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PODOBENSTVÍ O HODINÁŘI

V malém domku na konci města bydlel hodinář se svou
početnou rodinou. Neměli na růžích ustláno. Jen tu a tam
přinesl někdo hodináři něco k opravě a málokdy se tu zastavil
zájemce o nové hodiny. Lidé v městě a okolí nebyli zámožní,
i hodiny byly pro většinu z nich přepychem. Hodinář byl
opravdový mistr svého řemesla. Přestože byl chromý na obě
nohy a po dílně se jen ztěžka pohyboval, jeho ruce byly
citlivé a hbité, jeho oči jasné a zrak bystrý, jeho sluch byl
jemný a rozeznal i sebemenší závadu v tichém tikotu hodin.
Na stěnách jeho malé dílny visely krásné hodiny, malé
i velké, vesele tikající i vážné a velebné, jejichž kyvadlo
zvolna a přesně odměřovalo čas. Byla to malá umělecká dílna.
Jednou šel okolo krámu kněz. Vešel dovnitř, potřeboval
opravit své hodinky. Užasl, když viděl všechny ty skvělé
exempláře po stěnách. Prohlížel si je, zatímco hodinář
opravoval porouchané péro.
,,Jsi umělec, hodináři, tohle jsou všechno pravé
poklady,“ řekl.
Hodinář mávl rukou. Nebyl zvyklý naříkat a stěžovat si,
ale najednou se mu zachtělo otevřít knězi své srdce.
,,K čemu jsou mi poklady, které nikdo nekoupí? Co jsou
mi platná ta - jak říkáte - umělecká díla, když visí jen na zdi
a já se na ně dívám, jak ubíhá čas a odměřuje mou bídu. Tady
vesele tikají hodiny a vedle v kuchyni stojí na sporáku
prázdné hrnce a žena a děti by chtěly jíst….“
Hodinář povzdechl.,,Ani trochu štěstí mi Pán Bůh nedal,
otče. Jen bídu a nemoci, dětí plno a peníze žádné. Já jsem
mrzák, sotva chodím. A tak jen sedím tady v dílně, dělám
hodiny, vymýšlím stále nové, zlepšuji - ale k čemu mi to je?“
Kněz mlčel, procházel se podél stěny s hodinami
a najednou se zastavil u těch největších a nejkrásnějších.

Měly malovaný ciferník, vyřezávané ručičky, lesklé mosazné
kyvadlo na dlouhé tyči a dvě velká, těžká olověná závaží.
,,Krásné hodiny,“ pochválil je kněz, jako by ani neslyšel
dlouhou hodinářovu zpověď.,,To je taky tvoje práce?“
,,Jsou to mé nejkrásnější hodiny, otče. Jsou přesné
a spolehlivé. Všechny ostatní hodiny řídím podle nich.“
,,Mistrovské dílo, hodináři. Jen škoda, že si je zatížil
takovými strašnými kusy olova,“ řekl kněz, přistoupil
k hodinám a obě závaží vyvlekl z háčků, kterými byla
zavěšena na řetízcích. Hodiny se zastavily. Hodinář udiveně
zíral, nemohl pochopit knězovo počínání. Cožpak je tak
hloupý?
,,Jak to, že tvé vynikající hodiny nejdou, hodináři,“
zeptal se kněz.
,,Ach, otče,“ zavyčítal hodinář,,,jak mohou jít, když jste
jim vzal jejich závaží?“
,,Chtěl jsem jim ulehčit,“ řekl kněz.
,,To závaží je přece jejich hnací síla, otče. A já jsem
přesně spočítal, jak má být závaží těžké.“
Kněz se usmál, zavěsil obě závaží na místo, ťukl do
kyvadla a hodiny začaly zase tikat.
,,Jsi velký mistr, hodináři, přesně víš, jaké závaží které
hodiny potřebují. A víš, že je to jejich hnací síla. I náš Pán
dobře ví, jaké závaží kdo v životě potřebujeme. Neboj se, On
tě nepřetíží. On je dobrý Mistr. Ale kdyby ti ta závaží vzal,
byl bys stejně neužitečný a nepotřebný jako hodiny, které
nejdou.“
Kněz už dávno odešel, ale hodinář se stále ještě díval na
své krásné kyvadlové hodiny na stěně, naslouchal jejich
pravidelnému, nevzrušenému tikotu a mimoděk sepjal ruce.

STÁVKA

Se stávkou zaměstnanců někdo souhlasí, někdo nesouhlasí, každý z nás by se měl ovšem zamyslet nad pravým důvodem
stávky. Tím není rozhodně jen protest proti snižování platů. Hlavní důvod přece je, že stávkující nevidí rozumné důvody pro
jejich snižování. Argumenty a fakta, která zaznívají nížeji, nejsou nová, ani objevná. Jen se zdá, že hlavně ve vládě, se nad nimi
nechce nikdo zamýšlet.
Ano, ale který z úředníků, lékařů nebo policistů ji zavinil? Celosvětovou krizi rozpoutaly chamtivé a nepoctivé finanční
ústavy a ratingové firmy. Do nepoctivých praktik byli namočeni světoví finanční hráči, někteří i s pobočkami či působností
v ČR. V rámci krize se mnohé banky po celém světě dostávaly do ztrát, české pobočky jsou ale v neustálém zisku, který posílají
od počátku krize mateřským společnostem do zahraničí. Češi tak mj. pokrývají ztráty způsobené jinde a jinými. Státní
zaměstnanci se těžko smíří s tím, že oni budou platit za podvody v nejbohatším podnikatelském oboru.
Ano, otázka proč dluhy má je na knihu. Řekněme si poctivě, že tu jsou dvě hlavní příčiny rozkradení, v lepším případě
téměř „rozdávání“ stamiliardového majetku státu za vlády pravice. A neúsporné hospodaření. Neúsporné hospodaření i za vlády
levice v dobách, kdy jsme mohli šetřit na zlé časy. Případně sanování škod po minulých vládách a pokračování ve
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„zlodějinách“ u veřejných zakázek. Školníci z Uherského Hradiště nebo odjinud stěží pochopí, proč politici, kteří figurují
u rozkrádání majetku a příjmů státu, teď chtějí náhradu škody po nich. Jejich názor má neopominutelnou logiku.
Ano, s tím se ztotožní každý, věřím, že včetně stávkujících, ale s důrazným dovětkem: užiteční a pracující lidé by měli být
o peníze obíráni až na posledním místě. Utrácení státu a veřejných institucí za nesmyslné, předražené projekty či nesmysly je
bezpříkladné. Příkladů bychom našli tisíce a v řádu stovek miliard v rámci posledních dvou desítek let. Jen z posledních dnů si
vzpomeňme na několik perliček:
- Nemocniční nákupy nepoužitelných teploměrů, které mají odchylku až 2 °C po pěti tisících Kč,
zatímco nejpřesnější papírový je za pětikačku.
- Zápalné šňůry s dvouletou expirací nakoupené v množství na 225 let za 70 milionů Kč.
- Zpráva NKÚ: nejméně polovina z každoroční státní dotace ve výši 50 miliard Kč se na
silnicích a dálnicích utrácí za stavby, které jednak bývají předražené a jednak nemají žádný
ekonomický efekt.
Stát je ve fázi, kdy jeho schopnost rozumně nakupovat se změnila ve schopnost utrácet
peníze. Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Pavel Kohout pro Hospodářské
noviny prohlásil: „Pokud by se zakázky (veřejné) lépe vypisovaly a průhledně organizovaly,
ušetřené peníze by smazaly většinu schodku státního rozpočtu.“
Kdo je za vypisování a pravidla veřejných zakázek odpovědný? Stávkující zaměstnanci?
Z výše uvedeného si troufnu odvodit ještě jedno podotknutí, dluh není velký proto, že by ho projedli důchodci,
nezaměstnaní, nebo rodiny či matky s dětmi. Je velký proto, že co šlo, to se nesmyslně utrácelo a rozkrádalo. Pokud jde
o dávky těm, kdo nepracují, přestože by mohli, dávala je dlouhá léta svorně pravice i levice. Ani tady nenesou
odpovědnost zdravotní sestry s hasiči. Nejsou to sociální dávky, které ruinují stát. Jsou to miliardy na konsolidaci bank nebo
ztrátových soukromých železáren. Je to veřejná podpora velkopodnikatelů. Největší „sociální dávky“ dostávají bohatí
podnikatelé formou dotací a můžeme říci, že čím bohatší, tím více si dokáží na nejrůznější nesmyslné „EU projekty“
ukousnout. Tváříme se, že dnes jde ponejvíce o evropské peníze. Ale to je přece nesmysl! Jde o naše peníze, které jsme do EU
poslali a vracejí se zpět z většiny jen „vyvoleným“.
Ministr dopravy Bárta nebo Saša Vondra na obraně se od nástupu do funkce pustili do auditů a chapadla chobotnice
identifikují a řežou. Oba také vyhazují každého, kdo je jen podezřelý z korupce nebo mrhání veřejnými penězi. Bohužel,
k získání důvěry ve vládní škrty to nestačí. Na garanta úspor se pasoval Miroslav Kalousek ověnčený skandály z předražených
nákupů na ministerstvu obrany. Ten politik, který léta spoluvedl i vedl KDU-ČSL odpovědnou za ministerstva, kde se
rozkrádalo nejviditelněji, tedy na obraně a dopravě. Ten ministr, který dnes přijímá úředníky vyhozené pro podezření z korupce
z jiných ministerstev. Nepopularita pana ministra není dána tím, že chce šetřit. To je jen zbožné přání. Je daná tím, že lidé mají
pocit, že vodu káže ten, kdo přes desítku let pil víno. A nemám na mysli alkohol! V tomto ohledu může být naopak pan
Kalousek pro některé lidsky sympatický.
Problém v popularitě úspor je daný také plošnými a nepromyšlenými škrty, viditelná je snaha bezhlavě spořit, ber kde ber.
Když se spoří v moderní firmě, tak šéf nemůže dát příkaz uspořte na všem a všude tolik a tolik, bez ohledu, co se stane. První
na řadě je analýza, audity stávajícího stavu, s rozborem následků budoucích úspor. Úspory nesmějí ohrozit efektivitu firmy, ale
naopak ji posílit. Ve světě i u nás jsou analytické firmy zaměřené na audity efektivity v komerčních i státních firmách. Pracují
„zdarma“, za odměnu si berou procenta z uspořených peněz. Uspoří až 25 % výdajů při zachování stávajících výkonů. Proč stát,
tedy ministerstva a státní orgány takové firmy neosloví a nezadají jim studie, kde a za co uspořit? Náklady by byly nulové,
finanční efekt značný. O plýtvání už máme kuriózní svědectví z ministerstva dopravy, kde desetitisíce Kč měsíčně stálo jen
zalévání květin. Jako kdyby úředník neměl už sílu zalít kytku na svém okně. Nesmyslných činností státu bychom našli opět na
tisíce případů. Je třeba je pojmenovat a skoncovat s nimi.
Moderní stát nejraději vybírá peníze formou daní. Svůj majetek ovšem prodává či pronajímá obvykle za nízkou a netržní
cenu. Myslím, že bychom našli stovky nemovitostí či pozemků, které stát dokonce nechává ladem a ještě platí za jejich údržbu.
A teď neříkám, prodejme ten majetek, naopak, najděme nájemce, kteří majetek zvelebí a budou ještě platit. Jak je možné, že
šéfové státních či polostátních firem berou miliony ročně? V čem jsou tak výjimeční, když většinou úřadují v téměř
monopolních firmách? Proč stát nehledí na zvýšení ziskovosti těchto firem a tyto zisky nevybírá? A nedělám si legraci, stát
nečerpá zisky ze státních firem (např. Budvar). Je šílené, že stát dodnes nedaní sázky! Sázkové firmy sice mají odevzdávat
procenta na veřejnoprávní účely, ale víme, jak to v praxi vypadá. Peníze se přelévají od „party k partě“. Bezesporu by bylo
dobré, kdyby stát uměl vybírat peníze, ale vidíme, že např. hejtman Palas (i bývalý premiér Gross – pozn.) vládne až
stomilionovým majetkem, který neumí vysvětlit, a na který si legálně nikdy vydělat nemohl, a s finanční policií to ani nehne.
Zdanění nelegálně nabytého majetku je celosvětově osvědčená a praktikovaná věc, proč to samé nefunguje u nás? Není záhada,
zapadá to do výše uvedených faktů. Jako pravicový člověk také zastávám názor, že za své dluhy odpovídám já, ne druzí a měl
bych je platit ze svého. Vláda ale dnes uvalila „plošnou pokutu“ lidem, kteří v drtivé části za schodky státního rozpočtu
nemohou. Stát, pravda, by neměl utrácet více než má. Na stranu druhou by škrty měly začínat od výdajů, které jsou nejvíce
zbytečné (přetučnělá ministerstva, zastoupení politiků v několika správních radách s tučnými odměnami – to není střet zájmů?,
neúměrné požitky poslanců a politiků, výjezdové dovolené za státní peníze – pozn.). Objevit takový případ, rovná se zatím
malému zázraku.
Šetřit se musí. Pokud vláda chce, aby se lidé obětovali za zlodějiny druhých, měla by je o peníze žádat méně
arogantně. Měla by padnout na kolena a o peníze své občany s pokorou prosit!
Tomio Okamura, úspěšný podnikatel, 10. 12. 2010
Tento článek byl převzat z farního časopisu Okénko do letohradské farnosti č. 1/2011
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MUDR. P. VOJTĚCH NOVÁK

Vojtěch Novák se narodil dne 15. srpna 1958 v Lanškrouně rodičům Vojtěchu a Anně Novákovým z Dolní Čermné č. 194.
Pochází z pěti dětí, je narozený jako poslední. Jeho sourozenci jsou sestry: Marie (již zemřela), Milada, Anna, a Ludmila – S.
M. Ambrožka je dominikánka.
Základní školu Vojtěch vychodil v Dolní Čermné, poté studoval na Gymnasiu
v Lanškrouně. Od školních let, mimo ministrování, působil na kruchtě farního kostela sv. Jiří
spolu se svými sestrami. Vojtěch hrál I. housle, Anuška a Lída na varhany. Tehdy kostelní sbor
pod dirigentskou taktovkou pana Jana Hampla dosahoval velmi dobré hudební úrovně a zajížděl
zpívat na různá poutní místa (Sv. Kopeček, Luže. Králíky aj., včetně Maria Zell). Vojtěch už
jako ministrant tušil Boží volání stát se knězem – lékařem duší. Nakonec však volil cestu lékaře
těla. Vystudoval lékařskou fakultu UK, obor chirurgie, kde 9. července 1984 promoval s titulem
MUDr. Po promoci nastoupil jako lékař do nemocnice
v Červené Vodě, kde působil do roku 1989. Mezitím
v letech 1984/5 absolvoval základní vojenskou službu
v Kroměříži jako útvarový lékař. V letech 1989 až
1992 prováděl lékařskou praxi na II. chirurgické
klinice v Praze. V tomto období stále více poznával
a pociťoval silné volání jít za Kristem. Za toto své
nové povolání vděčí své matce, jak v roce 2005 napsal,
„vděčím především vytrvalým modlitbám mé maminky, jejíž sebeobětující láska,
nezlomná víra a důvěra v Boha, rostoucí každým novým utrpením, jsou pro mě
příkladem dodnes.“ P. Vojtěch přiznává, že na něho silně zapůsobil i život věrného
dlouholetého dolnočermenského kněze P. Čeňka Ptáčka a jeho úcta k Božskému Srdci
Páně (první pátky), k Nejsvětější svátosti oltářní (výstavy) a neochvějná důvěra
v Pannu Marii, kterou zdejší lid uctívá na zdejším poutním místě – Mariánské hoře.
V říjnu 1992 nastoupil MUDr. Vojtěch Novák na Filosoficko-teologickou
vysokou školu v Heiligenkreuzu v Rakousku, aby naplnil své nové povolání stát se
knězem. Po absolvování této vysoké školy byl dne 22. února 1998 vysvěcen na jáhna
biskupem Jaroslavem Škarvadou. Jáhenskou službu poté vykonával u sv. Prokopa
v Praze na Žižkově. Rok poté, 13. února 1999, byl vysvěcen na kněze u sv. Prokopa
biskupem J. Škarvadou. Primici P. Vojtěch slavil u sv. Gotharda v Praze – Bubenči s tamními farníky a se svými blízkými.
Po vysvěcení jeden rok působil jako kaplan ve Vlašimi. V roce 2000 se stal na tři
měsíce administrátorem třech farností Zdislavice, Kondrac a Pravonín. Od července 2000 do
září 2007 byl jmenován novým administrátorem farností Keblov, Dolní Kralovice a Snět.
Tato oblast je poznamenána stavbou vodního díla Želivka – zdroj pitné vody pro Prahu.
Dolní Kralovice měly krásný starý gotický kostel, který zatopila přehrada Želivka. Totalitní
režim místo kostela postavil obřadní síň, která v době příchodu P. Vojtěcha byla značně
zchátralá. P. Vojtěch ji přestavěl v nový krásný kostel s věží. Interiér zrekonstruovanému
kostelu darovaly sestry Vincentky z Erfurtu z nemocniční kaple. Nový kostel v roce
2004 vysvětil kardinál M. Vlk. Rekonstrukce se dočkaly i farní kostely Nanebevzatí Panny
Marie v Keblově, kde byl opraven i interiér, a sv. Petra a Pavla ve Snětu. Farnosti značně
oživly
nejen
stavební
sv. Filip
činností
na
Apoštol; podle evangelisty Jana (6, 5-7) byl
kostelech, ale i duchovně, neboť svou kněžskou
Filip prostředníkem mezi hladovým zástupem
opravdovostí získal P. Vojtěch pro Krista mnohé
a Kristem při zázračném nasycení pěti tisíců
lidi. P. Vojtěch sídlil na faře v Keblově, kterou
na břehu Tiberiatského jezera. Podle Zlaté
musel rovněž zrekonstruovat. Všechny tři farnosti
legendy působil jako hlasatel evangelia u
zahrnovaly celkem 33 malých vesnic.
Skytů. Pohané ho prý ho zajali a nutili
A jak to bývá, když mladý kněz opraví
obětovat Martovi, avšak z podzemí vylezla saň
kostely a faru, probudí duchovní život a oživí
a zahubila velekněze a dva rytíře, jejichž
farnost, sžije se s ní, je zpravidla poslán do dalších
sluhové drželi Filipa ve vězení. Sedm dní před
farností na další úhor Páně. A tak i P. Vojtěch
smrtí svolal své učedníky a dal jim
Novák se v roce 2007 přestěhoval do Rakovníka,
napomenutí. Ve stáří 87 let byl zajat pohany a
coby administrátor farnosti, a s ním i jeho rodná
rozpjat na kříži zemřel mučednickou smrtí.
sestra Ludmila – Ambrožka, která je jeho pravou
Zobrazován je jako vousatý muž středního
rukou a nepostradatelnou pomocnicí. Hraje na
věku, s knihou a křížem v ruce, často ve
varhany, vede scholu a pomáhá, kde může.
dvojici se sv. Jakubem Menším.
P. Vojtěch Novák zde působí dosud.
Zpracoval js.
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Minulý týden jsme prožili tolik očekávané Velikonoce. Zároveň se také v naší farnosti slavila
pouť, protože právě na neděli 24. dubna připadl svátek svatého Jiří – patrona farního kostela. Díky
pozdnímu datu letošních Velikonoc se obě tyto slavnosti musely „podělit o místo“ během jediné
neděle. Velikonoční radost ze zmrtvýchvstání Pána Ježíše tak mohla být poutní slavností ještě
znásobena.
Je za námi první týden velikonoční doby a zároveň právě dnes začínáme měsíc květen. Máj –
měsíc, kdy snad nejvíce vnímáme nádheru květů a rašící přírody, máj – měsíc zasvěcený Panně
Marii. Proto se věřící scházejí na
májové pobožnosti – uctít Pannu
Marii, prosit ji a stále znovu se
svěřovat do její mateřské náruče.
Víte moc dobře, jak se
u maminky v náruči cítíte dobře
a bezpečně, jak přestane hned
všechno bolet a zmizí strach
a obavy… A maminka – ta zase
přesně pozná, kdy je jejího
mateřského
objetí
třeba.
Mateřská láska je velmi silná,
mnoho vydrží a je vytrvalá,
chrání ten nejcennější poklad –
děti. A mateřská láska Panny
Marie – ta myslí nejen na vás
malé, ale na všechny lidi světa
jako na své děti.
Na obrázku jsou srdíčka
a květy. Srdce připomenou
mateřskou lásku P. Marie
a květy celý obrázek zdobí.
Srdcí je v obrázku mnoho, ale
jen některá jsou celá, ostatní se
trochu
schovávají
nebo
překrývají. Vaším úkolem bude
najít všechna celá srdíčka,
vybarvit je a spočítat. Číslo,
které zjistíte, patří k velikonoční době. Víte proč?
(Otazníček)

Pro starší:
Velikonoce svým významem a velikostí převyšují všechny svátky v roce. Doznívají ještě další týdny až do Svatodušních
svátků, které poměrně dlouhou dobu velikonoční završí a uzavřou. Radost ze vzkříšení našeho Pána pak připomíná každá
neděle.
O událostech, které prožívali učedníci po bolestném ukřižování Pána Ježíše, o strachu a pochybnostech, o postupném
pochopení významu Ježíšových slov nádherně vypráví Písmo svaté. Předkládá situace, kdy se učedníci tváří v tvář
Zmrtvýchvstalému vyrovnávali se skutečností, že jejich Pán byl opravdu vzkříšen. Byla to zcela nová zkušenost – nádherná
a radostná.
My se jednoho konkrétního příběhu dnes dotkneme trochu podrobněji. Popisuje ho evangelista Lukáš a píše v něm
o návratu dvou mužů z Jeruzaléma do vsi jménem -----. Cestou spolu oba rozmlouvali o událostech a okolnostech ukřižování
Ježíše Nazaretského. Zabráni do hovoru sotva věnovali pozornost tomu, že se k nim připojil další muž. Jejich očím jako by
něco bránilo poznat v něm samotného -----. Když se zeptal, o čem rozmlouvají, zastavili se plni smutku a zklamání. Jeden
z nich – nazývaný ----- se podivil, že muž neví o událostech v Jeruzalémě. Vše mu tedy vypověděl. Řekl také o naději, kterou
vkládali v Ježíše jako vykupitele. Zmínil se i o ženách, které ráno nalezly prázdný hrob a anděly, kteří jim říkali, že Pán je živ.
Ježíš se podivil nad jejich nechápavostí a začal jim vyprávět od ----- přes všechny ----- o tom, co se na něho vztahovalo
v Písmu. Mezitím došli k vesnici. Schylovalo se k večeru, a tak přemlouvali Ježíše, aby u nich zůstal. Zasedl s nimi tedy ke
stolu a teprve v okamžiku, kdy vzal chléb, vzdal díky, ----- a rozdával, otevřely se jim oči a poznali ho. On však zmizel.
Najednou si uvědomili, jak hořela jejich srdce při Ježíšově vykládání Písma cestou domů. Hned se vrátili zpět do Jeruzaléma
a vše vypravovali učedníkům.
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V textu chybí 6 slov. Najdete je po
vyluštění osmisměrky, kde se ukrývají pod
38 písmeny. Osmisměrku naplňují slova
vypovídající
o událostech
Velikonoc
a celkově jí dávají tvar květu jako něčeho
krásného, co nad vším těžkým nakonec
vykvetlo.
Náplň osmisměrky:
I když jsou uvedena slovní spojení,
každé slovo je umístěno samostatně.
Velikonoce,
poslední
večeře,Getsemanská zahrada, modlitba,
opuštěnost, smrtelná úzkost, krvavý pot,
bičování, trnová koruna, křížová cesta, kříž,
slzy matky, Šimonova pomoc, rouška od
Veroniky, pláč žen, tři pády, ukřižování,
pokora, Boží vůle, smrt, krev a voda,
prázdný
hrob,
odvalený
kámen,
zmrtvýchvstání, věčný život
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Po přiřazení odpovídajícího symbolu
k jednotlivým zastavením měla vzniknout
řada 28 písmen: PÁN JEŽÍŠ PROCHÁZÍ
KŘÍŽOVOU CESTU.

LETEM SVĚTEM
Škoda, že vychovatelé (nevyjímaje rodiče), často rezignují a jen bezmocně přihlíží dětem, které se stále více noří do
bezbřehé virtuální bažiny a podřizují se mediálnímu diktátu. Psycholog Koukolík píše, že rodiče, kteří své děti, místo vzájemné
blízkosti a rozmluvy, předčasně a na dlouhou dobu vystavují televizi, internetu a počítačovým hrám, jim doslova seberou
vnitřní život i schopnost kriticky myslet a rozvíjet vlastní obrazotvornost. Sociolog Sak tvrdí, že negativní působení současné
společnosti na děti a mladé dokáže kompenzovat pouze ta část rodin, která je po sociokulturní a vzdělanostní stránce vysoce
kvalitní. Je třeba, aby rodiče svým dětem vyprávěli, četli jim, vedli je k aktivitě, vodili do přírody, seznamovali s uměním
a kulturou a podporovali děti v četbě hodnotných knih. Televize by měla být v domácnostech normálně vypnutá. V žádném
případě by nemělo mít dítě televizi ve svém dětském pokoji! A počítač s internetem? Ten by měl být umístěn v centrální
místnosti bytu, kde se všichni pohybují. Není nutné snad vysvětlovat proč? Je příznačné, že zakladatel Microsoft Bill Gates
dovoloval svým dětem sedět u počítače nejvýše hodinu denně.
Položme si otázku: víme, co sledují naše děti v televizi, hlavně však na internetu, ve svých pokojících? Uvědomujeme si,
kolik hodin tráví před obrazovkou a před monitory počítačů? Staré dobré a osvědčené pravidlo zní: Důvěřuj, ale prověřuj!
(pozn.)
Před několika dny si jeden učitel posteskl, že to vypadá, jako by rodiče rezignovali na povinnost výchovy svých dětí a stali
se pouhými „krmiči“ a „plniči“ jejich přání. Popisuje konkrétní případ: „Viděl jsem, jak asi tříleté dítě v restauraci dupalo
nohama, shazovalo věci ze stolu a okolo něj tancovalo pět dospělých, z nichž si ani jeden nevěděl rady. Nenašel se nikdo, kdo
by ho plácl přes zadek a usměrnil. A znám rodinu, kde se na přání dítěte „chci jet do obchodu!“, prostě vyrazí. Kdykoliv. Tam,
kde rodiče nedají dětem mantinely a vlastní dobrý příklad, to téměř nikdy nemůže dobře dopadnout. Sirachovec nás varoval:
„Kdo kazí syna, bude ovazovat rány!“ (Sir 30, 7).
Rodiče říkávali: „Škoda každé rány, která padne vedle!“ Jistě tím nemysleli
své potomky řezat hlava nehlava. Ale pokud dítě na několikeré upozornění
neposlechlo, bylo mu potřeba autoritu rodičů důrazněji připomenout. Ona dnešní
výchova, i v našich věřících rodinách, se silně přiblížila liberálnímu směru
výchovy, že si dítě může dělat co chce, aniž by bylo napomenuto. Rodiče se mu
zcela podrobují. Napomínáním se mu prý naruší sebevědomí!!! Ono totiž to dnešní
„sebevědomí“ dětí hraničí s drzostí a vulgaritou, které ústí do vandalství. Stačí se
postavit před školu nebo stát na autobusové zastávce a slyšet slovník dnešní
mládeže a pozorovat, jak se k sobě navzájem děti chovají. A to že zásadně nezdraví
je zcela „normální“. Přál bych rodičům slyšet vulgární poznámky, když je dospělí
napomenou. Jaké rodiny, takový národ, společnost i politici!
RC monitor č. 2/11 – pozn. js.
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22. MEZINÁRODNÍ

HUDEBNÍ FESTIVAL

– LETOHRAD 2011

Začátkem června bude tradičně v Letohradě a jeho okolí probíhat Mezinárodní hudební festival. Letošní ročník představí celkem
šest hlavních festivalových koncertů.
V Letohradě se uskuteční tři nejdůležitější koncerty. V sobotu 4. 6. od 19.30 hod. vystoupí v Domě kultury na zahajovacím
galakoncertě známá zpěvačka Ida Kelarová. Tato zpěvačka působila v letech 1975 - 1982 jako herečka a zpěvačka v Divadle Na
provázku v Brně. V roce 1982 se přestěhovala za manželem do Walesu. V roce 1985 odjela do Dánska, kde začala koncertovat a učit
rómské písně. Později působila v Norsku a opět ve Walesu.V roce 1995 se vrátila do Čech. V roce 1999 vytvořila spolu se svým
nynějším partnerem Desideriem Dudžem skupinu Romano Rat, se kterou koncertuje po celém světě. A právě Ida Kelarová, Desider
Dudža, Romano Rat a také dětský romský pěvecký sbor Chavorenge budou po boku Filharmonie Hradec králové s dirigentem Janem
Kučerou hlavními protagonisty jedinečného koncertu s názvem „Rómská balada“. V rámci tohoto koncertu nás čeká ještě další
významná událost. Tradiční cenu za nejlepší hudební výkon v loňském roce Grand prix 2010 převezme Jiří Pavlova a vše nasvědčuje
tomu, že si tuto cenu převezme osobně.
Druhým letohradským koncertem bude koncert v kostele sv. Václava, kde se v sobotu 11. 6. od 19 hodin představí sólisté,
orchestr a pěvecký sbor Familia Cantorum s jedinečným dílem od Antonína Vivaldiho – Gloria. V rámci tohoto koncertu vystoupí
ještě belgický varhaník E. Hallein, který představí i nedávno opravené varhany tohoto kostela. Následující den – 12. 6. v neděli nás
pak od 15 hodin čeká v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Letohradě – Orlici závěrečný koncert, kde opět zazní cyklus letošního
jubilanta Antonína Vivaldiho – Čtvero ročního dob- vystoupí Komorní orchestr Jaroslava Kociana.
Jako tradičně nás čekají také tři mimoletohradské koncerty, kde se představí řada zahraničních a českých umělců. V neděli 5. 6.
od 18 hodin zazní v evangelickém kostele v Horní Čermné koncert belgického varhaníka P. Thismuse, ve čtvrtek 9. 6. od 20 hodin
v kostele v Jablonném nad Orlicí koncert polského varhaníka W. Krawiece a v pátek 10. 6. od 20 hodin v kostele v Lukavici koncert
s názvem Smyčce v galantním stylu, kde se představí České barokní trio.
Předprodej vstupenek na zahajovací galakoncert bude zahájen 16. 5. 2011 v Kulturním a informačním centru na Václavském
náměstí v Letohradě.
Další informace naleznete na www.mhf.letohrad.cz
Opět nás tedy čeká překrásný hudební začátek června. Velký dík patří všem, kteří festival podporují. Na festivalová setkání se
těší
František Vaníček, MHF Letohrad

CHARITATIVNÍ

SBÍRKA ODĚVŮ PRO

DIAKONII BROUMOV

Pod záštitou farnosti Dolní Černá bude uspořádána charitativní sbírka oděvů, prádla, ložního prádla, přikrývek, bot, hraček
a nádobí. Upozornění: vše musí být čisté a neroztrhané, tj. použitelné!
Při této příležitosti budou také zvlášť přijímány i vystřižené známky z korespondence, brýle, toaletní a hygienické potřeby, psací
a kancelářské potřeby a peníze pro misie.
Sbírka se uskuteční v pátek 27. května 2011 od 14.00 do 17.00 hod. v chodbě staré školy na náměstí v Dolní Čermné.
Datum si označte do kalendáře!
Za organ. V. Jansa

LEKTORSKÁ

SLUŽBA
Ne 1. 5.
Ne 8. 5.
Ne 15. 5.
Ne 22. 5.
Ne 29. 5.

Květen 2011
7.30
2. neděle v mezidobí
16.00
7.30
3. neděle v mezidobí
16.00
7.30
4. neděle v mezidobí
16.00
7.30
5. neděle v mezidobí
16.00
7.30
6. neděle v mezidobí
16.00

Červen 2011
Ne 5. 6.

7. neděle v mezidobí

Ne 12. 6.

Slavnost Seslání Ducha svatého

Ne 19. 6.

Slavnost Nejsvětější Trojice

Čt 23. 6.

Slavnost Těla a Krve Páně

Ne 26. 6.

13. neděle v mezidobí

St 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla

7.30
16.00
7.30
16.00
7.30
16.00
19.00
7.30
16.00
19.00

p.Motlová 11
Macháček M. 55
p. Vránová 18
Klekarovi ml 292
Řehákovi 283
Venclovi 288
p. Hubálková 61
Filipovi 67
Hejlovi 232
Marešovi 408
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Prokopovi, Eliášovi 329
Málkovi 77 HČ
Vávrovi 270
Macháčkovi 242
Marešovi 271
Severinovi 342
Moravcovi 267
Macháčkovi 411
Kunertovi 12
Faltusovi 356
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI:
V KVĚTNU 2011 OSLAVÍ:
89 let
88 let
84 let
81 let
79 let
76 let
72 let
72 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
50 let

paní Marie Hoffmannová
paní Josefa Nováková
paní Růžena Horáková
paní Žofie Moravcová
pan Karel Štěpánek
paní Marie Vacková
pan Jan Kunert
pan Josef Výprachtický
pan František Neugebauer
pan Karel Fajt
pan Jan Faltejsek
paní Anežka Výprachtická
paní Ludmila Alaksová
pan Vladimír Maixner
pan Petr Mikula
paní Marta Pražanová
pan Břetislav Výprachtický
pan Pavel Bednář

z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Horní Čermné
z Petrovic
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Dolní Čermné
z Verměřovic
z Verměřovic
z Petrovic

Všem oslavencům jménem farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží požehnání a pevné zdraví do dalších let.

KŘESŤANSKY JSME SE ROZLOUČILI:
v Dolní Čermné
ve Verměřovicích

22. 3. 2011
1. 4. 2011

s paní Jindřiškou Bednářovou
s panem Vladimírem Motyčkou

z Dolní Čermné
z Verměřovic

Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

KULTURNÍ

KALENDÁŘ

Ne 1. 5. – 4.00 hod.
Ne 8. 5. – 14.00 hod.
Út 10. 5. – 17.00 hod.
St 11. 5.
Pá 13. 5. – 19.30 hod.
Ne 22. 5.
So 28. 5. – 13.00 hod.
So 28. 5. – 19.00 hod

Vítání ptačího zpěvu
Sraz na náměstí v Dolní Čermné
Den matek – čtvero ročních dob
Orlovna v Dolní Čermné
Koncert žáků ZUŠ
Orlovna v Dolní čermné
Zápis do mateřské školy
Dolní Čermná
Divadelní představení „AMANT“
Orlovna v Dolní Čermné
Poutní slavnost na Kopečku
Mše sv. 9.00 a 10.15 hod.
Letohrad
„Kdo si hraje nezlobí“
Areál zdraví a sportu v Dolní Čermné
Setkání s písní
Orlovna v Dolní Čermné

Římskokatolická farnost Dolní Čermná srdečně
zve
na SETKÁNÍ S PÍSNÍ
v sobotu 28. května 2011 do sálu Orlovny
v Dolní Čermné.
Začátek je v 19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.
Vystoupí sbory z farnosti Dolní Čermná:
Dětská schola, Mládež – FARM COMPANY DC,
SCHOLOSBOR Verměřovice a Chrámový sbor
Dolní Čermná.
Do programu se zapojí mládež svým tanečním
vystoupením.

Generální úklid fary
V pondělí 2. května 2011 od 14.30 hodin se uskuteční generální úklid fary a mytí oken na faře v Dolní Čermné.
Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary.

UPOZORNĚNÍ!

Také upozorňujeme, že od první neděle v květnu (1. 5. 2011) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti:
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice/Petrovice
v 10.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné - zaměřená pro děti (1× za 14 dní ve školním roce)
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské
litanie. Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence.
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
2. neděle velikonoční
1. května 2011
18. týden / 2011
BOHOSLUŽBY
2. května 3. května -

pondělí
úterý

4. května -

středa

5. května -

čtvrtek

6. května -

pátek

7. května -

sobota

V TOMTO TÝDNU:

sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
19.00
Dolní Čermná – za rodinu Bartoňovu a Adamcovu
po 2. neděli velikonoční
19.00
Dolní Čermná – za Annu Rollerovou a manžela
po 2. neděli velikonoční
7.30
Dolní Čermná - na dobrý úmysl
19.00
Verměřovice – za Boží požehnání
první pátek v měsíci; sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
19.00
Dolní Čermná – za Františka a Marii Komárkovy, sourozence a duše v očistci
první sobota v měsíci
7.30
Dolní Čermná – za farníky
19.00
Verměřovice – za Oldřicha Šedaje, rodiče z obojí strany a duše v očistci

8. KVĚTNA - NEDĚLE - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, DEN MATEK
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
Dolní Čermná 7.30 h. – za rodinu Hrdinovu a za dar uzdravení
Dnes slavíme v kostele sv. Františka Xaverského v Petrovicích poutní slavnost.
Petrovice 9.00 h. – za Ladislava Bednáře, dceru Milušku a Matyldu Bednářovou
Mariánská Hora 16.00 h. – za rodiče z obojí strany

PŘÍLEŽITOST

KE SV. ZPOVĚD I V TOMTO TÝDNU BUDETE MÍT:

Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. – do 17.00 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči,
od 17.00 h. – do 18.55 h. zpovídá P. Josef Roušar, v pátek od 17.00 h. – do 18.50 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut
před začátkem každé mše svaté.
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h.

AKCE

VE FARNOSTI:

akce
generální úklid fary
příprava dětí na 1. sv. přijímání
náboženství pro středoškoláky
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby
pravidelná návštěva starších a
nemocných farníků před prvním pátkem
výstav Nejsvětější svátosti oltářní
společná adorace
zkouška chrámového sboru

den
pondělí
středa
středa
čtvrtek
středa
čtvrtek
pátek
pátek
pátek
pátek

datum
2. 5.
4. 5.
4. 5.
5. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.
6. 5.

hodina
14.30 h.
15.30 h.
20.00 h.
16.45 h.
dopoledne
dopoledne
dopoledne
17.00 h.
po mši svaté
20.00 h.

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

MÁJOVÁ POBOŽNOST:
po celý měsíc květen: v pondělí večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné
a v neděli odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře.
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