VÁNOČNÍ
POUTNÍK
DRAZÍ, BRATŘI A SESTRY, PŘÁTELÉ,
posvátné chvíle vánočních svátků jsou opět v naší blízkosti. Chtějí nám i letos
poskytnout sváteční atmosféru bohoslužeb, radost z dárků, jedinečnou pohodu uprostřed
rodinného kruhu.
Po roce si v liturgii připomínáme zázrak všech zázraků, všemohoucího Boha jako
lidské dítě. Tato pravda je před námi a my se nad ní učíme žasnout. Ať chceme nebo ne,
musíme hledat smysl pro vyšší věci. S tím, co je pozemské, si pokaždé nevystačíme. To,
co se stalo před dvěma tisíci lety v Betlémě, povznáší člověka o celou třídu výš. Překročili
jsme práh současného světa a vstoupili jsme do tajemství světa věčného Boha. Tento
výstup není jen záležitostí myšlenkového tajemství. Má svůj konkrétní projev. Velké,
mnohdy všeobecné perspektivy člověka se nám jeví v docela konkrétních vlastnostech,
ve kterých se rodí plnost lidství podle Kristových měřítek: milosrdenství, laskavost,
dobrota, pokora, skromnost, upřímnost - láska.
V tomto třetím roce přípravy na jubilejní rok oslav narození Pána Ježíše se budeme
v církvi učit vidět dopad Božího milosrdenství na náš každodenní život a na naše
společenství, ať již to je rodina, farnost či pracovní prostředí.
Stvořitelův plán je jasně vytyčen: uvést všechno a všechny lidi do jednoty v Kristu.
Narozením, ale ještě více svým křtem jsme povoláni v jedno společné tělo Kristovo.
Opatrujme tento vzácný organismus s velkou opatrností a láskou. Slavme pravidelně
svátost smíření a současně buďme i nadále jeden k druhému milosrdnými. Odpouštějme
si, naslouchejme jeden druhému a nesme břemena životních těžkostí svých bližních.
Při pohledu na život naší dolnočermenské farnosti v uplynulém roce se rozhodně
nemusíme stydět. Společně se nám podařilo udělat opět krůček dopředu. Především při
dětských bohoslužbách a bohoslužbách na Mariánské Hoře.

ROČNÍK II
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Vánoční strom
(úryvek)
Pýcho rodin, radosti maličkých
nic po tobě není
a dárky kladené
pod záštitu tvých nejnižších
větví
znamenají leda přetvářku, leda
klam
jestliže nám nějak vzdáleně
a naléhavěji než ve snu
nepřipomínáš Eden
Mé oči bolí
vidět jinak tvůj rozzářený
kužel
než jak sloup světla
prorůstající
kolmo ke spánku, kolmo k tíze
všemi stropy a oblohami
i mou pamětí, mým
nepřetržitým stěhováním
z místa na místo...

Mám radost z lektorské služby, která se přes různé potíže dobře ujala. I když je před námi stále dost úkolů, můžeme být
lidmi naděje a optimismu. Protože, jak to letos o pouti na Mariánské Hoře konstatoval P. Mirek Cúth, jsme lidé do každého
počasí, i do nepohody. A tento výrok jsem si mohl při nedávných akcích nejednou ověřit, že je pravdivý.
Drazí přátelé, k nadcházejícím vánočním svátkům vám všem rád blahopřeji a vyprošuji, aby poselství noci, ve které se nám
narodil Spasitel, nás naplnilo vděčností, radostí a pokojem a abychom tuto radostnou zvěst pravdivě šířili svému okolí také po
celý příští rok.
Při této příležitosti děkuji všem, kteří se během roku podíleli na úklidu a výzdobě našich kostelů. Děkuji našim zpěvákům
a hudebníkům za jejich pravidelnou a důstojnou účast na slavnostních bohoslužbách, děkuji ministrantům za jejich poctivou
službu. Děkuji za všechny vaše finanční příspěvky, za vaši účast a nezištnou pomoc při farních akcích, které se letos v naší
farnosti uskutečnily. Uvědomuji si, že nejsem schopen vyjmenovat všechna dobrodiní, které jste ve prospěch celé farnosti
prokázali. Chci na vás na všechny pamatovat především při každé bohoslužbě za farníky a 31.12. za všechny dobrodince.

Z domácích úkolů na dětskou mši sv.
Chválím Tě, Bože náš, za všechno stvoření,
za vesmír, za Slunce, za Měsíc, za Zemi.
Nejvíc však chválím tě i když jsi pán a Král,
že jsi se, z lásky k nám, člověkem také stal.
Přišel jsi maličký, chudý a bezbranný,
Místo do kolébky, dali tě do slámy.
Pomoz nám, prosíme, Spasiteli milý,
abychom konečně tvé lásce uvěřili.
(Marešová L.)

Váš farář Pavel
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Tatínek, který našel dopis pro Ježíška, dlouho přemýšlel. Měl k tomu důvod. Dopis totiž zněl:
Pochybuji, Ježíšku, že jsi, protože o Mikuláši taky naši říkali, že nosí dárky z nebe. Když k nám
přišel, nařídil čertovi, aby mně sešvihal zadek. Nemít berlu, tak upadl. Taťka říkal, že mají mouchu,
já ji ale neviděl ani mezi dárky, co rozsypali na zem. Chtěl bych to kolo, co má Franta, aby se
nevytahoval. Taky chci lyže a ne aby byly kratší než Tondovy, já chci největší!
Tatínek pak usedl, vzal pero a pomalu psal:
Milý Otíku. Dárky, o které si píšeš si musíš nejprve zasloužit. Když ti nějaké dávám, není to proto, abys s nimi překonal svou závist,
ale proto, že tě mám rád.
Pochybuješ, že Ježíšek existuje, protože Mikuláš, který u vás byl, také není svatý. Můžu tě ujistit, že svatý Mikuláš v nebi opravdu
je. Není to ten, co chodí před vánoci k dětem. To si jen lidé vymyslili způsob, jak uctít jeho památku a připomínají si tak jeho
štědrost, kterou měl, dokud byl živ.
O mně nepochybuj! Já opravdu jsem a stojím stále u tebe. Poslouchám tě co říkáš, jak se chováš, jsem šťasten, když jsi hodný
a naopak velmi mne mrzí, když vidím, že nechceš poslouchat, zlobíš sestřičku, nevážíš si hraček, které máš, neuklízíš je a zarmucuješ
rodiče.
Neskonale tě miluji. Ten, kdo ti na vánoce dárky kupuje, to nikdy neudělá beze mne. Kupuje je proto, abys měl radost, proto, že tě
má rád. To, že tě má rád, to je láska a ta láska, to jsem já. Já jsem to, co cítíš, když máš radost a tím víc jsem s vámi se všemi, když
máte radost všichni spolu. Já jsem to, co cítíš, když přijdeš ke stromečku, vidíš jeho krásu a dárek pod ním a jsi šťastný.
A ještě ti poradím. Největší štěstí pocítíš - a tím i mne - když ty sám něco daruješ tomu, koho máš rád a vidíš, jak je šťasten on.
Teprve tohle je to pravé štěstí. Takto se k tobě nejvíc přiblížím. A nemusí to být žádný velký dar, třeba jen obrázek, který sám
namaluješ z lásky. Dáš ho k těm ostatním pod stromeček a tehdy, až uvidíš radost toho koho jsi obdaroval, uvidíš v jeho radosti i mne.
Největší láska - Ježíšek
(JM)

ÚTĚK DO EGYPTA
Podle nařízení římského císaře Augusta Caesara odchází Josef se svojí ženou Marií z Nazareta do judského města Betlém, svého
rodiště, aby se podrobili sčítání lidu. Po více než 100 km dlouhé a především pro Marii, která se nachází v pokročilém stadiu
těhotenství, náročné cestě, vstupují do ulic města. Bude nutné si zajistit na několik dnů, během kterých provedou císařští úředníci
potřebné záznamy, nějaké ubytování. Možná, že se zde narodí i jejich dítě. Sehnat levné ubytování se ukazuje téměř nemožné. Je noc.
V osvětleném okně jednoho domu se mihla postava, ale dveře otevřít nikdo nepřišel. Jinde mají plno. Ani bohatší ctihodní občané
betlémští nepociťují nutnost pomoci mladé rodině v těžké situaci. Nakonec se kdosi slituje a nabízí „ubytování“ ve stáji stojící mimo
město. Dítě, jehož narození očekávaly generace s napětím, radostí a mnoha nadějemi, přichází na svět ve společnosti zvířat. Lidská
společnost, která očekává královský, ohromující příchod mesiáše, nejeví o dítě jménem Ježíš žádný zájem.
O dalším osudu této, ale i jiných betlémských rodin rozhodl pomatený mozek judského vládce Heroda Velikého. Mudrci, znalci
Zákona přišli, aby se mohli poklonit malému dítěti. Avšak slib daný tyranovi nesplnili a místo Ježíšova narození mu neoznačili. To
přivádí Heroda k šílenému rozhodnutí. Nechává povraždit všechny betlémské novorozence, protože se domnívá, že král narozený
v Betlémě bude usilovat o jeho trůn.
Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti
neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
(Matouš 2 - 13)
Josef tedy vstal a neměl čas na přemýšlení o tom, zda je nebezpečí opravdu tak blízké. Asi zná Heroda a jeho činy. Ne všechny,
protože se mnohé z nich tají a oficiálně jsou dílem někoho jiného, prý Herodových nepřátel a opozice. Nemá ani čas na zajištění
prostředků potřebných na tak dlouhou cestu. V noci, která symbolizuje běsnění zvrhlé, nekontrolovatelné moci odcházejí s Marií
a dítětem za brány města Betléma. Opouštějí prostor, který měl rodičům poskytnout klid a bezpečí v prvních dnech spojených se
starostmi o syna. Stávají se z nich, řečeno dnešním slovníkem, běženci.
Slovo běženci nezní nijak nepříjemně. Připomíná výraz „běžci“, tedy označení jedinců, kteří
běhají nejčastěji pro radost. Výstižnějším výrazem označujícím člověka, který utíká ze strachu
o něco, o někoho, často ze strachu o holý život, je asi slovo „uprchlík“. To lépe vystihuje útěk,
úprk odněkud, před něčím. Uprchlíci utíkají z vesnic a měst do hor, z oblastí do oblastí, ze státu do
státu, z kontinentu na kontinent. Herodů, takzvaných lidí, kteří jsou ochotni a vždy připraveni
diktovat svojí neomezenou moc nad osudy milionů vraždami, vypalováním, etnickými čistkami
známe z historie i současnosti mnoho. Jména jako Hitler, Stalin nebo Miloševič nám určitě nejsou
neznámá. Je smutné, že o lidech zachraňujících své životy útěkem čteme na stránkách novin
a slýcháme ze zpráv rozhlasu téměř každý den. Tváře zmrzlých, hladových, špinavých
a nešťastných uprchlíků vídáme na televizních obrazovkách. Také oni jsou nuceni se rozhodnout, okamžitě vstát, vzít dítě a matku
a odejít do Egypta.
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V současnosti jsou tím biblickým Egyptem země s fungujícím demokratickým způsobem vládnutí, tedy i naše republika.
Donedávna se naše země a společnost nacházely v izolaci a mnohé dění ve světě se nás netýkalo. Nebo jsme se tak alespoň tvářili.
V posledních letech pociťujeme v souvislosti s omýlaným pojmem globalizace také příchod uprchlíků vyháněných ze svých domovů
válečnými konflikty. Zatím je náš stát převážně zemí tranzitní a běžence vnímáme jen jako lidské stíny pohybující se v lesním šeru.
Tak je pojmenoval jeden novinář ve své reportáži z česko-slovenské hranice. Podle údajů české pohraniční policie překročilo během
posledních šesti měsíců tuto hraniční čáru jenom v polovině její délky nelegálně téměř 40 000 osob. Naprostá většina z nich směřuje
na své cestě dál na západ. Někteří však zůstávají, aby se po zklidnění situace mohli vrátit do svých domovů. Naše státní instituce mají
vypracovaný systém, jehož pomocí jsou schopny rozlišit skutečné uprchlíky od těch, kteří odcházejí za lepším životním standardem.
Mají vypracovaný systém, který řeší jakým způsobem a v jakých zařízeních můžeme běžencům pomoci. Často se však ptáme po
důvodech naší pomoci neznámým lidem. Musíme řešit spoustu svých každodenních starostí. Trápí nás zvyšování cen potravin,
spotřebního zboží, nedostupnost zahraniční dovolené... Nemusíme se však obávat, že nám někdo vypálí dům, že zastřelí někoho
blízkého, dítě šlápne na minu, vyženou nás do hor pro nesouhlas s politikou vlády... Přes množství problémů máme možnost dělit se
o své bohatství a bezpečí s těmi, kteří se již nemají o co dělit!
Proč obsahuje tyto věty právě vánoční číslo Poutníka? V návalu radosti z Kristova narození příliš nemyslíme na události, které
následovaly. Vzpomeňme si na Svatou rodinu, jako na rodinu uprchlíků. Zkusme si představit, zda bychom se nezachovali jako
ctihodní občané betlémští, kdyby u našich dveří zazvonil kdosi s prosbou o pomoc? Jak bych se asi zachoval já? Nezvítězily by nade
mnou nedůvěra, strach, nesnášenlivost, podezřívání...?
(RM)

KNIHA MLČENÍ
Pomalu končí čas adventního rozjímání. Za pár dní si všichni s rozjásanými tvářemi zazpíváme „....nám, nám, narodil se!“. Nabízím
vám všem několik málo úryvků z velmi staré čínské poezie (3-4 stol. př.n.l.), z Kanonické knihy o Cestě a její Síle. (Přeložil Oldřich
Král, vydala MF 1994).
Nevím, jak hluboce zapůsobí na vás, já sama se nemohu zbavit dojmu, že Pravda je jen jedna a nezáleží na tom, jestli ji říká jeden
z Buddhových současníků či Bůh ústy proroků a evangelistů.
... Bylo NEBE a ZEMĚ
Až potom se zrodily všechny věci
Byly všechny věci
Až potom byl muž a žena
Byl muž a žena
Až potom byl manžel a manželka
Byl manžel a manželka
Až potom byl otec a syn
Byl otec a syn
Až potom byl pán a poddaný
Byl pán a poddaný
Až potom byli nadřízení a podřízení
Byli nadřízení a podřízení
Až potom měly ŘÁD a SPRAVEDLNOST
co pořádat a řídit...

... Třicet paprsků je dohromady kolo
ale teprve to NIC mezi nimi
přivodí smysl a účel kola!
Hrnčíř roztáčí kruh, aby vyrobil nádobu
ale teprve to NIC v ní
přivodí smysl a účel nádoby!
Tesáme dveře i okenice, abychom zbudovali dům
ale teprve to nic v něm
přivodí smysl a účel domu!
Tak v tom, co je, záleží PROSPĚCH
a v tom, co není, je ÚČEL a SMYSL!...
... Nebo velikost
to znamená vycházet
nebo vycházet
to znamená jít dál a dál
nebo jít nejdál
znamená se NAVRACET!

... Lidé jsou celí bez sebe PŘÍZNÍ jako
NEMILOSTÍ, postavení nás bolí
jako naše tělo.
... Co to znamená, že nás naše postavení
bolí jako naše tělo?
Cítíme mnohou bolest od toho, že
máme tělo, neboť kdybychom je
neměli, jakou bychom mohli cítit
bolest?
Proto tomu, kdo cení svět jako své
tělo, může být tento svět svěřen!
Tomu, kdo miluje celý svět jako
sebe sama, může být svět
vložen do rukou!

... Nepovyšujte moudré a lidé se nebudou
svářit, nepřeceňujte nedostupné zboží
a lidé se nedají na lup.
neohlížejte se příliš po věcech žádoucích
a nezanesete do lidských srdcí
nepokoj!...

Náročné, nezajímavé? Hluboké a nutící
k rozjímání? Ať tak, či onak,
do nadcházejících dní a nového roku vám
všem přeji mnoho „Síly na Cestě za Pravdou.“
Jitka Macháčková
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Super extra

NEVÁHEJTE A OBJEDNEJTE SI JEŠTĚ DNES...
(protože možná už zítra naše firma s bezkonkurenční nabídkou... zkrachuje... nebo jednoduše zmizí...)
Ne, nebojte se čtenáři Poutníka - tohle není začátek reklamy na stránkách našeho farního časopisu, ale začátek článku, ke kterému
mě inspirovalo setkání s některými lidmi a také osobní zkušenost.
Taky vás všude pronásledují reklamní nápisy? Taky ve vás reklama vzbuzuje pocit, že potřebujete věci nové, lepší, pohodlnější,
rychlejší atd.? Pokud ne, jste pravděpodobně šťastní a spokojení lidé, nebo alespoň o něco šťastnější než ostatní, a tenhle článek vás
asi neosloví.
Vám, kteří sledujete reklamy všeho druhu (byť jen pasivně) chci říct: „Nevěřte všemu co kde vidíte a slyšíte.“ Říká se, že stokrát
opakovaná lež se stává „pravdou“. Tak buďte velmi opatrní. Seriózní nabídku někdy těžko rozeznáte od spousty polopravd, lží
a nesmyslů, kterými nás média „krmí“ jenom proto, že na to takzvaně „někdo má“. Chci vám taky říct, že se z toho kolotoče dá
vystoupit (dříve, než se vám zatočí hlava). Jak? Předně je dobré si uvědomit, že vy nepotřebujete reklamu, ale ona potřebuje vás! Žije
z toho, že ji lidé sledují, nechají se ovlivnit a nezřídka dokonce přimět ke koupi něčeho, co vlastně vůbec nepotřebují. Další krok by
mohl být třeba tento: podívejte se doma kolem sebe a zjistíte, že máte spoustu věcí, které vám už léta slouží, že máte dárky od svých
blízkých (možná si i vzpomenete od koho, kdy a u jaké příležitosti jste je dostali) a mnoho jiných věcí. Zkuste se z nich radovat.
Možná se vám to hned nepodaří, ale po čase zjistíte, že nepotřebujete ani zdaleka tolik věcí, o kterých jste si mysleli, že je musíte mít.
A věřím, že budete také klidnější a spokojenější...
Další oblastí našeho života, o které se hodně mluví, je ZDRAVÍ, zdravotnictví a vše, co s tím souvisí. Někteří z vás mají možná
bohaté zkušenosti se zázračnými preparáty těžce dobývanými snad až z mořského dna (a za těžké peníze), které jsou nezbytné pro
růst vašich vlasů, posílení imunity, zhubnutí, ztloustnutí atd. Aby byla nabídka těchto „léků“ působivější, podloží se svědectvím
několika lidí, kteří se na barevných obrázcích tváří, jako by už byli v ráji (např. časopis „Šťastný život“). Je až s podivem kolik lidí (a
kolik křesťanů!) věří lidem, které vůbec neznají a přitom mají velké problémy věřit Bohu, který je zná „jako svoje boty“ a co víc,
který je miluje a chce pro ně jen to nejlepší. Panna Maria nás učí: „Udělejte co Vám (Ježíš) řekne“. Zatím jsem v Písmu svatém
nenarazil na slova: „Chcete-li být šťastni, kupujte nejnovější výstřelky módy, vědy a techniky“ (jestli tam něco takového je, ať mi
„biblisté“ prominou). Ještě mě napadá taková věc, když už jsem se zmínil o módě a hubnutí. Dnes se to kolem nás hemží hubenými
až vyzáblými modelkami, ale co když přijde znovu do módy baroko? Slavné modelky budou houfně propouštěny nebo budou shánět
těžce shozená kila zpátky? (A ke cti přijdou postavy typu známé herečky H. Růžičkové...) ☺
Další kapitolkou našich dnů jsou všelijaká věštění, okultismus a mnohé další věci. Že ne? Ale ano, dnes se tomu však říká moderně:
psychotronika, horoskopy, vyšší forma bytí nebo chcete-li „kosmické vědomí“... Je sice úžasné, když někdo pohne „silou vůle“
krabičkou od sirek, ale z pohledu věčnosti je to myslím skutek naprosto bezcenný. A když někdo odmítne vaši prosbu s tím, že má na
dnešek špatný horoskop, co k tomu říct? V páté knize Mojžíšově v 18. kapitole jest psáno, že to o čem tu teď mluvím je před
Hospodinem ohavností! Proč si tedy křesťané prstýnkem nad sklenicí vody nechávají „odcinkat“ léta života? Je to opravdu jen
zábavná hra? České pořekadlo praví: „S čerty nejsou žerty.“ Ale tady přece nejde o pohádkové bytosti (s kterými si někteří lidé
zahrávají...) a v sázce není nic menšího, než náš život a životy našich bližních (myslím teď i na nevěřící...). Nezlobte se na mě, ale
když někdo „tahá z lidí nemoci“ (mimochodem, zajímalo by mě kam je odkládá) a nechá si za to zaplatit nebo prodává svoji fotku,
protože už jen pohled na ni má „léčivé účinky“, nebudí ve mně důvěru... Byl jsem před lety služebně (jako doprovod) na jedné
„léčebné“ seanci v Hradci Králové a řeknu vám, že už bych tu hrůzu nechtěl zažít!!!
Dalo by se na tohle téma psát a psát, ale nebylo by to k ničemu, kdyby ti kterých se to týká zůstali dál ve starých kolejích.
Nedopusťme, aby se témata našich rozhovorů s lidmi (ať už doma v rodině nebo kdekoli jinde) omezila jen na „špatnou dobu“,
přírodní katastrofy, krize, nemoci, nezaměstnanost, problémy v rodině a v zaměstnání... atd. Jsme křesťani, snažme se tedy,
a pomáhejme si navzájem, podle toho žít. Doba není špatná, je „jen“ náročná. Psychologové prý (na prahu 3. tisíciletí) říkají, že kdo
nemá hloubku, ten v téhle době neobstojí. To neříkám abych vás strašil, ale abych vás povzbudil v úsilí o dobro, dobré vztahy,
o lásku. Radujte se ze života, ze stvoření..., že žijete v míru a že vidíte barevně - jak říká P. Janko Ihnát od Sv. kříže v Praze.
P.S.: Dnes se hodně mluví o filmu „Titanic“. Neviděl jsem ho, ale znám ten příběh o tom, jak ve vlnách (před lety) utonula lidská
pýcha i se spoustou nevinných lidí, kteří nedělali nic jiného, než že se takzvaně „vezli“. Tak něco dělejte... abyste na rozbouřeném
moři dnešních dnů šťastně dorazili až do přístavu Božího království...
Přeji vám všem ze srdce šťastnou plavbu.
Pavel Mareš
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ZADÁNO PRO MUŽE - VAŘÍME, PEČEME, SMAŽÍME S POUTNÍKEM
Dnes máme pro vás typ vhodný na vánoční svátky, kterým se zavděčíte celé rodině.
Recept má název „chlebové překvapení.“
Nejprve si připravíme krajíčky tmavého chleba, nejlépe staršího data výroby, avšak ne příliš tvrdého. Nemáme-li krajíčky, poslouží
nám chléb celý, který si nakrájíme. Před započetím práce je vhodné zkontrolovat, není-li chleba prorostlý plísní.
Při samotném krájení dbejte zvýšené opatrnosti. Je také vhodné předem si připravit a zkontrolovat domácí lékárničku.
Na pánvi si mezitím rozehřejeme tuk, který je velmi důležitou součástí procesu smažení, neboť zabraňuje nežádoucímu zuhelnatění
a připečení chleba na pánev. Nevýhodou tuku však je zvýšení kalorické hodnoty pokrmu. Tuto nevýhodu nám pomůže odstranit
speciální zařízení tzv. opékač topinek. Chléb lze v něm opékat bez tuku a téměř automaticky. Postačí vložit krajíček, zmáčknout
čudlík a můžeme se věnovat další práci. Tou je příprava česneku. Zajdeme do spíže a po marném hledání česneku začneme hledat
manželku, abychom se zeptali, kde že je česnek. Zjistíme-li, že česnek není přítomen, nenecháme se zaskočit a rozhodneme se pro
topinku bez česneku. S uspokojením si pak sedneme do křesla, abychom ukázali manželce, že to kuchtění hladce zvládneme a ještě si
u toho stačíme odpočinout. V okamžiku, kdy nás v nose pošimrá podezřelý zápach, prudce vyskočíme a pádíme do míst, odkud se
zvedá hustý bělavý dým. Po ohledání situace můžeme konstatovat, že naše práce je u konce. Zbývá už jen hotovou pečínku ozdobit
čerstvými nadávkami a při otevřeném okně servírujeme prudkým hodem co nejdál od chalupy, aby případný další zápach nepronikal
zpět do našeho obydlí.
Vyhodnocení: takto připravený pokrm je kaloricky velmi nenáročný. Tělesnou aktivitou docílíme spíše úbytek nežli příjem kalorií.
Proto je tento recept velmi výhodný do doby vánočních svátků, kdy býváme přeplácaní vším možným a takováto dietní večeře celé
rodině prospěje. Další výhodou je, že při nutném větrání docílíme výměnu vzduchu a příjemné ochlazení interiéru čímž docílíme, že
manželka se více přitulí.
Máme-li problém s častými návštěvami sousedových psů, koček a slepic na naší zahradě, můžeme se zalíbením pozorovat, jak se
tato zvěř při ochutnání našeho výtvoru otřepe hnusem a v dalších dnech se bude našemu území vyhýbat na sto honů.
Dobrou chuť.
recept nám zaslal Petr Svetr
(PeM)

STALO SE NESTALO – V ČERMENSKÉ FARNOSTI
• Při nedělní mši sv. tatínek s malým synkem sedí v lavici. Když zazní slova písně „…zůstaň tu s námi Jezu milý…“ synek
zpozorní a povídá: „Tati mě něco napadlo.“ „Copak?“ ptá se otec. Budeme zpívat „Zůstaň tu s námi muziko česká na věčné časy…“?
• Přijde stálý zákazník a prodavačka se ptá: „ Tak 10 rohlíků jako obvykle?“ „Kdepak! Já byl včera u doktorky a vona mě rohlíky
zakázala – kvůli cukrovce. Tak mě dejte aspoň 10 housek.

FARNOST NA CESTÁCH
• Slečno řidičko, ukažte mi řidičský průkaz, říká policista.
Prosím, ale musíte mi ho vrátit není můj!
• Proč jezdíš pořád kolem nemocnice?
A ty bys jezdil jinam, kdybys jezdil poprvé?
• Každý muž doma pomáhá – a ty pořád ležíš a čteš,
lamentuje žena
A proč ne, přece jsi vždycky chtěla, abych byl jiný než ti
druzí.
• Miláčku, co kdybys mi koupil něco nového do šatníku?
Ale s radostí. Stačí ti pět kuliček naftalínu?
• Slečno, volala byste o pomoc, kdybych vás chtěl políbit?
Vy k tomu potřebujete pomoc?
• Muž vyhlíží z okna a říká: Dnes večer bude bouřka.
Manželka ho uklidňuje: Když se vrátíš včas, nebude.
• Putovali spolu odlehlou krajinou františkán, dominikán
a jezuita. Když se chtěli najíst, zjistili, že už jim zbylo pouze
jedno vajíčko. Dohodli se tedy mezi sebou, že připadne tomu,
kdo řekne nejpřiléhavější citát z Písma. Po chvilce přemýšlení
pronesl františkán: „Exege e domo sua“ (Vyjdi ze svého
obydlí) a vejce oloupal. Dominikán je poté se slovy „Accipe
salem“ (Přijmi sůl) posolil. Předal je jezuitovi, ten je snědl
a pronesl: „Consumatum est!“ (Dokonáno jest!)

• Tondo, měl jsi potíže se svou španělštinou v Barceloně?
Já? Já vůbec ne, ale Španělé…..
• Sousedko,byla jste už někdy v agonii?
Ne, my na dovolenou do ciziny nejezdíme.
• Slečno, tady je koupání zakázáno!
A proč jste mi to neřekl, když jsem se svlékala?
Svlékání tu zakázáno není.
• Představ si, Karle, měsíční zájezd k moři a jen za tři
stovky.
Nepovídej, kde? A kam?
No nikam, říkal jsem přece představ si…….
• Jak to máte letos s dovolenou?
Jednoduché – kdy půjdu rozhodne vedoucí, kam pojedu
rozhodne manželka a já se jen musím rozhodnout, kde na to
vezmu.
• Horský průvodce zvolal: Kdyby dámy na chvíli zmlkly,
bylo by slyšet burácení vodopádů!
• Pepo, než se vrátím z dovolené nezapomeň zalévat
v obýváku kvítka.
Neboj se Blaženko, já přece vím, co je žízeň.
• Jak jste se měla, paní Macháčková na dovolené?
Ale to víte, byla jsem obletovaná…
To věřím, u nás bylo taky hodně komárů.
• Zapomněl jsem v tramvaji láhev vodky.
Nepřinesl ji někdo?
Láhev ne, ale přinesli toho, kdo ji tam našel.
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KALENDÁŘ
Po 21.12. - 19.30 hod.

Promítání filmu o Tomáši Moore na faře v Dolní Čermné

Čt 24.12. – 16.00 hod.

Odpolední vigilie ze Slavnosti Narození Páně pro děti ve filiálním kostele ve Verměřovicích

Čt 24.12. - 24.00 hod.

„Půlnoční“ mše svatá ve farním kostele v Dolní Čermné. Při této mši provede místní chrámový
sbor tradiční I.českou vánoční mši od Jana Jakuba Ryby „Hej, mistře!“

So 26.12. - 15.00 hod.

Živý betlém v Letohradě na náměstí. Sbírka na potřeby ošetřovatelské služby charity

Ne 27.12.

Svátek sv. Rodiny - ve farnosti proběhne při všech dopol. bohoslužbách obnova manželského slibu

Út 29.12. - 17.00 hod.

Vánoční pásmo v Kulturním domě ve Verměřovicích. Vystoupí Jan Sisr a Ludmila Hrodková

Čt 31.12. – 16.00 hod.

Mše svatá na poděkování za prokázáná dobrodiní a s prosbou o Boží pomoc do nového roku
ve farním kostele v Dolní Čermné

Čt 31.12. – 23.00 hod.

Děkovná adorace ve farním kostele v Dolní Čermné, zakončená o půlnoci svátostným požehnáním

Ne 3.1. - 15.00 hod.

Varhanní koncert v kostele sv.Václava v Lanškrouně.
Varhany František Vaníček, zpěv Jana Machačová

So 9.1. – 20.00 hod.

Orelský ples v orlovně v Letohradě - na Orlici

So 16.1. – 9.00 hod.

Pokračování cyklu přednášek ABC křesťana na děkanství v Ústí nad Orlicí
Přednáší P.Daniel Kolář, farář ze Žamberka na téma: Výklad problematických kapitol Písma sv.

So 16.1. – 20.00 hod.

30. ročník tradičního lidoveckého plesu v Kulturním domě ve Verměřovicích

So 16.1. – 20.00 hod.

Hopsa bál v orlovně v Letohradě - na Orlici

Ne 17.1. – 15.00 hod.

Ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele v Horní Čermné

So 23.1. – 20.00 hod.

Hasičský ples v orlovně v Letohradě - na Orlici

Ne 24.1. – 15.00 hod.

Ekumen. bohoslužba ve farním kostele v Dolní Čermné.Káže Jakub Keller, farář v Horní Čermné

So 30.1. - 14.00 hod.

Dětský karneval v orlovně Dolní Čermné

VÁŽENÍ FARNÍCI,
v dnešním čísle vám Poutník přináší pokračování pořadníku lektorské služby. Vám všem, kdož jste tuto službu přijali, ať už
s povděkem jako dobrou pobídku či příležitost zapojit se osobně do liturgie, nebo i s určitými výhradami a nechutí, ale přesto službu
přijímáte a vykonáváte (po vzoru Šimona z Cyreny) - vám všem patří veliký dík a přání dobrého pocitu z vykonané služby.
Samozřejmě, že i všem ostatním farníkům patří dík za každou pomoc pro dobrý chod a stmelování naší farnosti, i za spolupráci na
tvorbě Poutníka.
Do nového roku 1999 přejeme všem čtenářům i všem ostatním farníkům všechno dobré, hojnost důvodů k radosti a ve všem
každodenním úsilí, žít dobrý křesťanský život, hojnost Boží pomoci a ochrany.
Za redakční kroužek PeM

31.12. Čt

1.1.

Pá

3.1. Ne
6.1.

St

10.1. Ne
17.1. Ne

Prosinec 1998
8.00
Silvestr
16.00
Leden 1999
Matka Boží,
7.30
Panna Maria
10.30
2. neděle po Narození 7.30
Páně
10.30
Zjevení Páně
18.00
sv. Tři Králové
7.30
Křest Páně
10.30
7.30
2. neděle v mezidobí
10.30

7.30
Pecháčkovi 53
Svobodovi 255
10.30
7.30
Bednářovi 285
4. neděle v mezidobí
Macháčkovi 55
10.30
Únor 1999
7.30
Klekarovi 292
5. neděle v mezidobí
10.30 Macháčkovi ml.55
7.30
Dostálovi 293
6. neděle v mezidobí
Matějkovi 58
10.30
Popeleční středa
18.00
Řehákovi 283
7.30
Vránovi 18
1. neděle postní
Adamcovi 18
10.30
7.30
Jansovi 65
2. neděle postní
Jansovi ml. 7
10.30

24.1. Ne 3. neděle v mezidobí

p.Holečková 281
Vávra J. 404

31.1. Ne

Moravcovi 267
Vávrovi 270
Alaxovi 258
Marešovi 271

7.2. Ne
14.2. Ne

Nastoupilovi 272

17.2. St

p.Holečková 281
p.Havlová 247
p.Vašíčková 87
Plhákovi 277

21.2. Ne
28.2. Ne
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7.3. Ne
14.3. Ne
19.3. Pá
21.3. Ne
25.3. Čt
28.3. Ne
1.4.
2.4.

Čt
Pá

4.4. Ne
5.4. Po
11.4 Ne
18.4. Ne

2.5. Ne
9.5. Ne
13.5. Čt
16.5. Ne
23.5. Ne
30.5. Ne
3.6.
6.6.
11.6.

Čt
Ne
Pá

13.6. Ne
20.6. Ne
24.6. Čt
27.6. Ne
29.6. Út
4.7. Ne
5.7. Po
11.7. Ne
18.7. Ne
25.7. Ne

PROSINEC 1998

Březen 1999
7.30
Jansovi st. 7
3. neděle postní
p.Vávrová 264
10.30
7.30
p.Motlová 11
4. neděle postní
Motlovi ml. 11
10.30
Sv.Josef
18.00
Marešovi 408
7.30
Macháčkovi 242
5. neděle postní
p.Krátký 73
10.30
Zvěstování Páně
18.00
Filipovi 67
7.30
Venclovi 402
Květná neděle
10.30
Režný 403
Duben 1999
Zelený čtvrtek
18.00
Hubálkovi 61
Velký pátek
18.00 Macháčkovi Z.,M. 55
7.30
p.Vávrová 77
Zmrtvýchvstání Páně
Hejlovi 232
10.30
7.30
Dvořákovi 406
Pondělí velikonoční
p. Uhrová 229
10.30
7.30 p. Matoušková 305
2. neděle velikonoční
10.30
Severinovi 342
7.30
Faltusovi 356
3. neděle velikonoční
10.30
Vašíčkovi 349
Květen 1999
8.00
Formánkovi 203
5.neděle v mezidobí
16.00
Vackovi 197
8.00
Kunertovi 300
6.neděle v mezidobí
Vackovi 197
16.00
Nanebevstoupení Páně 19.00
Bednářovi 302
8.00
Vyhnálkovi 351
7.neděle v mezidobí
Málkovi 77
16.00
8.00
Havlíčkovi 341
Seslání Ducha svatého
16.00 Pecháčkovi MH
8.00
Filáčkovi 332
Nejsvětější Trojice
16.00
Wágnerovi 102
Červen 1999
Tělo a Krev Páně 19.00 p.Kunertová 177
10.neděle v mezidobí 8.00 Prokopovi, Eliášovi 329
16.00
Svobodovi 252
Nejsv. srdce Ježíšovo 19.00
p.Šimková 98
8.00
Blažkovi 335
11.neděle v mezidobí
Applovi 100
16.00
8.00 Nastoupilovi 303
12.neděle v mezidobí
Kunertovi 12
16.00
Nar. sv. Jana Křtitele 19.00
p.Müllerová 87
8.00
Pecháčkovi 330
13.neděle v mezidobí
Kužílkovi 202
16.00
Sv.Petr a Pavel
19.00 Macháčkovi 180
Červenec 1999
8.00
Formánkovi 202
14.neděle v mezidobí
16.00
Marešovi 264
Sv.Cyril a Metoděj 19.00
Vackovi 199
8.00
Menclovi 193
15.neděle v mezidobí
16.00
Zpěvákovi 195
8.00
Marešovi 172
16.neděle v mezidobí
16.00
Formánkovi 83
8.00
Bláhovi 457
17.neděle v mezidobí
16.00 p.Faltusová 128

1.8. Ne
8.8. Ne
15.8. Ne
22.8. Ne
29.8. Ne

5.9. Ne
19.9. Ne
26.9. Ne
28.9. Út
3.10. Ne
10.10. Ne
17.10. Ne
24.10. Ne
31.10. Ne
1.11. Po
7.11. Ne
14.11. Ne
21.11. Ne
28.11 Ne

5.12 Ne
8.12. St

12.12. Ne
19.12. Ne
25.12. So
26.12. Ne
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Srpen 1999
8.00 Faltusovi ml. 128
18.neděle v mezidobí
16.00 Němečkovi 170
8.00
Langrovi 173
19.neděle v mezidobí
16.00 p.Mikulová 162
Nanebevzetí
8.00
Šebrlovi 80
Panny Marie
16.00
Kunertovi 125
8.00
Kunertovi 458
21.neděle v mezidobí
16.00
p.Hrdinová 139
8.00
Kubíčkovi 140
22.neděle v mezidobí
16.00
p.Jandová 129
Září 1999
8.00
p.Hampl 144
23.neděle v mezidobí
16.00
Jurenkovi 160
8.00
Bednářovi 92
25.neděle v mezidobí
16.00 Nastoupilovi 109
8.00 Křivohlávkovi 262
26.neděle v mezidobí
16.00
Venclovi 288
Sv.Václav
19.00
Vávrovi 270
Říjen 1999
8.00
Vávra J. 404
27.neděle v mezidobí
16.00
Marešovi 271
8.00
Moravcovi 267
28.neděle v mezidobí
16.00
Pecháčkovi 53
8.00
Alaxovi 258
29.neděle v mezidobí
16.00
Plhákovi 277
8.00 Nastoupilovi 272
30.neděle v mezidobí
16.00
Svobodovi 255
8.00
p.Holečková 281
31.neděle v mezidobí
16.00 Macháčkovi st.55
Listopad 1999
Všichni svatí
18.00
p.Havlová 247
7.30
p.Vašíčková 87
32.neděle v mezidobí
10.30 Macháčkovi ml.55
7.30
Bednářovi 285
33.neděle v mezidobí
10.30
Dostálovi 293
Kristus Král
7.30
Klekarovi 292
34.neděle v mezidobí 10.30
Řehákovi 283
7.30
Matějkovi 58
1.neděle adventní
Vránovi 18
10.30
Prosinec 1999
7.30
Adamcovi 18
2.neděle adventní
Jansovi 65
10.30
Panna Maria, počatá
bez poskvrny
18.00
Jansovi st. 7
prvotního hříchu
7.30
Jansovi ml. 7
3.neděle adventní
p.Vávrová 264
10.30
7.30
p.Motlová 11
4.neděle adventní
Motlovi 11
10.30
7.30
Filipovi 67
Narození Páně
p.Krátký 73
10.30
7.30
Macháčkovi 242
Svatá rodina
Venclovi 402
10.30
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NAŠE FARNOST NA CESTÁCH
BUNU ZIUA RUMUNSKO (DOBRÝ DEN RUMUNSKO) - 2. ČÁST
Jiřímu
Fajtovi
zabránilo v odjezdu
zranění nohy, takže
naše
skupinka
odjížděla
v pátek
6. 8. do Brna, odkud
vyjížděl
autobus
vypravený cestovní
kanceláří, kompletní
jen ze tří čtvrtin.
Překvapil mě nízký
počet
účastníků
tohoto putování. Mnozí z nich se rozhodovali několik dnů před
datem odjezdu také z důvodu snížení ceny zájezdu. Sešla se nás
opravdu pestrá společnost 25 lidí z celé republiky, z nichž jsem
byl 3. nejstarší. Průvodci CK Libor Houdek a Tomáš Vaníček
vysvětlovali nízký počet účastníků vyšší náročností akce
uskutečněnou v nepříliš atraktivní části rumunských Karpat.
Krátce po 13. hodině vyjel řidič autobusu na dálnici spojující
Brno s Bratislavou. Poklidnou cestu před Slovensko a Maďarsko
narušil moment, při němž jsme v zadní části autobusu ucítili
silný náraz do jeho podlahy. Nikdo z nás nevěnoval tomuto
okamžiku nijak zvláštní pozornost. Později kdosi, snad pro
pobavení ostatních, prohlásil, že se někomu mohla roztrhnout
plynová bomba. Při další běžné zastávce otevřeli řidiči
zavazadlový prostor a silný zápach plynu nenechal nikoho na
pochybách. Při explozi bomby došlo naštěstí pouze k roztržení
dlouhé části švu batohu, v němž byla uložena. Majitel se pustil
do šití. To, že jsme již na Balkáně, dokreslila situace vzniklá na
maďarsko-rumunském hraničním přechodu. Rumunští úředníci
zdůraznili svojí důležitost a doklady potřebné pro vstup do země
potvrdili, až když v rukách svírali několik plechovek
Gambrinusu. Autobus projel městem Arad, dostal se na
nekvalitní silnice plné výmolů a rychlostí nepřevyšující 50 km
za hodinu pokračoval Transylvánií k našemu cíli. Tím byla
vesnice Bran ležící na severozápadním okraji pohoří Bucegi.
Po často přerušovaném spánku mě budí svítání sobotního rána.
Z husté mlhy občas vystupují transylvánské hory. Pohyb
autobusu připomíná jízdu po jakémsi polygonu vybudovaném
pro zkoušení tlumičů v extrémních podmínkách. Vesnice
a městečka, kterými projíždíme mi připadají jaksi ušmudlané,
nevýrazné a šedivé asi jako tomu bylo u nás v dobách
rozvíjícího se socialismu. Se šedí výrazně kontrastují žlutě

natřené trubky plynového rozvodu kopírující ve výšce asi 0,5 m
silniční krajnice a rozbité chodníky v některých obcích.
Přibližně v 9 hodin přijíždíme do vesnice Brun, míjíme
středověký hrad, který prý býval sídlem hraběte Drákuly
a zastavujeme na lesní cestě za posledními domky, abychom se
mohli v klidu připravit na cestu. Sandály na nohách měníme za
pohorky, loučíme se s oběma řidiči a ukrajujeme první metry
z našeho týdenního pochodu. Ramena a záda si velice pomalu
zvykají na zátěž a nám se od průvodců dostává důležitého
upozornění, které se týká kontaktu s ovčáckými psy, které prý
cestou určitě potkáme. Psi pastevců ovcí a krav vzbuzují respekt
nejen svojí velikostí, ale (a to především) hlavně svými
povahovými vlastnostmi. Jsou naprosto oddaní svým pánům,
připraveni s veškerou vehemencí až agresivitou bránit jejich
majetek, tedy svěřené stádo. Jestliže budeme míjet stádo,
musíme dodržet určitou minimální vzdálenost od jeho okraje,
držet se ve skupině a
v případě, že se pes
pokusí zaútočit, sehnout
se pro kámen a alespoň
naznačit jeho hození
proti útočníkovi. Se
sebesilnějším klackem
nebo pokusem o útěk
bychom prý neuspěli. Po
několika stovkách metrů
si prakticky ověřujeme
další pravidlo, které zní:
jestliže chcete bezpečně
projít podél stáda na
úzké lesní cestě, musíte
projít ve skupině po jeho
okraji. Nikdy nesmíte
ovce rozdělit! Stádo
máme úspěšně za zády a
potkáváme
skupinku
polských
turistů
sestupujících z kopců pohoří. Dalších 24 hodin žádného turistu,
který nepatří do naší skupiny, nepotkáme. Až po několika
hodinách stoupání hustým lesem se před námi rozprostře
rozlehlá louka s pasoucími se kravami. Svírají ji lesy a bílé
skalní stěny západního hřebene pohoří Bucegi. Na dohled od
salaše skládáme batohy a jen tak nalehko se vydáváme
obdivovat vodopády padající kaskádovitě po skále. Využíváme
možnost osvěžení v panujícím horku, které až neuvěřitelně čistá
voda nabízí. V bezpečné vzdálenosti od salaše a jejích
štěkajících hlídačů stoupáme a pokračujeme v cestě. V podvečer
míjíme louku s několika drobnými prameny vody, kde se
rozhodneme přenocovat. Těšíme se, že se po noci strávené
v autobuse pořádně vyspíme. Hanka s Jarčou vytahují práškovou
směs pro přípravu bramboráků, jejichž vůně se po chvíli vznáší
nad stany a přitahuje všechny přítomné. Ze suchých smrčků
rozděláváme oheň, povídáme si a sledujeme panorama hřebenu
nad námi. Ve chvíli, kdy se rozhodujeme uložit do „spacáků“,
upoutávají naší pozornost černé přibližující se siluety. Kdo,
anebo co to může být? Vzdálenost mezi stany a skupinou postav
se zmenšuje a my v nich poznáváme koně. Jejich frkání slyšíme
dlouho do noci.
(RM, pokračování někdy příště)
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JAK JSEM SE OCITL VE FRANCII NA SVATBĚ (3/4)
…A už je všechno snědeno, vypito, piknik končí. Jdeme domů a teď vidím ten nejlepší okamžik pro předání
svatebního daru. Cécile za něj moc děkuje, ale ptá se mne, jestli mi nebude vadit, když ho rozbalí až druhý den
ráno, protože nyní již spěcháme na svatební hostinu. Říkám, že to záleží ryze na ní a mně je úplně jedno, kdy si
to rozbalí. Jeden dárek jsem však již viděl. Byla to krásná velká plastická mapa Chamonix a masívu Mont-Blanc,
zarámovaná do mohutného dřevěného rámu. A opět nasedáme do aut. Já tentokráte do auta s Cécilinými
kamarády Jeanem-Françoisem, Laurentem a jeho bratrancem. Jedeme 15 km za Dijon. Zastavujeme ve vsi
Arcelot, kde je krásný zámek. Jeho součástí je i budova
v blízkosti zámku, které se říká Orangerie. A tady bude hostina.
Chcete-li vědět, kde Orangerie přesně leží, tak tady je
zeměpisná poloha: 47°22’ a 2°51’, můžete si ji najít na mapě.
Nejprve se však procházíme krásným parkem v okolí, je tu
i jezero (pravda docela zelené, ale přesto docela romantické)
s mostíkem, na kterém se novomanželé fotí. Všechno probíhá
uvolněně, v klidu, což je mi sympatické. Před vlastní hostinou
nás čeká další piknik venku. Tentokráte v takovém větším
„stanu“. Jen nechápu, proč tu mají místo světla zapnuty ty
tepelné lampy, když je tu i tak takové vedro. Přeci nejsme
žádný kuřata, která se líhnou. Za chvíli také chápu, proč je to
slané pečivo, co vypadá jako koláčky, tak teplé! Nyní nás na
tomto pikniku personál vzorně obsluhuje (už to není
samoobsluha) a já již těch několik sklenek vína, co mi neustále dolévají, začínám v sobě cítit. Budu se muset
večer trochu hlídat. A jde se večeřet! Je tedy už po 21:00, tak jsem zvědav, do kolika hodin to tu potáhneme.
V místnosti je asi 10 stolů, celkem pro cca 100 svatebčanů. U největšího z nich sedí asi 20 lidí, u dalších cca po
8 lidech. Není tu zvyk jako u nás, že po boku novomanželů sedí rodiče, ale novomanželé mají okolo sebe své
přátele. Já jsem dostal opravdu čestné místo. Sedím u toho velkého stolu, hned naproti novomanželům. Každý
stůl má své jméno a kdo kde sedí se každý mohl dozvědět již při pikniku, kdy byla venku vystavena cedule se
zasedacím pořádkem pro jednotlivé stoly. Náš stůl se jmenuje Chamonix. Všechny stoly jsou pojmenovány
podle míst v okolí Mont-Blanc. To také proto, že Bruno i Cécile milují tyto hory a tam se také oba poznali.
A chcete vědět co že jsme to měli? Delikatesní kuřátko v hnízdečku ze salátu, dále výborná mořská
trojkombinace, potom jakési masíčko (asi z kanárka) se zapečenými bramborami a kaviárem v salátě
zabudovaném do košíčku vyrobeného z okurky. Následoval nezbytný sýr, výborný nugátový zákusek (i když mi
pod pojmem nugát známe něco jiného) plavající v malinovém pyré a nakonec několikaposchoďový dort (pěkný,
viďte?).
Chody následují vždy asi 50 minut po sobě, což mi připadá tak akorát. Mezitím se
pije víno a voda (žádný tvrdý alkohol nebo pivo, na to si tady moc nepotrpí). Vedle je
menší místnost s tanečním parketem, kde se okolo jedenácté večer začíná tančit. První
tanec je pro novomanžele a je to vídeňský valčík, nebo něco podobného, já se v tom až
tak nevyznám. U našeho stolu sedí také Frédo a Estell, dva mladí zpěváci. Frédo krásně
hraje na harmoniku a na flašinet pěkné, typicky francouzské písně. Estell zase k tomu
nádherně zpívá. Frédo prý taky nějakou dobu hrál takto v Paříži na Montmartru.
Postupem času u mne nálada neupadává, ale naopak se mi tu líbí čím dál víc. Je tu
opravdu výborná nálada. Tančím s maminkou Cécile, poté taky s maminkou Bruno,
která z toho má hroznou radost a říká mi, jak jsem dobrý, ale já si říkám, to povídá jen
tak. Pak za mnou však přišel Bruno a řekl mi, jak jsem prý zabodoval. Tak z toho mám
taky velkou radost. Na parketu je také 70-letá babička, která se nerozmýšlí a tančí
disko. To jsem tedy ještě nikdy neviděl. Disko tancují běžně i dvě generace navzájem.
Jinak polku a valčíky tady moc nehrají, za to jsou tu tanga a jejich tance, které ani tak
moc neznám. No možná že to jsou tance, které se tančí i u nás, kdo ví ?☺. Na svatbě je
i Cécilin bratránek Philippe (čteno „Filip“), kterého znám již ze svého minulého pobytu
v této sympatické rodině, protože jsme byli na oslavě jeho narozenin v restauraci na
bulváru Saint-Michel v Paříži a moc rád na to vzpomínám. Philippe se vůbec nezměnil. Už není v Paříži, pracuje
ve firmě v Lille na severu Francie, která distribuuje sportovní potřeby a prý ho to baví. Má tu dva mladší bratry,
Nikolu a Bertranda, na kterých hned poznávám, že patří do rodiny. Právě s Philippem jsem popil několik sklenek
šampaňského a začínám to již opravdu cítit. Ale naštěstí nic nemíchám a proto to snad dopadne dobře.
A je tu ráno. Ani jsme se nenadáli a je konec. Loučím se ještě s několika milými lidmi v domnění, že se už
neuvidíme. To ještě nevím, že je tu od oběda pokračování. Odcházíme jako poslední. Je 4:40, přichází nový
den. Do postele se dostávám o hodinu déle. Usínám okamžitě. Ani se nestačím zamyslet nad tím vším, co jsem
prožil. Bylo toho moc a ačkoli bych některé části svatby viděl radši v trošku oficiálnějším tónu (tak, jak jsme
zvyklí u nás), musím říci, že tento den předčil má očekávání. A co bude zítra? Čekají mne tu ještě dva dny.
Jsem moc zvědav, co přinesou.
(ZK, dokončení někdy příště)
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PRO DĚTI
AHOJ DĚTI!
Je noc. Ale přece je
všude rušno, plno
pobíhání,
plno
chystání
dárečků
a slavnostního shonu.
Každý, snad každý,
kdo může, spěchá mrazivou nocí veden touhou spatřit to
malé Děťátko, které se právě dnešní noci narodilo.
Zavinuté v plenkách leží v chudých jesličkách. Sklání se
nad ním jeho Matka Panna Maria a zpívá mu krásnou
píseň. Ta se lehounce nese do dáli a v srdcích všech
příchozích se rozlévá nepopsatelná radost...
Na našem obrázku je dnes namalováno několik
postaviček, několik dětí a zvířátek, které se všemi
ostatními malými, velkými, ale i s ostatními zvířátky
spěchají do Betléma za Ježíškem.
Až si obrázek dobře prohlédnete, zkuste v něm hledat.
A co to bude? Mezi všemi dětmi i zvířátky jsou vždy
dvě postavičky stejné, i když nemusejí být ve stejné
poloze. To znamená, že můžete hledat dvě děti, dvě
ovečky, dva pejsky, dva ptáčky. Najdete všechny
dvojice?
(otazníček)
Pro starší:
Pro vás by bylo hledání stejných postaviček příliš jednoduché. Proto na vás čeká něco trochu jiného. Ve vašem
obrázku jsou ukryta písmena. Je jich tam celkem dvanáct. Vypadají tak, jako toto A, tedy ne jednoduché. To jen pro
informaci, abyste věděli, co máte hledat. Ještě napovím, že z písmen si můžete sestavit dvě slova. Tak s chutí do
toho. Příště si řekneme vyluštění.
A teď ještě vánoční přání.
Vám všem nejmenším, i těm trochu větším přeji moc krásně prožité vánoční svátky, klid a mír a pohodu ve vašich
domovech a k tomu všemu velikou radost ze všech dárků, zvláště pak z toho největšího, který dostáváme každý rok
znovu my všichni - z narození Ježíška.
(EJ)
K jesličkám chvátám v spěchu,
klopýtám a ubývá mi dechu,
však přesto, chci spatřit
to malé Děťátko.
Snad podaří se mi to
už zakrátko.
Na troše slámy Ježíšek spí,
krásný sen svůj sní.
V němém úžasu poklekám,
skláním se a slova úcty hledám.
Jak má to člověk pochopit,
že Bůh chce všechny tak obdařit
a daruje jim svého syna.
Vždyť skrze toto zrození
dává nám Bůh vykoupení
a všemu lidstvu je tak odpuštěna vina.
Jen mlčím a hledám slova díků...
Tobě Pane chvála,
po všechny časy ať je vzdána!

(EJ)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. neděle adventní
20. prosince 1998
52.-53. týden / 98

BOHOSLUŽBY V NAŠÍ FARNOSTI O VÁNOCÍCH:
21. prosince - pondělí
22. prosince - úterý

23. prosince - středa

po 4. neděli adventní
18.00 Dolní Čermná - za Annu Nýdrlovou a sourozence
po 4. neděli adventní
6.45 Dolní Čermná - za Ludmilu Uhrovou, manžela a dva syny
18.00 Verměřovice - na úmysl dárce
po 4. neděli adventní
18.00 Dolní Čermná - za Františka Severina a rodiče z obou stran

24. prosince - čtvrtek, Štědrý den
8.00 Dolní Čermná - na úmysl dárce
16.00 Verměřovice - na úmysl dárce
Tato mše svatá z vigilie slavnosti Narození Páně je určena pro všechny, kteří se
nemohou zúčastnit „půlnoční“ mše. Koledy budeme zpívat za doprovodu kytar.
24.00 Dolní Čermná - půlnoční mše svatá.
Upozorňujeme, že na tuto „půlnoční“ jede autobus. Vyjíždí v 23.30 h.
z Verměřovic od kostela, pokračuje přes Petrovice a zastavuje na všech
obvyklých zastávkách.

25. prosince - pátek, Slavnost Narození Páně
7.30
9.00
10.30
15.00

Dolní Čermná - za farníky
Verměřovice - za Jaroslava Duška a oboje rodiče
Dolní Čermná - na úmysl dárce - slavná zpívaná mše svatá
Dolní Čermná - zpívané latinské nešpory s požehnáním

Sbírka při půlnoční mši sv. a při mších sv. tento den bude věnována na splacení půjčky při opravě fary.

26. prosince - sobota, Svátek sv. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka
7.30 Dolní Čermná - za rodinu Frimlovu
9.00 Petrovice - za Růženu Duškovou a oboje rodiče
10.30 Dolní Čermná - na úmysl dárce - kytarová mše svatá

27. prosince - neděle, Svátek sv. RODINY Ježíše, Marie a Josefa
V naší farnosti bude obnova manželských slibů
7.30 Dolní Čermná - za Matyldu Kroulíkovou a manžela
9.00 Verměřovice - na úmysl dárce
10.30 za farníky - slavná zpívaná mše svatá
15.00 Mariánská Hora - jesličková pobožnost
28. prosince - pondělí

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
18.00 Dolní Čermná - na poděkování Pánu Bohu

29. prosince - úterý

pátý den v oktávu Narození Páně
6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce

30. prosince - středa

šestý den v oktávu Narození Páně
18.00 Dolní Čermná - za Ludmilu Marešovou
manžela a vnuka
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31. prosince - čtvrtek, sedmý den v oktávu Narození Páně - sv. Silvestra
konec občanského roku 1998 - odpolední mše sv. na poděkování za přijatá dobrodiní
8.00
Dolní Čermná - za Oldřicha a Vojtěcha Kunertovy
16.00 Dolní Čermná - za všechny dobrodince naší farnosti
23.00 Dolní Čermná - adorace zakončená svátostným požehnáním

1. ledna 1999 - pátek, Oktáv Narození Páně - Slavnost MATKY BOŽÍ P.MARIE
7.30
9.00
10.30
15.00
2. ledna - sobota

Dolní Čermná - na úmysl dárce
Petrovice - za zemřelé z rodiny Antonína Junka
Dolní Čermná - na úmysl dárce - slavná zpívaná mše svatá
Dolní Čermná - zpívané latinské nešpory s požehnáním

sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce
17.00 Verměřovice - za Oldřicha Hrdinu a rodiče z obojí strany

3. ledna - neděle, 2. neděle po Narození Páně
7.30 Dolní Čermná - za farníky
9.00 Petrovice - za Rudolfa Krátkého a rodiče
10.30 Dolní Čermná - na úmysl dárce

Příležitost ke sv. zpovědi v následujících týdnech budete mít:
Dolní Čermná - odpoledne od 15.00 - do 17.55 h.
zpovídá také P. Šanc
úterý 22.12.
Dolní Čermná - ráno od 6.00 - do 6.40 h.
Verměřovice - odpoledne od 14.00 - do 17.55 h.
zpovídá jen duchovní správce
středa 23.12.
Dolní Čermná - odpoledne od 14.00 - do 17.55.h.
zpovídá také P. David
čtvrtek 24.12.
Dolní Čermná - ráno od 6.00 - do 7.55 h.
V ostatní dny se zpovídá jen 30 minut před začátkem každé mše svaté ve farním kostele.
pondělí 21.12.

Návštěva nemocných farníků se uskuteční:
V pondělí 21.12. dopoledne - v pečovatelském domě v Dolní Čermné
V úterý 22.12. dopoledne - v Petrovicích

Duchovní správce srdečně zve na akce ve farnosti:
„Koledování pod vánočním stromem“: v neděli 20.12. v 17.00 h. na náměstí v D.Čermné
Vystoupí děti čermenské farnosti s vánoční scénkou a koledami a po té zahraje
čermenská dechovka lidové koledy. Peněžní sbírka bude věnována na léčení
Likvidace lepry. Přijďte podpořit svou účastí naše děti a hudebníky a zazpívat si
spolu s nimi známé české koledy.
ve středu 23.12. na faře a to podle tříd:
- předvánoční setkání dětí:
od 9.00 h. - do 10.15 h.: 1. a 2. třída
od 10.30 h. - do 11.45 h.: 3. a 4. třída
od 13.00 h. - do 14.15 h.: 5. a 6. třída
od 14.30 h. - do 15.45 h.: 7., 8. a 9. třída
Upozorňujeme, že mše svatá pro děti bude v nejbližší době
v pondělí 4. ledna 1999!
(Pa)
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