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Růženec uvádí do 
povznášejícího 
ovzduší. 
Modlitba totiž 
nepřitahuje nebesa 
k zemi. 
 
Je to povznesení 
tvého srdce k Bohu, 
který ví lépe než ty, 
co potřebuješ. 

Guy Gillbert 
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CÍRKEVNÍ  A  OBČANSKÝ  KALENDÁŘ  –  ŘÍJEN  2020 
 1.  čt sv. Terezie od Dítěte Ježíše  Igor 

 2. pá svatí Andělé strážní  Olívie, Oliver 

 3. so sv. Maxmilián  Bohumil 

 4. ne sv. František z Assisi 27. v mezidobí František 

 5. po sv. Palmác, sv. Faustina Kowalská  Eliška 

 6. út sv. Bruno  Hanuš 

 7.  st Panna Maria Růžencová  Justýna 

 8. čt sv. Simeon  Věra 

 9. pá sv. Dionýsius a druh., sv. Jan Leonardi  Štefan, Sára 

10. so sv. Paulin  Marina 

11. ne sv. German 28. v mezidobí Andrej 

12. po sv. Radim  Marcel 

13. út sv. Eduard  Renata 

14. st sv. Kalist I.  Agáta 

15.  čt sv. Terezie od Ježíše  Tereza 

16.  pá sv. Hedvika, sv. Markéta Mar. Alacoque   Havel 

17. so sv. Ignác Antiochijský  Hedvika 

18. ne sv. Lukáš 29. v mezidobí Lukáš 

19. po sv. Izák Jogues a druhové  Michaela 

20. út sv. Irena  Vendelín 

21. st sv. Hilarion  Brigita 

22. čt sv. Marie Salome  Sabina 

23. pá sv. Jan Kapistránský  Teodor 

24. so sv. Antonín Maria Klaret  Nina 

25. ne sv. Kryšpín 30. v mezidobí Beáta 

26. po sv. Rustik  Erik 

27. út sv. Frumencius  Šarlota, Zoe 

28. st sv. Šimon, sv. Juda svátek státní svátek 

29. čt sv. Narcis  Silvie 

30. pá sv. Marcel  Tadeáš 

31. so sv. Wolfgang  Štěpánka 

 

titulní strana: 

Bernardo Cavallino: Předání růžence sv. Dominikovi (1640) 

text: z výkladu Růžence francouzského kněze Guy Gillberta 

Zdroj: Wikipedie 
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POUTNÍKOVO  POSELSTVÍ: 
Moje milá farní rodino, sestry a bratři! 

Nepřestávám Bohu děkovat za Vás, za Vaše modlitby, za společné slavení mší 

svatých, praktickou pomoc, zájem o duchovní služby a za to, že zde v tomto krásném 

kraji můžeme žít spolu. Především však děkuji, že spolu můžeme jít za Kristem. 

Těším se na každé setkání s Vámi a na to, že nás čeká – věřím – spousta 

krásných chvil na cestě s Pánem a za Pánem. Těším se na vzájemné povzbuzování 

v životě i ve víře. 

Mám radost, že, jsem Vám na farním výletě mohl ukázat a připomenout, že je 

tolik krásných kostelů, kde se ale už bohužel neslouží mše svaté; (protože tam nejsou 

lidi, kteří by do kostela chodili, anebo je jich velmi málo. Stává se, že když jsou 

v presbytáři u oltáře dva kněží, je to více než lidí v lodi; (poutní místo Bozkov)). 

Proto jsem tak rád, že Vás je zde tolik! Dokonce tolik, že si často při mši svaté 

v Petrovicích a Verměřovicích říkám, že je to na pořádně velkou přístavbu kostela 😉. 

To, že naplňujeme naše kostely, není samozřejmost. Je to dar. 

Když jsem se na společenství mládeže v pátek 11. září ptal, komu se smějí nebo 

smáli ve škole, že je věřící, tak tam kupodivu nikdo takový nebyl. Bohu díky! Mně se 

tedy vždy hodně smáli. Jsem rád, že to zde máte v tomto směru klidnější a jednodušší. 

Kéž by naše víra byla opravdová! Stává se ale, že tam, kde je vše – i víra – 

samozřejmostí a člověk není tolik konfrontován s osobním rozhodnutím pro víru 

a nemusí jít proti proudu, může být víra jen povrchní. Může jít jen o zvykové chození 

do kostela proto, že se chodilo, a protože se chodí. Víra těch, kteří se scházejí v neděli 

na mši jen ve čtyřech je jistě opravdová a silná… Jde o opravdové rozhodnutí se pro 

Krista i přes překážky, posměch apod. 

Bohužel v současné době jsme v nejistotě, že se možná zase brzy nebudeme 

moci scházet, slavit mše svaté… Doufám, že to nenastane. Myslím si, že je rozumné 

v této době zprávy nesledovat příliš. Kdo příliš sleduje zprávy a věnuje pozornost 

hlavně zprávám o koronaviru, neslyší nic pozitivního a začíná se bát… Bylo by 

zajímavé zkusit čas, který věnujeme naslouchání těmto negativním, „špatným“ 

zprávám, věnovat četbě dobré zprávy – evangeliu 😉! Věřím, že bychom přestali být 

tak ustrašení. Vždyť všude tam, kde je Ježíš, je i záchrana! 😉 

Ježíš byl v loďce s apoštoly a ochránil je. Je i s námi, a i nás ochrání (Mk 4, 38). 

Jedině Kristus může utišit náš vnitřní nepokoj a vnější síly zla, které na nás 

doléhají. Pán na naše volání zakrátko odpoví, utiší rozbouřenou hladinu a pomůže 

nám úspěšně zdolat malé i velké vlny. 

Uklidňuje mě, když někdo, kdo prodělal koronavir, říká: „Nebojte se, vždyť je to 

jenom chřipka.“ Jeden lékař potvrzuje mé mínění, když říká, že se kolem koronaviru 

šíří zbytečná panika. Největším problémem je strach. Tento lékař dále řekl: 

„Nějakých 1 600 za den? To pro mě není číslo, které by na mě udělalo dojem. Těch 
nakažených může být klidně šestnáct tisíc, ale jsou bezpříznakoví. Strach, úzkost 
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a deprese jsou spouštěči mnoha nemocí. Zhoršují imunitu a způsobují přetaženost. 
To jsou rizikové faktory, ale když se člověk hýbe, sportuje, nekouří, má dobrou 
náladu, tak má vystaráno.“ 

Sestry a bratři, buďme lidmi víry a naděje! Buďme nositeli radostné zvěsti. 

Nenechme se zastrašit. Kristus je vítěz – i nad smrtí! Vždyť všichni směřujeme 

do Otcovy náruče a co může být lepší, než setkání s Ním? 

Srdečně Vám žehnám 

Váš otec Jan😉 + 

ZPRÁVY  Z  VATIKÁNSKÉ  KUCHYNĚ 

Křesťanský novinář nemá manipulovat s informacemi      (Vatikán; 18. 9. 2020) 
„Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějších médiích zazníval pravdivý hlas církve 
a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se 
kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky,“ řekl papež František. 

Streamingová mše nemůže nahradit osobní účast       (Vatikán;12. 9. 2020) 
„Vraťme se s radostí k eucharistii!“ – vybízí prefekt Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti ve zvláštním listu, který je adresován předsedům všech biskupských 
konferencí. Kardinál R. Sarah připomíná, že fyzická účast na mši je nenahraditelná. 
„Pandemie vyprodukovala zkomoleniny nejen v sociální a rodinné dynamice, nýbrž 
i v životě křesťanských obcí, včetně liturgické dimenze“. 

Zemřel kardinál Marián Jaworski               (Vatikán; 7. 9. 2020) 
V sobotu 5. září ve věku 94 let zemřel v Krakově polský kardinál Marián Jaworski, 
emeritní arcibiskup latinského ritu ve Lvově na Ukrajině. Kardinál Jaworski patřil 
mezi přátele papeže Jana Pavla II., jemuž posloužil při odchodu na věčnost udělením 
viatika. Narodil se roku 1924 ve Lvově, který se tehdy nacházel na území Polska. 

Azylový systém Velké Británie je nelidský       (Velká Británie; 7. 9. 2020) 
Tragická smrt matky, ponechané bez prostředků v bytě v Glasgow, „se už nesmí 
opakovat“, apelují představitelé britské odbočky Jesuit Refugee Service. Vedle těla 
ženy, zemřelé v důsledku hladu, byl její roční syn, jehož pláč po několika dnech 
zalarmoval sousedy, kteří zavolali policii. 

Církev v Evropě po pandemii                  (Praha; 4. 9. 2020) 
25. – 27 září proběhlo v Praze zasedání Rady evropských biskupských konferencí 
(CCEE). Debatovalo se především o dopadech koronavirové krize. 

Kontinuitu Benediktova a Františkova učení          (Vatikán; 2. 9. 2020) 
„Slabikář křesťanství” – těmito slovy označuje státní sekretář Svatého stolce knihu 
nazvanou „Papež František a emeritní papež Benedikt XVI. – jediná církev”, která 
vyšla v těchto dnech. Svazek předkládá 16 katechezí Benedikta XVI. doplněných 
o Františkovy promluvy na obdobná témata: církev a rodina, modlitba, víra, pravda 
a spravedlnost, milosrdenství a láska. 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31657
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31632
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31607
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31609
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31583
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Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender        (Ecuador; 31. 8. 2020) 
První latinskoamerická země se podvoluje takzvanému Plánu humanitární odpovědi 
OSN na Covid-19, který spočívá v liberalizaci provádění umělých potratů na žádost 
těhotné ženy, zavedení pronájmu dělohy, legalizaci marihuany a zavedení školní 
výuky, popírající existenci dvou komplementárních pohlaví, tedy tzv. genderovou 
ideologii. 

Muslimové požadují katedrálu ve španělské Córdobě    (Španělsko; 31. 8. 2020) 
Starosta jihošpanělské Córdoby vyzval centrální španělskou vládu, aby bránila tamní 
katedrálu proti ingerenci cizích států. Sultán Al-Kasimi ze Spojených arabských 
emirátu totiž požádal o předání katedrály muslimům. 

Potvrzení konání Misijní neděle                 (Vatikán; 28. 8. 2020) 
Kongregace pro evangelizaci národů dnes zvláštním tiskovým prohlášením reagovala 
na vnější dotazy a oznámila, že Světový den modliteb za misie, který letos připadne 
na neděli 18. října, se uskuteční bez jakýchkoli změn termínu. 

První oběť liturgistické kreativity                 (USA; 27. 8. 2020) 
Detroitská diecéze zažila nemilé překvapení. Její kněz Mathew Hood totiž po 
přečtení nóty Kongregace pro nauku víry ze 6. srpna 2020 a po zhlédnutí 
videozáznamu svého křtu zjistil, že byl pokřtěn neplatně, což znamená, že nebyl 
biřmován, nepřijal jáhenské, ani kněžské svěcení, a během své služby neudělil platně 
žádnou svátost. Otec Hood, vysvěcený před třemi roky, je tak první známou obětí 
liturgistické kreativity, proti níž zmíněnou nótou nedávno zakročil Petrův nástupce. 

V Evropě klesá podpora potratů           (Velká Británie; 27. 8. 2020) 
Zejména v Německu a ve Francii klesá podpora umělých potratů. Podle průzkumu 
britské agentury Ipsos MORI se v posledních letech snižuje počet Evropanů, 
považujících potrat za přijatelný. 

Bartoloměj I. k opětovným přeměnám kostelů na mešity   (Istanbul; 25. 8. 2020) 
„Přeměna baziliky Hagia Sophia a kostela Sv. Salvatora v Chore nás zraňuje,“ 
konstatoval konstantinopolský patriarcha Bartoloměj; zmínil také další istanbulský 
chrám, který rozhodnutím prezidenta Erdogana z 21. 8. potkal stejný úděl. 

Výročí první papežské cesty do Latinské Ameriky       (Vatikán; 24. 8. 2020) 
Psal se 22. srpen 1968. Naše země prožívala dramatické skonání nadějí spojovaných 
s pražským jarem a vstupovala do další etapy sovětského područí. Málokdo tehdy 
sledoval historicky první cestu Petrova nástupce do Jižní Ameriky. A přece papež 
Pavel VI. v Bogotě právě tehdy odsoudil cestu marxistického ateismu, krvavých 
revolt a vyzval k odmítnutí násilí a cestě křesťanské lásky. 

František o svátku sv. Pia X. sám v bazilice na mši        (Vatikán; 22. 8. 2020) 
Také letos, při liturgické památku sv. Pia X. (21. 8.), se papež František účastnil jedné 
z dopoledních mší, sloužených v levém transeptu vatikánské baziliky. Každý rok 
v tento den přichází uctít tímto způsobem světce, jehož pontifikát v letech 1903–1914 
bývá mylně označován za zpátečnický a tmářský. 

ze zpráv Radia Vaticana pro Poutník vybral -zj- 

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31571
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200430-EHP-ECUADOR-COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3qvSxOib2mT9KfOHvr0COTZSrD0Q0nLgJium8GGCWuP1rCqL2VwW8jw7U
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200430-EHP-ECUADOR-COVID-19.pdf?fbclid=IwAR3qvSxOib2mT9KfOHvr0COTZSrD0Q0nLgJium8GGCWuP1rCqL2VwW8jw7U
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31574
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31562
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31552
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31488
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31556
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-08/global-views-on-abortion-2020-ipsos-global-advisor.pdf
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31540
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31536
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=31529
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HLAS  PETROVA  NÁSTUPCE 

Mluvte  se  svými  vnuky 
(z promluvy Svatého Otce 15. října 2016) 

Církev hledí na staré lidi s láskou, uznáním a hlubokou úctou. Jsou zásadní 

součástí křesťanského společenství a společnosti – ztělesňují totiž národní kořeny 

a paměť. Jste velmi důležití, protože vaše zkušenost je cenným pokladem, který 

umožňuje nadějeplný a zodpovědný pohled do budoucnosti. Zralost a moudrost, 

kterou jste během let nashromáždili, může pomoci mladším lidem, podpořit je v růstu, 

otevřenosti vůči budoucnosti a hledání vlastní cesty. Staří lidé totiž dosvědčují, že 

také v nejtěžších zkouškách nikdy nesmíme ztrácet důvěru v Boha a lepší budoucnost. 

Jsou jako stromy, které nadále nesou plody, a navzdory tíži let mohou vnášet 

originální přínos do hodnotového bohatství společnosti a při stvrzování kultury 

života.  

Ve světě, který často mytizuje sílu a vnější zdání, jste povoláni svědčit 

o hodnotách, jež mají skutečnou a trvalou platnost, neboť jsou vepsány do srdce 

každého člověka a zaručeny Božím slovem. Právě protože jste lidmi takzvaně třetího 

věku – či lépe řečeno „jsme“, protože k vám také patřím – máme se zasazovat 

o rozvoj kultury života. Přinášejme svědectví o tom, že každé životní období je Boží 

dar, má svou krásu a důležitost, byť může být poznamenáno křehkostí. 

Instituce, které přijímají staré lidi, mají být místy lidskosti a láskyplné 

pozornosti, kde nejslabší lidé nežijí v zapomnění 

a zanedbanosti, nýbrž zůstávají v živé paměti, 

docházejí za nimi návštěvy a je o ně pečováno 

jako o starší bratry a sestry. Zejména však mají 

dbát na úctu k jejich lidské důstojnosti. Je 

zapotřebí odporovat škodlivé skartační kultuře, 

která marginalizuje seniory, protože je považuje 

na nevýkonné. Veřejní činitelé, kulturní, 

vzdělávací a náboženské instituce i všichni lidé 

dobré vůle jsou povoláni k budování stále 

inkluzívnější společnosti. Neplatí – jsi starý, tak se kliď. 

Je důležité podporovat mezigenerační vazby. Mluvte se svými vnoučaty! Možná 

se vám zdají jinak založení a poslouchají jinou hudbu, ale potřebují vás, vaše slova 

a vaši moudrost. 

Rád si čtu o tom, jak Josef s Marií přinesli Ježíška do chrámu – bylo to 

čtyřicetidenní dítě. Setkali se tam se dvěma starými lidmi, kteří byli moudrostí svého 

lidu a velebili Boha, že tato moudrost bude pokračovat v onom dítěti. Ježíše přijali 

v chrámu právě tito dva staří – a nikoli kněz, to se stalo až později. Byli to prarodiče. 

Přečtěte si to v Lukášově evangeliu, je to moc krásné! 
z informačního servisu Radio Vaticana pro Poutník zpracoval -zj- 
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JIŽ  40  LET  NÁM  VYZVÁNÍ  ZVON  MARIA  KRÁLOVNA  MÍRU. 
Letos 5. října si připomeneme toto výročí, 

kdy byl zvon slavnostně posvěcen. Jeho 

světitelem byl nejdůstojnější pan kapitulní vikář 

ThDr. Karel Jonáš. Svěcení probíhalo o druhé 

hodině odpolední ve farním chrámu Páně sv. 

Jiří. Pak byl zvon vyvezen ven a vyzdvižen do 

věže kostela, kde na něj bylo zatím ručně 

zvoněno. Elektrické zvonění bylo doděláno 

dodatečně. Toho se již pan kostelník Josef 

Appl, který třikrát denně šplhal do věže zvonit 

klekání, již nedožil. Zemřel 15. 8. 1980 ve věku 

81 let. 

A nyní v krátkosti něco o zvonu, který byl 

odlit firmou Rudolf Manoušek v Praze-

Zbraslavi. Jeho hmotnost je 450 kg. Nese nápis 

„Maria Královno míru, vypros národům mír“, 

reliéf Panny Marie s Ježíškem a nápis Dolní 

Čermná 1980. Nárazový tón zvonu je čisté A1 435 Hz. 

Náklady na jeho pořízení:   110 kg cínu po 225,-Kč      24 750,-Kč 

380 kg mědi po 30,-Kč      11 400,-Kč 

doprava z kovošrotu                      1 172,-Kč 

celkem                            37 322,-Kč 

Realizace zvonu:                        31 800,-Kč 

  + 6% režie 1 908,-Kč 

   celkem 33 708,-Kč 

Celkový náklad na pořízení zvonu 71 030,-Kč 

Zvon Panna Maria královna míru nám mimo jednoho dne vyzvání po celý rok. 

Několikrát žádal pan farář Ptáček o pořízení nového zvonu a vždy byl církevním 

tajemníkem odbyt. Podařilo se to až po té, když mu řekl, že se teda bude zvonit na ten 

historický a až praskne, tak že se už zvonit nebude. Na to teprve zareagoval 

a k pořízení nového zvonu dal souhlas. A tak se začalo se sbírkou na jeho pořízení 

a výsledek se v krátké době dostavil. Tak bylo možné toto dílo uskutečnit. 

Rád bych uvedl na správnou míru nepřesnost v článku o panu faráři Ptáčkovi, 

kde bylo mylně uvedeno, že jeho bratr Václav byl také knězem, ten knězem nebyl, ale 

byl mlynář. A knězem byl bratr Josef. Prosím, opravte si přelepením či přepsáním 

tuto nesrovnalost. 

-ln- 
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SNAŽME  SE  ZAMYSLET  18 

 „Drahé děti v Ježíši Kristu, shromáždili jsme se dnes, abychom se rozloučili 

s jedním ze svých nejmilejších kněží a pastýřů, důstojným otcem Tomášem 

Edmundem Smithem, nebo vlastně kapitánem Smithem,“ začal svoji promluvu 

biskup. Otec Smith se honem díval jiným směrem, protože věděl, že biskup hledí na 

něho a že myslí každé slovo doopravdy. Hleděl na stánek s knihami, kde ležely 

hromady zbytečného čtení, ale nemohl si pomoci, aby neslyšel aspoň něco 

z lichotivých věcí, které o něm biskup říkal. Cítil se přitom všem velice pokorný 

a jaksi vinen, protože věděl, že ve skutečnosti není tím svatým mužem, jak ho líčí 

biskup, ale nehodným služebníkem svého Pána, služebníkem, který často ztrácí 

trpělivost a při modlitbě bloudí v myšlenkách, což by kněz 

skutečně zbožný neměl dělat. Potom vystoupila malá Elvíra 

Sarnová, které bylo právě devět let, a podala mu kytici růží se 

slovy, že ty růže jsou od sestřiček a od dětí, a že je natrhaly 

v zahradě Matky de la Tourové a že mu přeje, aby jeho 

vzpomínky na ně byly tak voňavé jako ty růže. Ozval se hlučný 

potlesk, který nikdy nemohl zaznít v kostele, ale na nádraží se 

hodil, a monsignore O´Duffy zakřičel: „Chceme řeč!“ a otec 

Smith slyšel svůj vlastní hlas, jak jim odpovídá a děkuje jim za 

jejich laskavost a říká jim, že Pán Ježíš chce, aby byly hodné, 

zvlášť teď za války. Potom zdvihl monsignore O´Duffy ruku 

a všichni opět zpívali „Neboť on je dobrý brach“, a jeptišky 

zpívaly s ostatními; otci Smithovi se však zdálo, že jeptišky by 

neměly zpívat světské písně. Potom se celý houf rozptýlil 

a smísil se s ostatními, kteří se hrnuli do vozů. 

Kněz se před nimi velmi styděl, že cestuje první třídou, 

poněvadž věděl, že nikdo z nich nikdy necestoval první třídou, 

ani sám biskup, když se trmácel po vizitacích, a vysvětloval 

biskupovi i jeptiškám, že on za to nemůže, že je to v armádě 

nařízeno. Biskup i jeptišky odpověděli, že to chápou, 

a monsignore O´Duffy řekl, že on a generální vikář jednou jeli 

zadarmo první třídou z Kincairnsu do Gormnevisu, protože 

v třetí třídě už nebylo místo, neboť družina Božského Srdce 

a spolek Bona mors byly tenkrát na svém ročním výletě v stejný den. Matka de la 

Tourová řekla, že ještě nikdy neseděla ve voze první třídy, protože vždycky slýchala, 
že lidé, kteří cestují první třídou, půjdou po snrti rovnou do pekla, a ptala se, myslí-li 

velebná Matka, že by to byl hřích, kdyby si trochu zkusila, jak měkké jsou ty 

podušky, a velebná Matka odpověděla: „Když je tomu tak, jděte si je trochu zkusit…“ 

A tak zkoušela Matka de la Tourová, jak se sedí na těch měkkých poduškách, 

a houpala se na nich k větší slávě Boží a křičela oknem, že ani cherubíni a serafíni 

v ráji by si nemohli přát pohodlnějších kůrových stolic, zatímco na protějším sedadle 
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seděl jakýsi kapitán dělostřelectva s neproniknutelnou tváří a předstíral, že čte 

„Drsnou cestu“ od W. J. Locka. 

Potom řekl biskup, že je čas, aby páter Smith nastoupil, protože lokomotiva už 

objela vláček a byla připojena na druhém konci a výhybkář už stál připraven se svým 

zeleným praporkem. A tak otec Smith podal všem ruce a poklekl před biskupem 

a políbil mu prsten, a biskup mu dal požehnání s rychlými latinskými slovíčky. Potom 

nastoupil páter Smith do vozu a vyklonil se z okna a potřásli jim všem rukama ještě 

jednou. Kapitán dělostřelectva se tvářil v svém koutě ještě neproniknutelněji. Potom 

se tam z ničeho nic vyskytli lady Ippecacuanhová a pastor od hlavního kostela, 

a pastor řekl, že sice nemá to čest, aby patřil k stejné náboženské obci jako páter 

Smith, ale že mu přesto přišel dát s Pánem Bohem a popřát šťastného návratu, a lady 

Ippecacuanhová řekla, že páter Smith nemá jejímu muži nic říkat, ale že ona že cítí 

v morku kostí, že se stane jednoho krásného dne katoličkou, a že to vůbec není nic tak 

divného, jak by se mohlo zdát, protože zná jednu hraběnku, která byla v Lurdech. 

Venku na peróně Zdvihl monsignore O´Duffy ruku, a protože už neznali žádné 

světské písničky, zazpívali všichni, biskup, jeptišky i sbor slečny O´Harové, „Non 
nobis, Domine“ (Ne nám, Pane), protože si byli vědomi, že sami ze sebe nevědí nic 

a nemohou nic a že všecko, co mohou, je z Boha. Ještě zpívali, když se dal vlak do 

pohybu, a oči pátera Smitha byly příliš plné slz, aby viděly, jak se kapitán 

dělostřelectva tváří nechápavě. 
z knihy B. Marshala „Plná slávy“ pro Poutník vybral -zj- 

 Čas 

Čas je doba snění, čas je zapomnění. 
Čas je doba zrání, čas máš pro usmání. 

Čas jsou krásné vzpomínky (jako z růže lupínky). 
Čas je doba radosti. Čas jsou také starosti. 

Čas je láska, která bolí, čas je ten, co všechno zhojí. 
Čas je čistá voda v řece, která ze srdce ti teče. 

Čas je krátký na lásku (podobá se bělásku). 
Času máme všichni málo. 

Tak se zastav, člověče! Čas nám rychle uteče. 

Pavlína Rösslerová
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CO  SE  DĚJE  VE  FARNOSTI 
ANKETA POUTNÍKU – VÝSLEDKY 

1. Jaký formát Poutníku preferuji? 

a) upřednostňuji velikost A4 – 20× 

b) upřednostňuji velikost A5 – 20× 

c) je mi to jedno – 6× / jeden respondent doplnil, že je pro něho důležitý obsah 

+ 1 respondent upřednostňuje A4 pro velký a A5 pro malý Poutník 

2. Rád(a) bych měl(a) v Poutníku fotografie… 

a) ano – 42× / tři respondenti doplnili informaci o: „občas“, „příležitostně“ a „pro 

větší autentičnost“,  2× „s mírou“ 

b) ne – 2× 

c) je mi to jedno – 5× 

3. Rád(a) bych, aby Poutník vycházel 

a) 1× za měsíc – 31× / dva respondenti rozšířili informaci o: „Nebráním se ani bodu 

b)“ a „Staré zprávy ze života i z farnosti v době internetu nedávají smysl pro 

starší generaci, která tu možnost nemá“ 

b) 1× za dva měsíce – 13× / dva respondenti doplnili informaci o: „Asi by stačilo.   

I finanční úspora. Asi měsíčník zbytečný přepych.“ a „Kvalitní články, nikoliv 

1× za měsíc, aby se ‚něco‘ napsalo.“ 

c) je mi to jedno – 3× 

+ 1× uvedeno: „ Vždy, když se sejde dostatek zajímavého obsahu“ 

+ 1 respondentovi by stačilo 1× za rok 

4. Jaká rubrika je dle mého názoru zbytečná? 

Nevyjádřilo se – 17 respondentů  

 žádná není zbytečná -  4 respondenti 

 žádná, která souvisí s duchovním životem a zpráv z farnosti  

 téměř všechny, až na stránku pro děti a mládež 

 která je z obsahu nejméně důležitá, vyplňuje jen prostor 

 nevím, jak děti využívají své stránky? A mládež?? 

 obrázky starobylých obrazů.  

 kalendář – 12× / jeden respondent doplnil informaci o: „Máme stolní“ 

 zprávy z vatikánské kuchyně – 13×/ doplněna informace o: „Myslím, že do 

Poutníka nepatří zprávy ze zahraničí“, 2 respondenti doplnili o informaci, že jsou 

vytržené z kontextu, 1 respondent navrhuje napsat zprávu jednu a celou, 1 

doplňuje, že pokud ano, pak maximálně tři zprávy, 2 uvedli, že jsou KT. 

 slova duchovních – 3× 

 zamyšlení – 4×/ doporučeno použít krátké příběhy s pointou od současných autorů 

 historické okénko – 3×/ doplněno o: „Kdo chce, sám si ho nachází.“ 

 převzaté texty - 7× Úryvky z knížek – 7× /2× „byť z křesťanských“  

 výběr katolických periodik – 1×  
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 ekonomické okénko a jiné zprávy z farnosti – 1×/ ano, od lidí se znalostí 

ekonomiky. Nelíbí se mi napadání jiných farníků, kontroverznost článků!! Poutník 

má být laskavý, pohlazením po duši. 

5. Jaká rubrika mi v Poutníku chybí? 
Nevyjádřilo se – 16 respondentů 

 momentální uspořádání je super / Jsem s Poutníkem spokojena 

 texty papeže Františka, slovo duchovního správce  

 fotbal, humor, perličky a hlášky dětí 

 rubrika pro seniory 

 fotky ze života farnosti, tipy na výlety, dovolenou, zajímavosti… 

 články o životě ve farnosti, zkušenosti s Božím vedením…  

 zprávy ze zasedání ekonomické a pastorační rady, prezentace názorů členů těchto 

rad 

 společenská rubrika (svátky, svatby, pohřby, křtiny, jubilea, vzpomínky na ty, 

kteří byli ještě nedávno mezi námi)  

 aktuální informace o akcích v nejbližších farnostech, různá sdělení… 

 pořad bohoslužeb, rozpis čtení ve filiálních kostelích… 

 chybí propojení s liturgickým rokem, porozumění mším… 

 tipy na křesťanskou literaturu, vytvořit „zlatý fond“ křesť. literatury, rozhovory 

 historie Židů, život ostatních křesťanských církví… 

6. Čím bych rád(a) do Poutníku přispěl(a)? 

Tuto kolonku nevyplnilo 34 respondentů … 

 nevím 

 můžu napsat třeba záznam/zážitek z některých akcí 

 přísliby spolupráce od 4 respondentů ve formě občasného dodávání článků,         

od 1 příslib pomoci při výběru článků k zamyšlení 

 2× „nestíhám, nesvačím, já to prostě nestačím …ale třeba to jednou dopadne“ 

 finanční podpora i podpora modlitbou 

 „to by měla být členů pastorační a ekonomické rady vždy povinnost! Případně 

uchazečů na jejich místa.“ 

7. Chci něco sdělit redakční radě Poutníku? 

Nic nám nechce sdělit 23 respondentů… 

 je výborné, že Poutník začíná slovem otce Jana. / Uvítal bych, kdyby slova 

duchovních a slova k zamyšlení vybíral otec Jan 

 méně historie, pohled upřený vpřed. / Neopisujte články 

 inspirovat se v jiných farnostech jejich zpravodaji 

 Poutník je o dolnočermenské farnosti. Proto i obsah by měl tomu odpovídat. / Náš 

časopis by se měl podle mého názoru týkat naší farnosti 



POUTNÍK                            ŘÍJEN  2020 

- 12 - 

 vytrvejte v další tvorbě Poutníka. / Děkuji za jejich práci 

 nelíbí se mi smajlíky pro dospělé, měly by být jen pro děti 

 časopis Poutník se mi líbí a přečtu hned celý do puntíku. I dětské okénko. Děkuji 

za něj. / Díky všem, kdo věnují svůj čas a vytváří Poutníka. Vím, že všichni si rádi 

přečtou článek od farníka. Nebo co je z naší farnosti, ale málo kdo něco napíše. 

Zkusím s tím něco udělat a občas článečkem přispět. 

 aby nebyly v Poutníku osočující (napadající) články. 

 tím, že redakční rada vyhodnotí připomínky farníků, bude lépe reagovat na jejich 

přání. / Nerušit Poutník, snažit se vzít na vědomí připomínky v této anketě. 

 graficky nezdařila první strana, nevyužitá a neuspořádaná. / Titulní stránky na mě 

působí jako tridentské. Titulní strana dělá hodně – sáhnu po časopisu? Toto je 

farní časopis? Není to spíš časopis jen pro určitou skupinu lidí? Mně by se líbila 

fotka z nějaké akce a ukazuje mi to, ano je to náš farní časopis. – I titulní stranou 

se mi titul farní ztrácí. 

 ve starších Poutnících je vidět, že do nich přispívali mnozí, nejen redakční rada. 

Myslím, že by bylo dobré širší veřejnost k psaní nějak pozitivně motivovat (nebo 

se o to alespoň pokusit) Psaní je pochopitelně časově náročné a zvlášť v dnešní 

uspěchané době je někdy těžké se tomu naplno věnovat. Nicméně v současné 

době, kdy je obsah Poutníku z velké části tvořen jedním autorem převzatými 

články, nemá Poutník s tím původním mnoho společného. 

 vraťme se k původní myšlence Poutníka, tj. informace ze života farnosti, příp. 

historie farnosti. Nelíbí se mi články převzaté, zkrácené výběry, názory členů 

redakční rady. 

 je zde hodně historie, ale již méně aktualit. Díky za ekonomické okénko, co se 

děje ve farnosti a sekci Ahoj děti! Upřednostnila bych očíslované sekce, je to přeci 

hlavně farní časopis/zpravodaj.(1. Poutníkovo poselství, 2. Zprávy z farnosti, 3. 

Ekonomické okénko, 4. Stránka pro děti, 5 Stránka pro mládež.) 

 

Celkem se nám vrátilo 49 anketních lístků ve fyzické a 3× v elektronické 

podobě (dalo by se ovšem říci, že 46×, protože na 1 z anketních lístků byly zapsány 

názory 2 respondentů).  V krabičkách jsme mimo anketní lístky našli ještě jednu 

stokorunu, jednu padesátikorunu a dvě desetikoruny. Krabičky s lístky otevírali a 

kontrolovali tři členové redakční rady Poutníku, vyplněné anketní lístky ve fyzické 

podobě jsou uloženy na faře, 3 odpovědi elektronické v mobilu Anny Motlové.  

Máme tu také jedno post scriptum: „Doporučuji vytvořit novou redakční radu – 

vyhlásit, kdo má zájem pracovat v redakční radě!“ 

A ještě jeden barevně vyvedený vzkaz z ankety, který asi tak úplně není pro 

redakční radu: „Zásadně nesouhlasím s předáváním peněz v době pandemie! Ten kdo 

to navrhl, ať to zdůvodní!!! Košíky rozhodně ne!“ 
-AM- 
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AHOJ  DĚTI, 
Ježíš vrací slepému zrak 

Jednoho dne lidé k Ježíšovi přivedli slepého muže. Chtěli, aby mu Ježíš vrátil 

zrak. Ježíš s ním odešel za vesnici. Potřel mu slinami oči a jemně na ně položil ruce. 

„Už něco vidíš?“ zeptal se Ježíš. „Vidím lidí, ale neostře, vypadají jako chodící 

stromy.“ A tak Ježíš muži opět položil ruce na oči. Tentokrát je muž otevřel a viděl 

všechno dokonale! Byl užaslý, když spatřil barevný svět a Ježíšovu laskavou tvář. 

„Běž nyní domů,“ řekl Ježíš, „ale nevracej se do vesnice:“ Marek 8, verše 22 až 26 
K zamyšlení: 

Zakryj si rukama oči a představ si, že jsi slepý. Pak dej ruce dolů a představ si, 

jak se slepý muž cítil, když byl schopný znovu vidět. 
Modlitba: Můj Ježíši, děkuji ti, že můžeš změnit můj život. 
Hra: Urči, komu nebo čemu patří následující siluety. 

 
Řešení z minulého čísla: 

Pro starší: 

Církev je: jedna svatá, všeobecná, apoštolská. 

-em- 

  

Pro děti 
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PRO  STARŠÍ 
Kdyby se svět stal jednou vesnicí 

Kdyby se celá populace Země změnila v jednu vesnici, ve které by bylo sto 
obyvatel a kde by zůstal zachován poměr všech lidských odlišností, jak by tahle 
různorodá vesnička vypadala? 

Ve vesnici by žilo: 
55 Asiatů, 21 Evropanů 

14 obyvatel ze západní polokoule a 8 Afričanů 
52 žen, 48 mužů 

70 lidí by bylo „barevných“ a 30 by bylo bělochů 
70 lidí by bylo jiného vyznání a 30 křesťanů 
6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek 

6 lidí by bylo z USA 
80 lidí by žilo v domě, který by neodpovídal standardu 

70 lidí by neumělo číst 
50 lidí by trpělo podvýživou 

1 člověk by byl na prahu smrti 
1 žena by byla těhotná 

1 člověk by měl vysokoškolské vzdělání 
1 člověk by vlastnil počítač 

Když se zamyslíme nad těmito údaji, dojdeme k následujícímu závěru: 

Pokud máme pěkný byt, jídlo a vlastníme počítač, jsme členy elity. 

Pokud umíme číst, jsme na tom lépe než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst vůbec. 

Pokud se ráno vzbudíme a budeme více zdraví, než nemocní, jsme šťastnější, než celý 
milion lidí, kteří nepřežijí tento týden. 

Pokud jsme nezažili válku, uvěznění, mučení nebo hlad, jsme na tom lépe než 
500 miliónů lidí tohoto světa. 

Pokud můžeme vyznávat svou víru, aniž bychom se museli obávat ponížení, zatčení, 
mučení nebo smrti, jsme šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí. 

Pokud máme jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát, jsme 
bohatší než 75% lidí na této planetě. 

Pokud má naše rodina peníze v bance, ve své peněžence a dokonce i něco ušetříme, 
jsme mezi 8% nejbohatších lidí světa. 

Převzato z Materiálů pro katechezi mládeže  
-em- 



POUTNÍK                             ŘÍJEN  2020 

- 15 - 

FARNÍ  VÝLET  19.  9.  2020  -  TOUR  DE  KOSTEL 
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