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ANNA BOHUSLAVA TOMANOVÁ
Nedávno jsem byla pozvána na
přehlídku
amatérských
filmů
v Jablonném nad Orlicí. Tam jsem
viděla dokument o Aničce Tomanové.
Už jsem měla určité informace o její
existenci, ale jen díky tomu, že jezdíme
na kole a stavíme se podívat na hřbitov
a kostel. U vchodu do kostela je o
Aničce zmínka, proto mě zajímalo, jak
film vznikl. Zeptala jsem se tedy autora
filmu Jaroslava Šilara.
O Anně Bohuslavě Tomanové jsem
se dozvěděl v Praze roku 1989.
Náhodně jsem se zde setkal a do řeči
dal s řádovou sestrou. Vnímal jsem
ji jako velkou autoritu. Sám jsem byl
teprve před půl rokem pokřtěn.
V rozhovoru jsem se zmínil, že
pocházím z Letohradu. Sestřička se
rozzářila a řekla: “Tak to znáte Aničku
Tomanovou z Klášterce, že? Anička
byla moje kamarádka“. „Ne, neznám“
odpověděl jsem po krátkém pátrání
v paměti. Ve tváři sestřičky proběhl
stín zklamání. Bylo pro ní těžko
pochopitelné, že neznám její Aničku,
když mám to štěstí bydlet nedaleko od
Klášterce nad Orlicí. Odněkud vytáhla
peněženku a z ní portrétní fotografii. Ze
snímku se na mne dívala žena středního
věku s krvavými šrámy na čele. Již
nevím, jak dlouho jsme si tenkrát s
Aničkou hleděli z očí do očí, když
řádová sestra ve zkratce vyprávěla její
životní příběh. Jisté je, že Aniččin
pohled a osud se trvale zapsal do mé
paměti a pootočil kormidlem mého
života.
O týden později jsem s kamarádem
odříkával modlitby a prosby u Aniččina
hrobu.
Léta běžela a já nosil Aničku ve
svém srdci. Zhruba před pěti lety jsem

začal
pracovat
s profesionální
videotechnikou a myšlenkou, natočit
dokument o Aničce Tomanové. Jen
jsem stále nevěděl, kdy a kde začít. Čím
dál častěji jsem v duchu Andulce
opakoval, že ten film natočím, ale
nebudu "tlačit na pilu" a počkám na ten
správný impuls. První se dostavil
předloni v zimě. Byl jsem právě doma,
když mě neodbytně pronásledovala
myšlenka, abych zajel do Klášterce a
udělal pár záběrů zasněženého Aniččina
hrobu. Neměl jsem klidu. Po několika
dnech odkládání jsem naložil rodinu do
Felície a v Klášterci pořídil záběry.

Ulevilo se mi a byl klid.
Druhý, zásadní impuls přišel o rok
později. Tehdy se mi v hlavě rozjasnilo.
Najednou jsem přesně věděl, co mám
dělat a potřebné kontakty se sypaly
přímo z nebe. Začal jsem psát scénář
filmu, který měl být i pro „nevěřícího
diváka“ stravitelným svědectvím o
životě Andulky. Chtěl jsem v detailních
i leteckých záběrech ukázat krásy kraje,
ve kterém Anička vyrůstala. Začít
jarními přírodními detaily spojenými
s narozením Andulky a tak pokračovat
rokem až k zimním pohledům, které
budou ilustrovat chlad smrti. Také jsem

chtěl, aby film nebyl pouze historickým
životopisným dokumentem, ale i
svědectvím o současné Andulce, která
stále pomáhá. A hlavně, aby můj
snímek měl „srdce i duši“.
Jen jsem uvažoval, jak oslovit svůj
filmařský tým ke spolupráci. Jak jim
říct, že tentokrát budou stát před
kamerou, na místo po zuby ozbrojených
příslušníků Zásahové jednotky Police
ČR, lidé s růženci v rukou
a nejčastějším interiérem se stane
kostel. Naštěstí i tohle dopadlo dobře.
Někdo hned označil téma filmu za
zajímavé, jiný otočil oči v sloup, ale
nikdo nebyl zásadně proti. A když jsem
je ujistil, že budeme natáčet pouze ve
volném čase a nikdo z nás neuvidí za
odvedenou práci ani korunu, tak jim to
přišlo natolik šílené, že jsme si nakonec
plácli.
Brzy jsem se
dozvěděl
o
dokončované
knize
Chudobka
z Orlických hor. Hned mi bylo jasné,
kde mám čerpat kvalitní informace a
čím dál víc mě přitahovala osobnost
autora knihy. Také jsem viděl, že
všechno současné dění kolem Andulky
do sebe zapadá jak malé díly velké
skládačky. Pochopil jsem, že právě teď
nastal čas, kdy se má zrodit nový
dokument o Aničce.
V průběhu natáčení přicházely
momenty, kdy přítomnost Andulky byla
zjevná.
Pokud jsem si nebyl jistý nějakým
krokem, zajel jsem na „pracovní
schůzku“ za Aničkou k jejímu hrobu.
Tak tomu bylo i v červnu 2014. Pocítil
jsem nutnost některé věci s Andulkou
probrat. Bylo nedělní pozdní odpoledne,
když jsem sedl do Fildy a chtěl vyrazit
do Klášterce. Než jsem auto nastartoval,
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přilétla odněkud myšlenka, abych vzal
také kameru. Na co? Nepotřebuji nic
točit. Marně jsem se snažil odehnat
dotěrnou myšlenku. Představa, že se
budu muset zase odpoutat, vystoupit
z auta, zout boty, projít celou
chalupu … No, nechtělo se mi. „Vezmi
kameru!“ blikalo mi v stále v hlavě.
Nedalo se nic dělat. Vzal jsem tedy tu
nejmenší z profesionálních kamer a
vyrazil.
Za půl hodiny jsem seděl na lavičce
u hrobu. Po několika minutách přišel na
hřbitov starý muž v doprovodu dvou
mladších chlapů. Zaslechl jsem, že
hovoří
o
Aničce
Tomanové.
Třiadevadesátiletý pan Faltýn z Krnova
znal Andulku v době, kdy jemu bylo
20 let. Od smrti Aničky toužil alespoň
jednou stanout u jejího hrobu. Přání se

mu splnilo. Právě tento den dorazil
v doprovodu vnuků. Najednou mi došlo,
že mám v autě kameru! O pět minut
později jsem natáčel dojemné svědectví
pana Faltýna.
Podobných příjemných zážitků bylo
víc. Škoda, že se nevešly do filmu. Po
dokončení snímku jsem si uvědomil,
proč jsem měl předloni natočit
zasněžený hrob Aničky. Letošní zima
byla totiž na blátě. Z toho usuzuji, že
Andulka znala scénář filmu „Chudobka
Bílého Krále“ dřív, než byl napsán.
Po
premiéře
jsem
hovořil
s jednotlivými členy mého filmového
týmu. Za rok natáčení došlo k jejich
krásné proměně. Hoši se stali ctiteli
Anny Bohuslavy Tomanové. Navíc, co
by policisté „nenašli žádný důkaz“,

který by zpochybnil Aniččin příběh
(a věřte mi, že jej chtěli najít).
Všichni mi nabídli spolupráci při
natáčení druhého dílu dokumentu. Pilot
létající kamery mi řekl: „Chci být u
toho a budu dělat na stodvacet procent!“
Přiznám se, že jsem natáčení filmu
pojal i jako pokání za vlastní hříchy.
Nejsem zrovna žádný andílek. Bohužel,
řekl mi Jaroslav Šilar.
Děkuji za krásné a dojemné
vyprávění. Koupila jsem si nové vydání
knihy Chudobka z Orlických hor. Je to
pro mne dost těžké čtení a nechce se
uvěřit, s jakou pokorou přijímala
Anička svůj kříž. Odkaz na tento film
najdete Youtube Chudobka Bílého
Krále - Anna Bohuslava Tomanová.
JM

ZPRÁVA PANA ŠEJNOHY O OPRAVÁCH STŘECHY VĚŽE KOSTELA
Pan Šejnoha, který je stavebním technikem vikariátu a provádí stavební dozor, předložil souhrnný přehled o provedených
opravách střechy věže kostela v letech 2012-2014 spolu s přehledem financování formou grantů, dotací a vlastních prostředků.
Seznámil Ekonomickou radu s poslední etapou opravy věže kostela, která je plánována pro rok 2015 s rozpočtovou cenou
485 tisíc Kč. Rovněž předložil předběžný rozpočet na kompletní opravu střechy lodě kostela včetně všech přístřešků a svodů,
jehož cena dosáhne asi 3 milionů Kč.
Pan Šejnoha také zdůraznil nutnost vázání dotací na jednotlivé etapy dle rozpočtů a podaných žádostí. Nelze tedy provádět
více etap najednou, pokud na ně není podána žádost o dotaci.

Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné - oprava střechy věže kostela 2012 – 2014, celkový souhrn
Název:
Kulturní památka:
Část:

Kostel sv. Jiří v Dolní Čermné
Rejstříkové číslo 18858/6-3865
Oprava střechy věže kostela

Rok 2012 ¼ věže kostela
Celkové náklady
Grant MK prostřednictvím ORP
Vlastní prostředky

349 000,150 000,199 000,-

Rok 2013 ¼ věže kostela
Celkové náklady
Grant MK prostřednictvím ORP
Dotace Městys Dolní Čermná
Vlastní prostředky

350 000,263 000,50 000,37 000,-

Rok 2014 ½ věže kostela
Celkové náklady
Grant MK prostřednictvím ORP
Grant Pardubického kraje
Dotace Městys Dolní Čermná
Vlastní prostředky

430 000,100 000,90 000,50 000,190 000,-

Celkové náklady v letech 2012 – 2014
Celkové náklady
Granty a dotace celkem (62%)
Vlastní prostředky celkem (38%)

1 129 000,703 000,426 000,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Poznámka: Cena za lešení v roce 2014 byla 62.000,- za ½ věže kostela.

Vypracoval:

Dne:

Lukáš Šejnoha
stavební technik vikariátu
Kunvald 92, 561 81
21. 12. 2014
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VZPOMÍNKY
NA OPRAVU KOSTELA SV. JANA
VE

KŘTITELE

VERMĚŘOVICÍCH V LETECH 1969 – 1971

16. listopadu 1971 se v sále Kulturního domu uskutečnilo setkání
brigádníků, kteří se zúčastnili prací na opravě kostela. V úvodu kronikář
obce pan Jiří Hájek uvedl zajímavosti z jeho stavby před 70 lety. Ve zprávě,
která následovala, se účastníci dozvěděli všechny informace z průběhu
náročné opravy, kterou se podařilo k 70. výročí posvěcení dokončit.
Pamětníci, mezi které patřím, si jistě vzpomenou na havarijní stav
kostela. Vnitřní i vnější vlhkost postupovala hrozivě vysoko, omítka
opadávala na velkých plochách.
V březnu 1969 byla založena místní organizace lidové strany, jejíž
členové si dali náročný úkol – ve spolupráci s ostatními občany provést
postupně generální opravu kostela. Byli jsme mladí, plni elánu dělat něco
užitečného a co bylo důležité – byli jsme také dobrá parta. Na jaře roku
1969 jsme se po dohodě a panem farářem Č. Ptáčkem a vedením MNV dohodli, že se
dáme do práce. Předsedou národního výboru byl tehdy pan Josef Šípek, který pro nás
byl velmi důležitým, zkušeným rádcem. 24. května 1969 jsme se sešli na první
brigádě. V tomto roce bylo postupně provedeno odstranění navážky, která měla velký
podíl na vlhkosti, vykopání vápenky a uhašení vápna, odstranění pískovcových
kvádrů, provedení vzdušného kanálu kolem celého kostela, izolace a podezdění se
vzduchovou mezerou mezi novou a starou zdí. V tomto roce bylo odpracováno 516
hodin.
V roce 1970 byla postavena část dřevěného lešení mimo přední strany a věže,
otlučena stará omítka, vyškrabány spáry mezi cihlami. Na tuto práci jsme potřebovali
876 hodin. Potěšilo nás, když jsme pozorovali, že vlhkost zdiva přece jen ustupuje.
Věděli jsme, že budeme-li chtít v roce 1971 s opravou pokročit o podstatný krok
vpřed, nezbude nám nic jiného než věnovat velkou část volného času (dovolené,
volných sobot), právě této práci. Připomenu jen to nejdůležitější – vzdušný kanál
uvnitř celého kostela a izolace betonové podlahy od zdi, otlučení vnitřní omítky,
zajištění a postavení kovového lešení, postavení výtahu, otlučení omítky z přední
strany a věže, úprava a osekání říms, hrubá omítka celého kostela, oprava hlavní
střechy, klempířské práce včetně nátěru věže, zajištění omítky a provedení fasády,
mnoho práce uvnitř kostela – obložení z modřínového dřeva, různé nátěry atd. Díky
obětavosti mnoha lidí se podařilo tento náročný úkol splnit. Mnohokrát se pracovalo i
15 hodin denně, a to zdarma anebo za odměnu podstatně nižší, než u této práce bývalo zvykem. Tak třeba zedníci pracovali za
9,- Kčs za hodinu. Velmi jsme si vážili pomoci řemeslníků z okolních vesnic, tesařů a zedníků z Kunčic, Orlice, Petrovic.
Pomohli nám ochotně při takových pracích, kdy naše zkušenosti a síly nestačily. Společně jsme v tomto roce – 1971 –
odpracovali neuvěřitelných 6.800 hodin, celkem pak od zahájení oprav 8.189 hodin.
Dovolím si také uvést, že ze všech kulturních a
společenských akcí místní organizace lidové strany
pořádaných v letech 1969 – 1971 bylo věnováno
na opravu kostela 15.000,- Kčs.
Bylo to náročné období, na které ale rád
vzpomínám. Společnými silami jsme dokázali
zachránit kostel, který byl ve velmi špatném stavu
a předat je našim nástupcům. Největším přáním a
snahou nás všech, ať věřících či nevěřících by
mělo být, abychom všichni bez rozdílu žili
poctivým a klidným životem. Každý člověk nám
má být bratrem, sestrou. Rád bych se ještě na závěr
obrátil na mladou generaci s přáním, aby si vážili
toho, co bylo v naší obci obětavostí mnoha lidí
vybudováno a dokázali přispět svými nápady a
prací pro další rozvoj našich Verměřovic.
Václav Čada, předseda MO KDU-ČSL
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V ROCE 2014 BYLY V NAŠÍ FARNOSTI UDĚLENY SVÁTOSTI:
Svátost křtu: Dolní Čermná - 9, Verměřovice - 4, Petrovice - 1, Mariánská Hora - 4, Jakubovice - 1.
Celkem bylo pokřtěno 19 dětí .
Svátost manželství: Mariánská Hora - 2. Celkem byly 2 svatby.
Svátost nemocných: Celkem byla svátost nemocných udělena 65 starším a nemocným farníkům.

Statistika pohřebních rozloučení v jednotlivých kostelích za rok 2014:
kostel
ve farnosti
Dolní Čermná
Verměřovice
Petrovice
Jakubovice

mše sv. s rozloučením
a uložení do země
8
3
-

mše sv. s rozloučením
a kremace
2
-

rozloučení a kremace
-

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

rok 2008
22
1
3
16
89
7
9

rok 2009
19
23
8
5
76
11
5

rok 2010
18
0
5
7
67
17
2

rok 2011
10
0
3
9
82
9
4

rok 2012
14
1
7
5
82
18
3

rok 2013 rok 2014
17
19
1
22
3
2
1
12
65
70
16
11
4
2

PLÁN KOSTELNÍCH SBÍREK V NAŠÍ FARNOSTI V ROCE 2015
Drazí, bratři a sestry,
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2015. Prosím, zaznamenejte si do svých kalendářů
termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti také na jejich potřebu přispějte. Ohlašovány
budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji všem za pochopení a
pomoc při financování oprav v naší farnosti.

KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL
„Svatopetrský haléř“
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Sbírka při akci „Misijní koláč“
Plošné pojištění I.
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Kněžský seminář
Diecézní charita
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Národní eucharistický kongres
Potřeby diecéze
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Sbírka
Církevní školství
Misie
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Plošné pojištění II.
Na opravu farního kostela sv. Jiří
Na opravu farního kostela sv. Jiří

Termín konání sbírky ve farnosti
datum
neděle
22. února 2015 1. neděle postní
8. března 2015 3. neděle postní
15. března 2015 4. neděle postní
22. března 2015 5. neděle postní
5. dubna 2015 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
26. dubna 2015 4. velikonoční
17. května 2015 7. velikonoční
24. května 2015 Slavnost seslání Ducha svatého
7. června 2015 10. v mezidobí
5. července 2015 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
19. července 2015 16. v mezidobí
16. srpna 2015 20. v mezidobí
13. září 2015 Pouť na Mariánské Hoře
20. září 2015 25. v mezidobí
18. října 2015 29. v mezidobí
8. listopadu 2015 Posvícení v Dolní Čermné
15. listopadu 2015 33. v mezidobí
29. listopadu 2015 1. adventní
25. prosince 2015 Boží hod vánoční - pátek
otec Josef
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PASTORAČNÍ PLÁN VE FARNOSTI DOLNÍ ČERMNÁ NA ROK 2015
Akce ve farnosti

Datum pořádání Hodina konání

Místo konání

Představení dětí (příprava na 1.sv. přijímání)
Orelsko-farní maškarní ples (pořádají MO
Jednota Orel a Ř.k.farnost Dolní Čermná)
Společné udílení svátosti nemocných

25. ledna - neděle
31. ledna - sobota

10.30 h. při mši svaté
19.30 h.

Dolní Čermná
Orlovna Dolní Čermná

Ekumenická bohoslužba a setkání
Postní duchovní obnova ve farnosti

14. února - sobota
15. února - neděle
15. února - neděle
únor - neděle
14. března - sobota

Dobročinná akce „Misijní koláč“

15. března -neděle

17.00 h. při mši svaté
7.30 h. při mši svaté
9.00 h. při mši svaté
16.00 h.
8.00 h. mše sv.,
přednášky
8.00 h. mše sv.
9.00 h. setkání farnosti

Pochod pro život
Diecézní setkání mládeže
Velikonoční vigilie
a společné posezení v Orlovně
Poutní slavnost v Dolní Čermné
Poutní slavnost v Petrovicích
Výlet pro děti
První sv. přijímání dětí
Slavnost Božího Těla

28. března - sobota
28. března - sobota
4. dubna - sobota
26. dubna - neděle
10. května - neděle
- sobota
24. května - neděle
7. června - neděle

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

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

Poutní slavnost v Jakubovicích
Farní odpoledne

14. června - neděle
21. června - neděle

10.00 h.
15.00 h.

kostel Jakubovice
fara Dolní Čermná

Poutní slavnost ve Verměřovicích

28. června – neděle

9.00 h.

kostel Verměřovice

Pouť mládeže z farnosti na Velehrad

začátek července

Pěší pouť do Králík
Mše svatá před kapličkou v Hůře (24. výročí)
za doprovodu dechové hudby
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie,
žehnání bylin a květin
Potní zájezd
Poutní slavnost – Narození Panny Marie
Diecézní setkání ministrantů
Posvícení v Petrovicích
Národní eucharistický kongres
Posvícení v Jakubovicích
Slavnost Všech svatých

18. července - sobota
19. července – neděle
15. srpna - sobota
srpen
13. září - neděle
26. září - sobota
27. září - neděle
17. října - sobota
25. října - neděle
1. listopadu - neděle

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu - pondělí

Volby do Pastorační rady farnosti
Posvícení v Dolní Čermné
Posvícení ve Verměřovicích

listopad
8. listopadu - neděle
15. listopadu - neděle

Ekumenická bohoslužba

29. listopadu - neděle

prosinec - sobota
Adventní duchovní obnova
prosinec - sobota
Rorátní mše svatá pro děti
a společná snídaně na faře
28. prosince - pondělí
Šachový turnaj
Změna v programu Pastoračního plánu je vyhrazena!
Plán byl schválený na jednání Pastorační rady farnosti dne 11. 12. 2014.
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kostel Dolní Čermná
Mariánská Hora

Velehrad
17:00 h. mše sv.
10.00 h.
7.30 h. mše sv.
7.30, 10.00 a 16.00 h.
bude upřesněno
9.00 h.
mše svatá
10.00 h.
7.30 h. mše sv.
9.00 h. mše sv.
10.30 h. mše sv.
15.00 h. pobožnost
16.15 h. pobožnost,
16.30 mše sv.
18.00 h. mše sv.
po mši sv. pobožnost
7.30 h. a 10.00 h.
9.00 h.

Hora Matky Boží
Hůra, v případě deště
kostel v Petrovicích
kostel Dolní Čermná
Mariazell, Rakousko
Mariánská Hora
kostel Petrovice
Brno
kostel Jakubovice
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Verměřovice
hřbitov Petrovice
kostel Petrovice
kostel Dolní Čermná
hřbitov Dolní Čermná
kostel Dolní Čermná
kostel Verměřovice

16.00 h.

kostel, Orlovna DČ

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

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

POUTNÍK

ÚNOR 2015
AHOJ DĚTI!

Zimní měsíc únor začíná letos pěkně slavnostně nedělí. Je sice nejkratší ze všech dvanácti bratrů,
ale přesto přinese mnoho významných dnů. Hned v pondělí 2. února slavíme Uvedení páně do chrámu,
jak říkáme – Hromnice. 11. února si připomeneme Pannu Marii Lurdskou a Světový den nemocných.
O týden později nám Popeleční středa zahájí postní dobu a do února se kromě dalších svátků vejde
ještě i první neděle postní. A doufejme, že si únor neudělá ostudu a nadělí trochu sněhu, protože to
přece k tomuto období patří…
Když v zimě krajinu přikryje bílá sněhová peřina, najednou všude kolem sebe vidíme stopy. Ať už
to jsou velké koleje od aut, lidské šlápoty, drobné stopy zvířat nebo úplně nepatrné stopičky od
drobounkých ptačích nožek, které sotva sníh prošlápnou. Ze stop můžeme přečíst mnoho a víme, že určitým místem
někdo prošel. Tak i v životě každý zanechává za sebou jakousi „stopu“, kterou ostatní vnímají. Je na nás, abychom své
stopy směřovali správným směrem a moc nebloudili, šli ke světlu, k našemu Pánu a zůstávaly za námi stopy, z nichž
ostatní mohou číst dobro a lásku.
Na obrázku je bludiště z mraků a kapek deště. Pomozte malému ptáčkovi najít správnou cestu ke sluníčku – ke světlu
a teplu, aby přečkal tu chladnou zimu.
(Otazníček)

PRO STARŠÍ:
Poslední třetina února již spadá do postní doby, kterou zahájíme 18. února Popeleční středou. Opět nám je dána šance
něco změnit, něco zlepšit, něco napravit v našem vztahu k Pánu Ježíši. Potřebujeme mít ale odvahu k odříkání.
Spoustu věcí, které kolem sebe máme, považujeme za samozřejmé. Teprve v okamžiku, když nám chybí – uvědomíme
si jejich důležitost a význam. Stejné je to i s činnostmi, kterých si obvykle ani nevšimneme a nevážíme, ale doceníme je
ve chvíli, kdy najednou nejsou hotové…Určitě byste vymysleli mnoho příkladů. Pokuste se v postní době najít něco, co
pro vás bylo dosud samozřejmé, odříct si to a pak zjistíte, zda je to opravdu pro vás důležité nebo nedůležité, cenné nebo
bezvýznamné. Možná si pak uvědomíte pravý význam věcí kolem sebe a také to, že někomu tím můžete velmi pomoci,
někomu, kdo zrovna ty určité věci nutně potřebuje nebo by mu přišly vhod.
Rozhodnutí je určitě dobré, ale bude ještě lepší ho podepřít modlitbou, abychom celé to období postu zvládli a u jedné
určité konkrétní věci vytrvali. Bude to určité dobrodružství a stojí za to ho prožít.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Ukryté obrázky: praporek – v rámu dveří, kostka – v malém dárku, písmeno E – v okně, jablko – na stromku, zvonek –
v lampičce na stěně, svíčka – kmen stromku.
Tajenka z osmisměrky hvězdy: Láska přišla k nám lidem!
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POUTNÍK

ÚNOR 2015
PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2015
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem, kdo se podíleli na letošní
Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim asistentům v obcích, dolnočermenské farnosti a
zástupcům obecních úřadů jednotlivých obcí.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký
význam, protože díky ní se nám daří podporovat některé služby, a pomáhat tak
potřebným. Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za radost, kterou
koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví a pokoje. Řada občanů bere toto přání
velmi vážně, už dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za
15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí
v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity na zajištění služeb a projektů
Oblastní charity, např. na činnost domácí hospicové péče nebo občanského
poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková, tel. 734 769 713

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Křesťansky jsme se rozloučili:
v Dolní Čermné
17. 12. 2014
s panem Janem Betlachem
z Horní Čermné
v Dolní Čermné
10. 1. 2015
s paní Martou Bednářovou
z Dolní Čermné
Pozůstalým ještě jednou vyslovuji křesťanskou účast na jejich zármutku. Na zemřelé budu pamatovat v modlitbách.
otec Josef

LEKTORSKÁ SLUŽBA
Únor 2015
Ne 1. 2.

4. neděle v mezidobí

Ne 8. 2.

5. neděle v mezidobí

Ne 15. 2.

6. neděle v mezidobí

Ne 22. 2.
1. neděle postní
Březen 2015
Ne 1. 3.

2. neděle postní

Ne 8. 3.
Ne 15. 3.
Ne 22. 3.

3. neděle postní
4. neděle postní
5. neděle postní

Ne 29. 3.

Květná neděle

7.30
10.30
7.30
7.30
10.30
7.30

Müllerovi 177
Vágnerovi 102
Bláhovi 457
Nastoupilovi 303
Vašíčkovi 349
Formánkovi 203

7.30
10.30
7.30
8.00
7.30
7.00
10.30

p. Havlíčková 341
Vyhnálkovi 351
p. Filáček 332
Pecháčkovi 330
Menclovi 193
Zpěvákovi 195
Macháčkovi 242

NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ:
Ve středu 4 2. 2015 ve Verměřovicích a v Petrovicích
Ve čtvrtek 5. 2. a v pátek 6. 2. v Dolní Čermné.

UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH:
Věřící, kteří chtějí přijmout svátost nemocných při společném udílení při mši svaté v sobotu 14. 2. a v neděli 15. 2., napište se
prosím, na připravené archy v kostele v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve Verměřovicích.

ÚKOL PRO DĚTI:
Úkol na mši svatou v neděli 8. 2. 2015 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné:
Napiš, nakresli, …: Čím bude Izrael mezi národy? (Mi 5,6-8)
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
neděle 1. února 2015
6. a 7. týden / 2015

BOHOSLUŽBY A AKCE:
pondělí
2. února
úterý
3. února
středa
4. února
čtvrtek
5. února
pátek
6. února

Svátek Uvedení Páně do chrámu

sobota
7. února

NEDĚLE
8. února
pondělí
9. února
úterý
10. února
středa
11. února
čtvrtek
12. února
pátek
13. února
sobota
14 února

NEDĚLE
15. února

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

18:00

Sv. Agáty, panny a
mučednice
První pátek v měsíci,
zasvěcený úctě Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
První sobota v měsíci,
zasvěcená úctě
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

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

18:00

7:30
17:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Cyrila Vránu a živé a zemřelé
z rodiny
mše sv. v Dolní Čermné - na úmysl dárce
mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
mše sv. ve Verměřovicích
výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné
po mši svaté společná adorace
mše sv. v Dolní Čermné - za manžele Faltusovy, celý rod
a duše v očistci
mše sv. ve Verměřovicích

9:00
10:30

mše sv. v Dolní Čermné - za rodinu Lenochovu, Bednářovu a
Vitouchovu
mše sv. v Petrovicích - za Bedřicha Junka a manželku
mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti

sv. Scholastiky, panny

18:00

mše sv. v Dolní Čermné - za Alžbětu Sukovou a manžela Aloise

Panny Marie Lurdské
Světový den nemocných
5. týdne v mezidobí

18:00

mše sv. v Dolní Čermné - za nemocné

5. týdne v mezidobí

7:30
19:00
19:00

5. týdne v mezidobí

17:00

mše sv. v Dolní Čermné
jednání Pastorační rady farnosti
mše sv. v Dolní Čermné - za Valentina Kunerta, rodiče a živé a
zemřelé z celé rodiny
mše sv. v Petrovicích - společné udílení svátosti nemocných - za
živé a zemřelé z rodiny Faltusovy
mše sv. v Dolní Čermné - společné udílení svátosti nemocných za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu
mše sv. ve Verměřovicích - společné udílení svátosti nemocných
mše sv. v Dolní Čermné - za farníky

7:30

5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
5. týdne v mezidobí

7:30

6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

9:00
10:30

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI:
Dolní Čermná

středa 4. 2.

Verměřovice

čtvrtek 5. 2.
pátek 6. 2.
vždy v neděli
v ostatní dny

Dolní Čermná

15:00 – 17:00 h.
17:00 – 17:55 h.
16:30 – 17:55 h.
17:00 – 18:55 h.
7:00 – 7:25 h.
30 minut přede mší svatou

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