na mši svatou v neděli 9. 2. 2014 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné.
Napiš, nakresli,…: Co si vysloužil Jeremiáš za své proroctví? (Jr 20, 2); (Jr 38, 6)
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