
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
34. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

20. neděle v liturgickém mezidobí   -  20. srpna  2006 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
21. srpna   Pondělí   -  sv. Pia X., papeže 

 19.00  Dolní Čermná  -  za Josefa Pulkrábka, manželku Marii  
            a dceru Marii Jirsákovou 
22. srpna   Úterý  -  Památka Panny Marie Královny 

   6.45  Dolní Čermná - zádušní mše svatá za PhMr. Aloisii Zvěřinovou 
23. srpna   Středa   -    sv. Růženy z Limy, panny 
  19.00 Dolní Čermná  -  na poděkování za dar 50-ti  let života  
             s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
24. srpna   Čtvrtek   -  Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 
  6.45 Dolní Čermná -   za Jindřicha Mareše a manželku Marii 
25. srpna   Pátek   -    20. týdne v mezidobí 

 19.00 Dolní Čermná  -  na úmysl dárce  
26. srpna   Sobota  -   20. týdne v mezidobí  

 19.00  Verměřovice  -  za Oldřicha Rybku 
 27. srpna   -  Neděle   -  21. v liturgickém mezidobí   
Dolní Čermná        -     7.30 h.   -  za Oldřicha Kunce a duše v očistci 
Petrovice         -     9.00 h.   -  za Josefa Mikulu a syna Pavla 
Mariánská Hora    -   16.00 h.   -  za nová kněžská a řeholní povolání 
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí 15.15 hodin z Verměřovic a pokračuje přes 
Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné.  
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
27. 8.   -  21. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Hubálkovi  č. 61  

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Venclovi  č. 288  
 
Nemáme vždy na své cestě něco velkého. Ale každou chvíli se nám nabízejí příležitosti dělat něco 
malého, dělat to dobře, ba velmi dobře, to znamená s velikou láskou.  
         (sv. František Saleský) 



 

Památka Panny Marie Královny 
Můj vztah k Marii, Ježíšově matce, byl dříve zkalen romantickým kultem, který v církvi vládl a 
ztrácel pomalu svůj obsah.  
Usouženému, stísněnému člověku, který se namáhavě vleče pouští víry, říká jen málo 
představa, že Maria je královnou - "a jakou"! Je představována jako 
bytost, která se nikdy nemýlila a ulicemi Nazareta chodila s úplně 
jasnou představou o všech věcech, neschopná hřešit a pochybovat...   
Z fanatického blouznění mnohých lidí se úplně vytratil 
pravdivý plodný teologický obsah úcty k té, která není ničím 
menším než Boží matkou a nemá zapotřebí jiných doporučení k 
tomu, abychom ji ctili. Tím nejlepším doporučením pro nás je evangelium! 
 
             (Carlo Carretta, Blahoslavená, která jsi uvěřila) 
 
Z rozhovoru s Benediktem XVI. u příležitosti zářijové cesty do Německa 
Svatý Otče, v září navštívíte Německo, přesněji řečeno, Bavorsko. Vaši spolupracovníci 
během příprav říkali, že „papežovi se stýská po domově “. Jakými tématy se budete 
zabývat a patří také pojem „domov“ k hodnotám, které chcete lidem zvláště přiblížit? 

Ano, to každopádně. Důvod návštěvy byl přece právě ten, že jsem chtěl znovu spatřit místa 
a lidi, kde jsem vyrostl, kteří mě poznamenali a formovali můj život a chtěl bych těmto 
lidem poděkovat. A pak ovšem předat poselství, které překračuje hranice země, jak to 
odpovídá mému poslání. Témata jsem si nechal docela jednoduše dát liturgickým 
kalendářem. Základní téma je, že musíme znovu objevit Boha a ne jen nějakého Boha, 
nýbrž Boha s lidskou tváří. Vždyť, vidíme-li Ježíše Krista, pak musíme najít cesty k sobě: 
v rodině, mezi generacemi a potom mezi kulturami, mezi národy a musíme najít cesty 
smíření a pokojného soužití v tomto světě. Cesty, které vedou kupředu, nenajdeme, jestliže 
nemáme světlo shůry. Nezvolil jsem si tedy nějaké přesně vyhraněné téma, nýbrž nechám 
se vést liturgií, abych mluvil o základním poselství víry, které přirozeně patří do žhavé 
současnosti, v níž se především ptáme po spolupráci národů, po možnostech smíření a 
pokoje. 
 

Svatý Otče, právě před rokem jste byl v Kolíně mezi mládeží; a odtud jste si, myslím, také 
odnesl, že mládež je úžasně ochotná přijímat, a že jste u ní docela dobře dopadl. Máte také 
snad při této cestě nějaké speciální poselství pro mladé lidi?  
Rád bych především řekl, že mne těší, že jsou mladí lidé, kteří chtějí být spolu, kteří chtějí 
být spolu ve víře, a kteří chtějí něco dobrého dělat. Vždyť ochota k dobrému je v mládeži 
velmi silná. Existuje tolik dobrovolnických organizací. Snaha hledat v nouzi tohoto světa a 
také něco dokázat - to je něco velkého. V tom je chci povzbuzovat. To by byl první podnět: 
Dělejte to dál! Hledejte příležitosti konat dobro! Svět potřebuje takovou vůli, potřebuje 
takové nasazení. A pak bych řekl, že je třeba zejména odvahy k definitivním rozhodnutím. 
Mladí lidé jsou velkomyslní, ale riziko zavázat se na celý život, ať už v manželství, nebo v 
kněžství – toho se lekají. Svět je v dramatickém pohybu a já mám nyní rozhodnout o celém 
svém životě s jeho budoucími nedozírnými událostmi. Nespoutávám zde svoji svobodu a 
neubírám si něco ze své pohyblivosti? - Vzbudit odvahu a odvážit se konečných rozhodnutí 
teprve umožňuje růst a pohyb kupředu. Velká životní rozhodnutí neničí svobodu, nýbrž 
dávají ji v prostoru ten správný směr. Riskovat tento takřka neodvolatelný skok a tím 
teprve správně přijmout celý život, to bych moc rád předával.  
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