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OOBBRRAAŤŤTTEE    SSEE......  
Kolikrát jsme u� sly�eli slovo "Obraťte se!" A kolikrát jsme si u� řekli, �e se polep�íme? Zkusme to jinak. Vezměme výzvu 

evangelia celou. Říká toti�: "Obraťte se a věřte evangeliu!" Jde o to, obrátit se k něčemu - k tomu, co nám Bůh dal jako slovo 
naděje. Přesněji řečeno: obrátit se k někomu. K tomu, kdo přichází do mého �ivota. Obrátit se k němu a brát z jeho rukou v�e, 
co nám dává pro �ivot Bo�ího člověka, kterým jsem se na křtu stal. Budu sice dál zápolit se svými chybami a neschopnostmi, 
ale budu vycházet při tom v�em z jiného základu: z Bo�ího �ivota, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně 
mých slabostí, celého mého �ivota... 

(P.Ale� Opatrný)

DDRR��EETT    PPRRAAVVÝÝ    PPŮŮSSTT  
Je to snad pravý půst 
vzdát se slaniny, zvěřiny? 
Je snad půst věcí úst? 
Je snad půst dát si slib 
z masa nepojíst, o to víc 
na talíř si nabrat ryb? 
Lačnět a v hadrech bloudit 
na odiv lidu, bez klidu 
klopit zrak, vzdechy loudit? 
Ne, půst je víc, je sklizeň! 
Sva� snopy své a dej 
jíst du�i, má hlad, �ízeň! 
V ten čas se hněvu vzdej, 
zvlá�tě, zlých řečí, v�ech křečí, 
změň �ivot, směr mu dej! 
Tříbením ducha rostem. 
Zmoř hladem hřích, ne břich. 
Pak pro�els pravým postem! 
 

z anglické duchovní poezie 
Robert Herrick (1591 � 1674) 

překlad Josef Hrdlička 

VV    PPOOSSTTĚĚ  
 
V slunném únorovém ránu, 
tvrdém jako z porcelánu, 
ptáče pod okny mi tiká, 
volá srdcí zahradníka; 
tiká tichem beze břehů, 
úzkost po hladinách sněhu 
neúprosných rozbíhá se, 
rozpu�těna v táhlém hlase 
osamělém... Velkonoce, 
�el, jen jedenkrát jsou v roce, 
nouze jest o vykoupení 
vět�í ne�li o chléb denní, 
jeho� nelze polykati 
pro bolest, je� s vá�ní katí 
hrdlo hladové nám svírá... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pane, nedávej nám �tíra, 
dej nám aspoň drobty psíků, 
rozhřejí se na jazyku, 
který div se nevzňal kvíle... 
Kraj jest jako vejce bílé 
černě pro�íhané stromy. 
Kdy se skořápka rozlomí, 
kdy jak poupě rozevře se, 
jako zamrzlá tůň v lese, 
a kdy ptáčeti, je� tiká, 
ozve se hlas zahradníka, 
který, shodiv sníh a plátna, 
oděn v ran roucha brunátná, 
náhle osvítí nám stezku 
v dlani květem snu a blesku? 

  
 

Bohuslav Reynek 
(Rty a zuby, 1925) 

 

BBŮŮHH    JJEE    PPRROO    ��IIVVOOTT  
Jako v letech předchozích i tento rok proběhne v Praze pochod pro �ivot. �ivot jako�to Bo�í dar je posvátný od svého 

prvopočátku, tedy od početí, a proto je vyňat z moci jakéhokoli lidského zásahu. �Dříve ne� jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; 
dříve ne� jsi vy�el z mateřského �ivota, posvětil jsem tě� (Jer 1, 5). 

Bůh je jediným Pánem nad �ivotem a smrtí. Ka�dé dítě má právo na �ivot od okam�iku svého početí. Nenarozený člověk je 
osobou od samotného počátku své existence, do jejích� práv nesmí zasahovat nikdo zvenčí: stát, lékař ani matka. Jednoznačný 
výrok církve není nedostatkem milosrdenství. Chce ukázat na nenapravitelnou �kodu, která se páchá na nevinně zabitém dítěti, 
na jeho rodičích a na celé společnosti. Chránit �ivot patří mezi nejvzne�eněj�í úkoly státu. 

II.vatikánský koncil v konstituci Gaudium et spes připomíná, �e potrat a usmrcení nemluvněte jsou hanebné zločiny. Matka 
Tereza při převzetí Nobelovy ceny za mír v roce 1979 prohlásila: �Bo�e, dej nám odvahu chránit ka�dý nenarozený �ivot. 
V�dyť dítě je největ�ím Bo�ím darem rodině, národu a světu. 

Bůh je pro �ivot. Je jeho dárcem. Nám lidem nepříslu�í zacházet s ním, jako bychom byli jeho tvůrci či majiteli. 
Jedna z mo�ností, jak podpořit �ivot je�tě nenarozených dětí je účastnit se pochodu pro �ivot, který se uskuteční v sobotu 

29. března 2014. Zájemcům rádi podáme bli��í informace. 
oJ 
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DDĚĚTTSSKKÝÝ    HHLLAASS    MMLLUUVVÍÍ    
Karel Kapoun 
Motto: Příli� mnoho �en �ádá o potrat 
Dne 25. března se dříve slavil svátek Zvěstování Páně. V tento den si v�ak dnes připomínáme 
i současný snad ne svátek, jako vzpomínku, Dne nenarozených dětí, které byly zabity chtěným 
potratem. V tento den bychom se měli intenzivně modlit za počaté a nenarozené děti, které jsou 
ohro�eny potratem, za matky, které nosí pod srdce děťátko a za úctu k �ivotu od jeho počátku 
a� do přirozeného konce. Směřujme tento den modlitby k těmto hrozným problémům nejen na�í 
země, ale celého světa. 

js. 
Maminko, ty mě nechce�? 
Nechá� mě zemřít, ne� se narodím? 
V�dyť ani neví�,  
jsem-li dcera nebo syn. 
A co� jsem z lásky nevze�el?  
Jen vzpomeň, 
jaks vyznávala lásku komusi. 
Tma chodila jako noční hlídka kolem, 
Milence nikde vidět nemusí. 

Maminko, ty mě nechce�? 
Bojí� se, �e má� příli� malý byt? 
Mohu se jenom v koutku přikrčit. 
V�ak kolik lidí spalo kdysi venku, 
kdy� z domu zbyly trosky tesklivé. 
Maminka skryla dítě pod halenku 
a vy�la z jeskyně. 

Maminko, ty mě nechce�? 
Bojí� se, �e si vezmu víc l�iček? 
V�dyť já bych z drobinek jen �il, 
jak �ije vrabec prosebníček. 
Natrhal bych si lesních ostru�in. 
Za válek kdysi jedli lidé kořínky 
a matka přece dala dítě do plínky. 

Maminko, ty mě nechce�? 
Bojí� se, �e uberu ti krásy? 
Já si tě celou přemaluji jen. 
A jestli trochu krásy nesbírám si, 
shlí�ej se ve mně ka�dý den, 
jak v dítěti se shlí�í matka, 
nemusí� ani hledět do zrcátka. 

Maminko, ty mě nechce�? 
A co kdy� bude� chtít vody nabrat 
a osamělá zvolá� marně stokrát. 
A co kdy� zmen�í� se na stařenku, 
kdo se tě zeptá: �Maminko, co je ti?� 
Kdo s tebou, třeba chromou, půjde venku? 
A komu umře� v objetí? 

Maminko, ty mě nechce�? 
Tak rád bych spatřil nejhezčí dva �perky, 
zlaté slunko a pozlacený měsíček, 
tak rád bych viděl sýkorky a čejky, 
kdy� vykukují z hnízd jak z jesliček. 
Tak rád bych viděl rů�i, oblak, nebe 
a nejvíc tebe, maminko má, tebe! 

Maminko, ty mě nechce�? 
Bojí� se, �e tatínka mít nebudu? 
Mů�e� mi lhát, �e ode�el nám do války, 
�e výstřel roztrhl vás jak pár holubů. 
�e zanechal ti dopis, bro�, korálky. 
Nepřiznávej, �e jste se roze�li. 
A� půjde� do práce, tak dá� mě do jeslí. 

Maminko, ty mě nechce�? 
Snad najdu proti rakovině lék, 
i proti stárnutí a začnu nový věk. 
Popluji ke hvězdám na kosmické lodi. 
Pro kmín ti půjdu pě�ky, jak se chodí. 
Kosmický světáček u� budu snad. 
Domů se vrátím s tebou polaskat. 

Maminko, ty mě nechce�? 

 

PPAAPPEE��    FFRRAANNTTII��EEKK    PPŘŘIIJJAALL    ČČEESSKKÉÉ    BBIISSKKUUPPYY,,    MMLLUUVVIILLII    II    OO    MMAAJJEETTKKUU  
Pape� Franti�ek při pátečním setkání s českými biskupy vyzval, aby církev své materiální prostředky vyu�ívala výlučně 

k duchovním účelům. Franti�ek ve Vatikánu přijal delegaci českých a moravských biskupů pod vedením kardinála Dominika 
Duky a během jejich devadesátiminutového setkání byla řeč i o církevním majetku, 
informoval zástupce České biskupské konference Ondřej Mléčka. 

Franti�ek přivítal delegaci biskupů v čele s kardinály Dukou a Miloslavem 
Vlkem u� ve středu, kdy během generální audience po�ehnal korunky ke 
staroboleslavskému mariánskému reliéfu Palladium země české a korunu pro sochu 
ole�nické Panny Marie. V pátek se konalo uzavřené jednání, které bylo prvním 
oficiálním setkáním biskupů s novým pape�em zvoleným loni v březnu. Naposledy 
se česká delegace takto s pape�em setkala v roce 2005. 

"Zatímco po dlouhý čas církev ve va�í zemi utlačovaly re�imy zalo�ené na 
ideologiích popírajících lidskou důstojnost a svobodu, dnes se musíte vypořádávat s jinými nástrahami, kupříkladu se 
sekularismem a relativismem," uvedl pape� ve své promluvě. 

Franti�ek se v závěru své řeči zmínil i o majetkových otázkách, kdy� zdůraznil, �e "materiální prostředky mají být určeny 
výlučně k duchovnímu poslání církve" a �e majetek má být spravován "uvá�livě a transparentně, a to také za pomoci 
důvěryhodných a kompetentních laiků". 

Zástupci české katolické církve budou v rámci pravidelné náv�těvy nazvané Ad limina apostolorum (K prahům apo�tolů) 
v Římě a� do 17. února. V pátek večer je je�tě čeká m�e v bazilice sv. Klimenta, kterou si představitelé různých slovanských 
zemí připomenou 1145 let od smrti sv. Cyrila. Ten je v chrámu pochován. 

Zdroj: internet 14. 2. 2014 
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MMOODDLLIITTBBAA    ZZAA    KKRRÁÁLLOOVVÉÉHHRRAADDEECCKKOOUU    DDIIEECCÉÉZZII  
 

Trojjediný Bo�e, 
děkujeme ti za na�i diecézi, 

která je ji� 350 let �ivým společenstvím křesťanů 
a v jednotě se Svatým otcem spoluutváří tajemné Tělo Kristovo. 

Duchu Svatý, strá�ce na�í katedrály, 
na přímluvu Panny Marie nám daruj 

rodiny, 
které �ijí podle vzoru Rodiny Svaté, 

kněze, 
kteří se jako Je�í� obětují pro svěřený lid, 

nová povolání, 
jim� tento rok zvlá�ť zasvěcujeme. 
Odpusť nám v�echny na�e hříchy 

a rozmno� v nás své dary v době pří�tí. 
Přijď, Duchu Svatý, 

obnov a posvěť svůj lid v královéhradecké diecézi! 
Amen. 

PPOOVVOOLLÁÁNNÍÍ    KKEE    KKNNĚĚ��SSTTVVÍÍ    NNAALLEEZZLL    VV  CCEELLEE    GGEESSTTAAPPAA  
Před nedávnem zemřel kněz Karel Fořt, kterého mnozí znali z vysílání radia Svobodná Evropa. 

�Otec Karel� z redakce nábo�enského vysílání Radia Svobodná Evropa RFE...  
(* 8. 11. 1921 Ro�mitál, � 21. 1. 2014 České Budějovice) 
Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921 v Ro�mitálu pod Třem�ínem. Gymnázium absolvoval ve Strakonicích a Českých 

Budějovicích. Za svou aktivní činnost ve skautu za války byl v roce 1940 vy�etřován a krátce vězněn gestapem. Tento okam�ik 
byl rozhodující pro jeho rozhodnutí stát se knězem. Následující rok proto nastupuje do kně�ského semináře v Českých 
Budějovicích. Během studia je nasazen i na nucené práce v Rakousku. Ji� po komunistickém puči (v únoru 1948) byl 
27. června 1948 byl vysvěcen na kněze a ustanoven kaplanem ve Vimperku a okolí (např. Kvilda�). V roce 1950 byl nucen 
utéct před komunistickou mocí do exilu. Poté se zapojil do misijní činnosti v severním Al�írsku. V letech 1960 - 1995 se pak 
trvale usazuje v Německu, kde se podílí na vzniku a činnosti České duchovní slu�by. V roce 1980 nastupuje na místo redaktora 
nábo�enského vysílání Rádia svobodná Evropa (RFE). 28. října 2012 obdr�el z rukou prezidenta ČR Řád TGM za celo�ivotní 
dílo. 

Lep�í svět se nedá vystřílet. 
Lep�í člověk a lep�í budoucnost 
se nedají vynutit násilím... 

(�Otec Karel� Fořt z nábo�enského vysílání Radia Svobodná Evropa RFE) 

Díky Gestapu knězem 
Při věznění gestapem padlo moje rozhodnutí stát se knězem. Uvědomil jsem si, �e moje mladické sny o partyzánské válce byly 
naivní. Poznal jsem, �e moje cesta musí být jiná. Svět toti� nabízí dva typy vůdců a �spasitelů� k následování: na jedné straně 
hrdlořezy a vrahy, jako byl Hitler či Stalin, a na druhé toho, který neprolévá krev milionů nevinných lidí, ale jde sám na smrt 
pro druhé - Je�í� z Nazareta. A tak jsem ve vězeňské cele na�el své povolání. Pochopil jsem, �e lep�í svět se nedá vystřílet (i 
kdy� nezavrhuji ozbrojený odpor proti tyranům, jako byl Hitler). Pochopil jsem, �e lep�í člověk a lep�í budoucnost se nedají 
vynutit násilím, nýbr� vychovat, vytrpět, pro�ít. Není to cesta krvavých revolucí, ale Je�í�ova cesta �revoluce srdcí�. 

Doma neměli �ádné sympatie ke kně�ství � 
Doma moje rozhodnutí pro kně�ství přijali velmi rozdílně. Tatínek nebyl proti, mo�ná byl dokonce rád, ale maminka se 
rozplakala. Ptal jsem se: �Mami, proč pláče�?� � �Já jsem se tě�ila, �e z tebe bude slu�nej člověk,� odvětila. Maminka toti� 
neměla pro kně�ství �ádné velké sympatie... 

Nejde o to v�echno zlo zničit. 
Jde o to, probudit v lidech ty lep�í stránky. 
Jedině tak se dá svět změnit k lep�ímu. 

(z knihy �ivot voněl člověčinou). 



PPOOUUTTNNÍÍKK  BBŘŘEEZZEENN  22001144  

- 4 - 

VVÝÝSSLLEEDDEEKK    ��KKRRAABBIIČČKKOOVVÉÉ    SSBBÍÍRRKKYY��    PPRROO    MMIISSIIEE    ZZAA    RROOKK    22001122//22001133  
Od první neděle adventní 2012 do konce května 2013 byla uskutečněna ve farním kostele ji� �estnáctá �krabičková sbírka�. 

V krabičkách umístěných na stolcích u vchodů se se�lo mnoho věcí a pomůcek, které byly odeslány Charitě sv. Ane�ky 
v Otrokovicích. 

Na penězích se vybralo 252,- Kč, z toho bylo odesláno 150,- Kč pro Nadaci Likvidace Lepry Praha jako příspěvek na 
provoz dvou čs. nemocnic v Indii. Po�tovné balíku a slo�enky činilo 102,- Kč. 

Charitě sv. Ane�ky České v Otrokovicích bylo odesláno: 
44 optických brýlí, 3 páry optických skel, 8 pouzder na brýle, 5 slunečních brýlí, 1 krabice od bot vystři�ených známek, 

l obálka telefonních karet, 1 obálka neplatných peněz, 1 obálka kalendáříků (kartičky), 1 obálka vizitek, 2 náramkové hodinky 
(2 nefunkční hodinky vyhozeny), 1 ruční holící strojek se sadou břitů, l sáček knoflíků, l sáček zipů, 11 propisovaček 
s náplněmi, 4 peně�enky, 1 vět�í sáček drobných hraček, l sáček obinadel, zbytky látek, papíry na psaní a kreslení. 

 V�e, co se podařilo sesbírat a poslat prostřednictvím charity pro misie, pomů�e těm, kteří 
trpí nemocemi, bude mírnit bídu a nemoci, bude podporovat vzdělanost a víru u na�ich 
vzdálených bratří a sester v rozvojových zemích. Pamatujte, prosím, na tyto chudé bratry 
a sestry také v modlitbách! 

Vám v�em, 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 
tímto způsobem trpícím a chudým! Je�tě jednou vám osobně, upřímně děkuji. 

V současné době opět probíhá v na�em kostele krabičková sbírka. 
Za org. Vl. Jansa 

Charitativní  sbírka  v rámci  Mikulá�ského  jarmarku  2013 
Ji� tradiční Mikulá�ský jarmark se letos uskutečnil v pátek 7. 12. 2013 od 17.00 hod. Připravený kulturní program se vydařil 

a je slu�né za něj v�em účinkujícím, organizátorům a prodejcům hezkých dárkových věciček poděkovat. Díky i Městysi za 
krásný stříbrem ozářený vánoční strom na náměstí. Díky i za pěkné moderování paní E. Jansové. Počasí v�ak bylo takové, �e by 
�ani psa ven člověk nevyhnal�. Silný vítr, sníh a mráz. O to více při�ly vhod a chutnaly teplé nápoje plné jiskrné energie. I přes 
tuto slotu se se�lo tolik náv�těvníků na program i jarmark, �e prostor před bývalou �kolou se zcela zaplnil. 

Zvlá�tě je chvályhodné, �e náv�těvníci podpořili ji� 22. charitativní sbírku pro Nadaci LL-TBC. Vybralo se 1 726,- Kč, 
které byly odeslány na konto LL-TB. Od začátku koledování v roce 1992 se vybralo v Dolní Čermné a odeslalo celkem 
105 927,- Kč. Pomohli jsme tak zachránit ji� 514 osob naka�ených leprou. A myslím si, �e je to úctyhodné číslo. Vám v�em, 
kteří jste sbírku podpořili, patří upřímný dík nejen organizátora, ale i těch, kterým jsme darovali zdraví. V�em upřímně 
děkujeme �Pán Bůh zaplať!� 

Vl. Jansa 
Výchova dětí ke skromnosti a ke skutečným hodnotám �ivota 

Kdy dítě pozná hodnotu peněz, jak ho vést ke skromnosti a učit ho vyrovnat se mezi vrstevníky s tlakem mít nové a nové 
hračky� Těmto otázkám se věnuje článek psycholo�ky PhDr. Ilony �paňhelové a zku�enosti některých čtenářů. 

Do redakce při�el dotaz čtenářky: �Mám čtyřletou dceru, která chodí u� rok a půl do mateřské �koly. Překvapilo mě, �e si 
děti nosí do �kolky hodně hraček z domova. V�dycky, kdy� přijdu pro dceru do �kolky, reaguje skoro stejně. Buď mi řekne: 
�Mami, já chci koníka� nebo �mami, já chci kočičku� či �mami, já chci dinosaura�� 

Myslím, �e dcera netrpí nedostatkem. V�dycky ji ale navnadí některé dítě, které si donese nějakou hračku z domova. Je 
zarputilá a vytrvalá v tom, �e něco chce a pořád to opakuje. 

Kdy vlastně dítě pozná hodnotu peněz a jak ho vést ke skromnosti a vysvětlit mu, �e mu nepůjdu koupit ka�dý den nebo týden 
novou hračku? Ono ji stejně za nějakou dobu odlo�í a chce zase novou�� 

M. Č. 
Odpovědět jednodu�e a stručně na va�i otázku je slo�ité. 

Pojďme se napřed podívat na svět dítěte a jeho vnímání hodnot v �ivotě. Pokud bych měla velmi jednodu�e definovat, co 
pro dítě znamená slovo hodnota, pak je to určitý názor na to, co je a co není dobré, jaké chování je dobré a jaké dobré není, 
a proč. 

Pro dítě je ale hodnotou i uspokojení jeho potřeby. Čili pokud si přeje ply�áka, ply�ák má pro něj určitou hodnotu. Pokud 
mu chci udělat radost, uspokojím tuto jeho potřebu a ply�áka koupím, pak mám i já jako matka pro něj velkou hodnotu. 
Uspokojila jsem jeho přání. Dítě má radost, cítí určitý vděk, který i vyjádří. 

Pojem toho, co má a co nemá pro dítě hodnotu, se vytváří v první řadě v rodině. Tam se dítě učí vnímat hodnotu věci, 
skutku, prostřednictvím nápodoby svých nejbli��ích a prostřednictvím toho, �e se chce nebo nechce s nejbli��ími ztoto�nit, 
identifikovat. Učí se, jaké hodnoty jsou pro rodiče a pro ně samotné důle�ité, co je důle�itěj�í a méně důle�ité. Napřed se to učí 
doma, pak ve �kolce, ve �kole, od kamarádů, od dětí v krou�ku, mů�e porovnávat rodinné prostředí, sousedy. 

Ptáte se, kdy dítě pozná hodnotu peněz. Zřejmě máte na mysli, kdy pozná, co si mů�e za určitý obnos koupit. Velmi 
jednodu�e to rodič mů�e spojit s tím, jak dítě roste, umí sčítat, odčítat, má určité kapesné, ví, kolik mu zbude, kdy� si něco 
koupí. 

Ka�dé dítě je na tom jinak. Prvňák si posléze umí spočítat, �e pokud má dvacet korun a koupí si za deset korun �výkačky, 
zůstane mu deset. Je pro něj dvacet korun moc nebo málo? Museli bychom se zeptat přímo daného prvňáka. 
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Kdy� dítě roste, rostou nároky i na jeho matematické operace, doká�e si v této souvislosti více spočítat a také si představit, 
co znamená tisíc, sto tisíc. Mělo by být v domácím prostředí konfrontováno s tím, co se za takový obnos mů�e pořídit. 

Tolik v souvislosti s tím, jakou má dítě představivost a konkretizaci ve vztahu k penězům. 
Jak  dítě  učit  skromnosti 

Víc ne� dítě od jeho narození bychom měli vést ke skromnosti lidi kolem něj, kteří si před ním o věcech povídají, kupují je, 
určitým způsobem je pou�ívají, a kteří dítěti kupují dárky. Od nich se bude v budoucnu formovat i výchova ke skromnosti 
dítěte. 

Velmi mě zaujalo povídání jedné kamarádky, která v�dy při či�tění zubů zastavovala vodu a pou�těla ji a� při vyplachování. 
Vyprávěla mi o své známé z oblasti Afriky, kde je vody velký nedostatek. Proto bylo pro tuto kamarádku normou vodou �etřit 
a to ve v�ech situacích. Od té doby také vodu při či�tění zubů zastavuji. 

Pokud tedy babička, děda, teta, strýc, neteř� jsou připraveni koupit k prvním narozeninám dítěte nepřeberné mno�ství 
dárků, vyvolávají tím projevy, které se někdy u dětí objevují. Dítě přebírá spoustu dal�ích a dal�ích dárků, ale pak si s nimi 
nehraje nebo si s nimi hraje jen chvilku a u� ho nezajímají. Mno�ství dárků často překryje jejich hodnotu, hodnotu toho, s jakou 
radostí a láskou byly kupovány. 

Takto mů�eme my rodiče nastartovat pro dítě nezdravý přístup k věcem, kterými ho chtějí druzí obdarovat, udělat mu 
radost. 

I na dárcích je vhodné se domlouvat společně a vymyslet pro dítě spí�e méně dárků a místo nich třeba dárky zá�itkové. 
Uspořádat den plný her, výlet, hru za pokladem � to je teprve dárek nad dárky. Je zapotřebí s tím začít co nejdříve. 

Důle�itý je přístup dospělého. Dítě mnoho let ve svém �ivotě dospělého napodobuje. A i kdy� se nám pak u� nezdá, �e dítě 
napodobuje (proto�e se v pubertě rozhodně tak netváří), často pou�ije ná� argument v kolektivu dětí. 
Sociální  aspekt  výchovy 

Velmi doporučuji ji� od před�kolního období vést dítě k tomu, aby se dělilo a myslelo na druhé. Forma rozdělení mů�e začít 
tak, �e dítě dostane například od babičky bonbony a bude vedené k tomu, aby dalo i druhému, aby myslelo i na druhého. 

Velmi doporučuji, aby tím �druhým� nebyli jen dal�í sourozenci, ale celá rodina včetně táty a mámy. 
Pokud se rodičům zdá, �e je dítě ji� tak velké, �e doká�e pochopit význam toho, kdy� řeknou, �e jim chybí peníze na 

důle�ité věci, �e musí �etřit, kolik mohou utratit za daný měsíc za potraviny, �e se nebudou kupovat bonbony, čokolády, 
zmrzliny, ale pouze to a to�, mají to rodiče udělat. Čili sdílet s dítětem radosti, starosti i zále�itosti denního chodu. 

Důle�ité v �ivotě rodiny je mluvit o tom, co znamenají pro rodinu peníze, rozdělit se s dětmi o své tě�kosti nebo radosti ve 
vztahu k penězům a učit je vnímat jiné hodnoty. Je také vhodné reagovat na situace, které se dějí v �ivotě �ir�í rodiny nebo 
i celé společnosti. Obecně bych doporučila alespoň dvakrát ročně udělat s dítětem �batoh�. Batoh věcí, které dítě v�dy 
s rozmyslem zabalí (rozmy�lení znamená, �e tam sbalí pěkné a dobré věci � hračky, kní�ky, oblečení�). Tento batoh � dle 
obsahu � pak mů�e přinést do charity, do nemocnice pro děti, které tam přijdou na o�etření� Učit dítě, �e ne v�echny děti 
a dospělí mají to, co by chtěli a potřebovali, aby se tedy umělo podle toho chovat. 
Vzájemná  komunikace 

Důle�ité je s dětmi mluvit o tom, jak se v rodině zachází s penězi (samozřejmě podle jejich věku a schopnosti věcem 
porozumět). Vést s dětmi dialog � co pro rodiče a pro dítě znamená slovo skromnost? Jak toto slovo konkrétně naplňují ve 
svém �ivotě? Co má pro rodiče a pro dítě vět�í hodnotu � společně strávený čas, uspořádání výletu, společné hraní hry, 
vyprávění si zá�itků, snů� nebo koupě drahého dárku? Po čem dítě i rodiče hodně tou�í, co by si přáli? 

Pokud dítě roste, mů�e se pak je�tě s rodiči orientovat v dal�ích zále�itostech. Co znamená charita? Na co bude rodina 
přispívat? Rodiče mů�ou dát dítěti úkol, aby se zorientovalo v několika organizacích, zjistilo, jaký mají záměr, cíl a reference, 
a kterou organizaci by proto měli podporovat. Někdy i darování � pravidelné � pěti korun z týdenního kapesného dítěte na 
určitý sociální záměr (například adopce na dálku) hraje pro dítě důle�itou roli. Mů�e mu víc otevřít jeho sociální úhel pohledu 
na svět, na �ivot v něm. Má také zpětnou vazbu � ví, komu přispívá a jak dotyčný jeho příspěvek vyu�il. 
Být  spolu 

Také vytváření vztahu mezi rodiči a dítětem při společných akcích, kdy třeba místo koupě dárku spolu�ákům společně 
vyrábí svíčky z včelího vosku, je moc důle�ité. Jednak je to vzácná chvíle, kdy si rodiče i dítě mohou společně něco říct, mají 
na to čas. Pak je to ocenění dítěte, �e daný dárek vyrobilo samo. Jde rovně� o komentář rodičů, z jakého důvodu pova�ují tento 
typ dárku za hodnotněj�í ne� �pouze� koupi něčeho v obchodě. Je to fantazie dítěte, strávený čas nad výrobkem, del�í my�lení 
na obdarovaného� V�echny tyto plusy �snad� obdarovaný ohodnotí. 

Pokud bych se tedy měla vrátit k úvodu va�eho dotazu, dcera ve svých 4,5 letech je jistě ovlivněna situací ve �kolce a dětmi, 
mezi kterými se pohybuje. Mluvte s ní o tom, �e víte, �e je vám jasné, �e by si přála některé hračky. Určitě s ní nejezděte ka�dý 
týden koupit novou hračku. Uka�te jí, jaké ona má hračky, �opra�te� je, u�ijte panence nové �aty, společně udělejte korunku, 
vyče�te panence drdůlek. Pokud bude chtít, ať si vezme tuto hračku v novém hávu do �kolky. 

Mějte v�ak na paměti i to, �e v určitém věku (hlavně při �kolní docházce) to dítěti nestačí. Konfrontace a tlak spolu�áků je 
často silný, ostrý. Pokud byste to zvá�ila a pomohlo by to v určité době i va�emu dítěti, domluvte se jako �ir�í rodina a kupte 
mu něco, co by si opravdu přálo. Značkové d�íny, mikinu. Ptejte se ho, zda se pak cítí líp mezi spolu�áky. Ptejte se ho, zda je to 
opravdu tím, �e má nové d�íny. Jestli jeho osobnostní charakteristika, to, �e je tím, čím je, �e má schopnost naslouchat, ře�it 
problémy, poprat se s překá�kou, přiznat svoji vinu, není pro něj víc ne� nové d�íny. 

Ilona �paňhelová 
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AHOJ  DĚTI! 
Pomalu končí mezidobí, co� je období mezi dobami. Nyní mezi dobou vánoční a velikonoční. Tak, jako 

Vánoce mají svůj čas přípravy, tedy advent, a pak dobu vánoční, po kterou mů�eme a máme radostně slavit, 
stejně i Velikonoce mají přípravnou dobu postní a pak zase dobu velikonoční. Jsou to svátky tak velké, �e si 
důkladnou přípravu zaslou�í. 

Právě v pří�tím týdnu vstoupíme do postní doby. Bude to při Popeleční středě, kdy přijmeme od kněze 
znamení kří�e na čelo popelem z jívových ratolestí. Je to symbol. Známe určitě rčení � �sypat si popel na hlavu� � tedy litovat 
něčeho, omlouvat se za něco �patného, brát na sebe odpovědnost za to, co jsme pokazili. My tedy také litujeme svých hříchů, 
vin, litujeme toho, �e jsme ublí�ili svým bli�ním. Ale nejen to, tím znamením chceme naplňovat výzvu: �Čiňte pokání a věřte 
evangeliu.� Chceme se hlavně obrátit k Bohu, opustit své hříchy, otevřít Mu zcela své srdce. 

Postní doba je dost dlouhá, a tak nám ke změně dává prostor. Pokusme se tedy něco si odepřít, ka�dý si mů�e zvolit to, co 
ho bude stát nějakou námahu, odříkání. Utvoříme tím místo pro Pána � pro modlitbu, pro bli�ního. Den po dni tak mů�eme 
v postní době budovat něco krásného pro pochopení velikonoční radosti. 

Obrázková kří�ovka skrývá jméno jedné postavy z Bible, která mů�e být krásným příkladem pokání a rozhodnutí se pro 
Pána (1. část tajenky). Druhá část tajenky ukrývá jméno evangelisty, který tento příklad popisuje. Kří�ovka má tvar písmene B 
jako připomínka toho, �e se obracíme k BOHU. 

(Otazníček) 

PPRROO    SSTTAARR��ÍÍ::  
Stojíme na prahu postní doby. Ka�doročně dostáváme tento čas před Velikonocemi a současně také mo�nost s ním co 

nejlépe nalo�it. Vyu�ít ho a trochu se �posunout� na na�í duchovní cestě. 
Hned v první kapitole Genesis čteme: �Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Bo�ím, mu�e 

a �enu je stvořil. (Gn 1,27) I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech �ivota. Tak se stal 
člověk �ivým tvorem. (Gn 2,7) 

Právě ta připomínka, �e jsme prach a v prach se navrátíme, zaznívá na začátku postní doby. Jsme tu proto, �e nás Bůh chtěl, 
Jemu vděčíme za �ivot. K Němu � na�emu Stvořiteli se tedy máme obracet. Máme být jeho obrazem, obrazem Nekonečné 
lásky� 

Svůj obraz v zrcadle obvykle poznáme. Jak jsme ale �čitelní� pro okolí? Jak se v nás zrcadlí Bo�í láska? 
Postní doba nám nabízí prostředky � půst, modlitbu, almu�nu, pomocníky k tomu, abychom opustili zajeté koleje a objevili 

prostor ticha, prostor, kde mů�e mluvit Pán� Abychom Ho ale mohli usly�et, znamená to méně na�ich zbytečných slov, méně 
mluvit, více naslouchat. Proto�e �ka�dé slovo, v kterém není láska, je zbytečné��, jak připomínají velmi moudrá slova. 

(EJ) 
Ře�ení z minulého Poutníka: 
Tajenka zněla: Píseň o Bernadettě. 

PPOOSSTTNNÍÍ    AALLMMUU��NNAA  
�Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Bo�í srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, 

kdo jej prosí.� (sv. Petr Chryzolog) 
Také letos uspořádáme v na�í farnosti Postní almu�nu. Od Popeleční středy ka�dý postní den mů�eme svoji �tědrost vůči 

Bohu a bli�nímu projevit modlitbou a zároveň odřeknutím si něčeho, na čem mů�eme u�etřit. U�etřenou částku potom darujeme 
někomu potřebnému. Podpoříme ve studiu na�eho adoptivního chlapce Richarda L.D´ Souza (16 let). Pokud bude částka vy��í, 
ne� je potřeba pro jeden rok jeho studia, zvolíme účel, na který zbylou část peněz věnujeme. 
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LLAAMMPPAA  
V�dy jsem se sna�ila o dobrý vztah se svou tchyní, která měla velmi problematickou povahu. Man�el mě u� od počátku 

upozorňoval, �e to nebudu mít snadné, jeliko� i jeho vztah s matkou nebyl jednoduchý. Nejdřív jsem si myslela, �e bude lep�í, 
kdy� se s ní nebudu příli� stýkat. Nepřiná�elo mi to v�ak pokoj. V evangeliu se říká, �e máme �milovat v�echny� a v onom 
�v�ichni� byla zahrnuta i tchyně. A tak jsem začala třeba tím, �e jsem jí zatelefonovala, abych se zeptala, jak se má, zavezla ji 
někam autem, pozvala ji jednou týdně na oběd� 

Zábrany mezi námi postupně padaly. Stala jsem se její důvěrnicí a doprovázela ji na lékařské kontroly, kde mě 
představovala jako svého anděla strá�ného. Kdy� jí bylo téměř osmdesát let, začala se zajímat o jednu sousedku, která �ila sama 
a potřebovala společnost, a také pravidelně pekla něco sladkého pro farnost. Říkala mi: �Od tebe jsem pochopila, co pro 
člověka znamená, kdy� cítí, �e na něho někdo pamatuje.� Jednou se mi svěřila: �Tato lampa je pro mne velmi cenná, proto�e je 
od mého dědečka. Je to jedna z rodinných památek. A� umřu, byla bych ráda, kdyby zůstala tobě�� 

Nyní máme tuto lampu doma a připomíná nám, �e jen láska zůstává. 
I. B. (�výcarsko) 

KKŘŘEESSŤŤAANNSSKKYY    JJSSMMEE    SSEE    RROOZZLLOOUUČČIILLII::  
v Dolní Čermné 14. 2. 2014 s paní Annou Va�kovou z Dolní Čermné 
Pozůstalým je�tě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelou budu pamatovat v modlitbách. 

otec Josef 

LLEEKKTTOORRSSKKÁÁ    SSLLUU��BBAA  
Březen 2014 

Ne 2. 3. 8. neděle v mezidobí 7.30 Dvořákovi 406 
10.30 p. Hubálková 61 

Ne 9. 3. 1. neděle postní 7.30 p. Havlíčková 341 

Ne 16. 3. 2. neděle postní 7.30 Macháčkovi 242 
10.30 Adamcovi 18 

Ne 23. 3. 3. neděle postní 7.30 p. Filáček 332 
Ne 30. 3. 4. neděle postní 8.00 Jansovi 7 
Duben 2014 
Ne 6. 4. 5. neděle postní 7.30 p. Krátký 73 

Ne 13. 4. Květná neděle 7.00 Motlovi 11 
10.30 Vyhnálkovi 351 

Čt 17. 4. Zelený čtvrtek 18.00 Severinovi 342 
Pá 18. 4. Velký pátek 18.00 Jurenkovi 160 
Ne 20. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10.30 Macháčkovi 242 
Po 21. 4. Pondělí velikonoční 7.30 Faltusovi 356 

Ne 27. 4. 2. neděle velikonoční 7.30 Kunertovi 12 
10.00 Vágnerovi 102 

NNÁÁVV��TTĚĚVVAA    SSTTAARR��ÍÍCCHH    AA    NNEEMMOOCCNNÝÝCCHH    FFAARRNNÍÍKKŮŮ::  
Ve středu 5. 3. 2014 ve Verměřovicích. Ve čtvrtek 6. 3. a v pátek 7. 3. v Dolní Čermné a v Petrovicích. 

ÚÚKKOOLL    PPRROO    DDĚĚTTII::  
Úkol na m�i svatou v neděli 9. 3. 2014 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Napi�, nakresli,�: A�úr je přirovnáván k cedru. (Ez 31, 3-9) Jak takový cedr vypadá? 

PPOOPPEELLEEČČNNÍÍ    SSTTŘŘEEDDAA  
Popeleční středa je dnem přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 18-ti do 60-ti let je nařízena ujma 

v jídle. Znamená to, �e je dovoleno se do sytosti najíst jen jednou během dne. Tímto postem nejsou vázáni nemocní lidé a malé 
děti. 

Popeleční středou zahajujeme postní dobu, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k soustředěnosti, 
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. 

PPŘŘÍÍLLEE��IITTOOSSTT    KKEE    SSVVÁÁTTOOSSTTII    SSMMÍÍŘŘEENNÍÍ    
Dolní Čermná  úterý 4. 3.  16:30 � 17:50 h. P. Josef Rou�ar 

středa 5. 3.  15:00 � 17:00 h. P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
Verměřovice čtvrtek 6. 3. 16:30 � 18:00 h. P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  neděle 9. 3. a 16. 3.  7:00 � 7:25 h. P. Josef Rou�ar 
ostatní dny 30 minut před m�í svatou 
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ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ  

8. neděle v mezidobí 
2. března 2014 

10. a 11. týden / 2014 
BBOOHHOOSSLLUU��BBYY    AA    AAKKCCEE::  

pondělí 
3. března 

8. týdne v mezidobí 7:30 - 17:30 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné 

úterý 
4. března 8. týdne v mezidobí 

7:30 - 17:55 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné  
16:30- 17:50 příle�itost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
18:00 m�e sv. v Dolní Čermné  

středa 
5. března 

POPELEČNÍ STŘEDA 
- den přísného postu 

15:00 - 17:00 příle�itost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
16:30 m�e sv. ve Verměřovicích - s udílením popelce 
18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - s udílením popelce  

čtvrtek 
6. března 

po Popeleční středě 
  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné  
16:30- 18:00 ve Verměřovicích pouze příle�itost ke svátosti smíření  

pátek 
7. března 

po Popeleční středě; 
První pátek v měsíci 

14:30 příprava na 1. sv. přijímání  
18:30 výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné 

19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Otýlii a Franti�ka Andrlovy, syna Josefa, 
man�elku a celý rod 

sobota 
8. března po Popeleční středě 17:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Karla Moravce a v�echny �ivé 

a zemřelé z rodiny Moravcovy 

NEDĚLE 
9. března 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
Dne�ní sbírka je určena 
na opravu kostela 
sv. Jiří. 

  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
  9:00 m�e sv. v Petrovicích - za Josefa Nováka a rodiče 

10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti - za Václava a Annu 
Kunertovy 

15:00 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné  
pondělí 10. března po 1. neděli postní 
úterý 
11. března po 1. neděli postní 17:25 modlitba Kří�ové cesty v Dolní Čermné  

18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
středa 
12. března po 1. neděli postní 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Marii Cejnarovou a sestry 

čtvrtek 
13. března 

VÝROČNÍ DEN 
ZVOLENÍ PAPE�E 
FRANTI�KA 

  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za na�eho Svatého otce Franti�ka 

pátek 
14. března po 1. neděli postní 

14:30 příprava na 1. sv. přijímání (děti a rodiče) 
18:25 modlitba Kří�ové cesty Dolní Čermné  
19:00 m�e sv. v Dolní Čermné - za Marii Cejnarovou a sestry 

sobota 
15. března po 1. neděli postní 

  9:00 schůzka ministrantů  
16:30 m�e sv. v Petrovicích - za Josefa a Ludmilu Faltusovy, syny a snachu 

NEDĚLE 
16. března 2. NEDĚLE POSTNÍ 

  7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Josefa Kroulíka, man�elku, dceru a zetě 
  9:00 m�e sv. ve Verměřovicích - za Jaroslava Sr�ně, rodiče a sourozence 

10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za Bohuslava a Ane�ku Pecháčkovy a syna 
Vladimíra 

16:00 ekumenická bohoslu�ba v Horní Čermné 
 

 


