
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
38. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

24. neděle v liturgickém mezidobí   -  17. září  2006 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
 18. září   - Pondělí   -  24. týdne v mezidobí, mše svatá pro děti 

 18.00  Dolní Čermná  -  za Antonína Junka, manželku, oboje rodiče,  
           sourozence a duše v očistci 

 20. září  -  Středa   -    sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla a druhů, mučedníků 
  19.00  Dolní Čermná  -  za zemřelého manžela Ludvíka a strýce Josefa 
 21. září  - Čtvrtek   -  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
    6.45 Dolní Čermná  -  za Boží požehnání pro celou jistou rodinu 
           a za zdraví duše i těla 
 22. září  - Pátek   -    24. týdne v mezidobí 

 19.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Antonína Pecháčkovy 
 23. září   - Sobota   -   sv. Pia z Pietrelciny, kněze  
  19.00 Verměřovice   -  za Annu a Jaroslava Mlynářovy a oboje rodiče 
 24. září   -  Neděle   -  25. v liturgickém mezidobí   
 Sbírka dnešní neděle je věnována na církevní školství v naší diecézi 
Dolní Čermná          -    7.30 h.     -  za zemřelé rodiče Lenochovy a zetě 
 V Petrovicích dnes slavíme Výročí posvěcení kostela sv. Františka Xaverského 
Petrovice        -    9.00 h.     -  za Václava a Marii Junkovy 
Mariánská Hora     -    16.00 h.   -  za nová kněžská a řeholní povolání 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
24. 9.   -  25. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Marešovi  č. 408 

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Faltusovi  č. 356   
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 18. 9. nácvik zpěvu na dětské 

bohoslužby 
mše svatá pro děti 

16.15 h. 
 

18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
 
kostel Dolní Čermná 

pondělí 18. 9. náboženství pro středoškoláky 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 22. 9. chrámový sbor 19.45 h. kostel Dolní Čermná 
pátek 22. 9. farní knihovna  16.00 -17.00 h. fara Dolní Čermná 



Diecézní biblická olympiáda 
Koncem měsíce srpna jsme vás informovali, že se farní kolo biblické olympiády v naší farnosti 

uskuteční v pondělí 18. září 2006.  
Všechny zájemce, kteří se přihlásili, upozorňujeme, že toto  
farní kolo proběhne až v pondělí 2. října 2006  
v 19.00 hodin na faře v Dolní Čermné. Termín konání 
soutěže se posouvá z důvodu, že nám Katechetické středisko 

v Hradci Králové dodá podrobná pravidla soutěže a otázky až 
v posledním týdnu měsíce září.  

 
Myšlenky 
Boha máme nalézat a milovat v tom, co právě 
dává; když se Bohu zlíbí a dopřeje nám okusit 
úchvatné pozemské štěstí, nemáme být 
zbožnější než on a nechat toto štěstí zčervivět 
nadutými myšlenkami a požadavky nebo 
přebujelou náboženskou fantazií, která nikdy 
nemá dost na tom, co Bůh dává. Tomu, kdo 
nalézá Boha v pozemském štěstí a děkuje za 
ně, budou vždy dopřány chvíle, v nichž si 
připomene, že všechno je jen něčím 

předběžným, že si srdce má zvykat na 
myšlenku věčnosti, a konečně přijdou i takové 
chvíle, kdy můžeme docela upřímně říci: 
"Chtěl bych být doma..." Ale všechno má svůj 
čas a hlavní je držet s Bohem krok, nepředbíhat 
ho stále o pár kroků, ale zároveň se za ním ani 
o krok neopožďovat. Je to pýcha, chce-li někdo 
mít všechno najednou, manželské štěstí i kříž i 
nebeský Jeruzalém, v němž není mužů ani žen.    
(Dietrich Bonhoeffer: Na cestě k svobodě) 

          
Kde je láska k moudrosti, tam není strach ani hloupost.                          (sv. František z Assisi) 
Vnitřní křesťanská radost je Boží dar, vycházející z čistého svědomí.                 (sv. Filip Neri) 
Ďábel má strach z radostného člověka.                   (sv. Don Bosko) 
 
Učit se trpělivosti 
Uznávaného znalce drahých kamenů navštívil mladý muž a řekl mu, že by se rád vyznal ve 
vzácných kamenech. Mistr se obával, že mladík nebude mít na učení dostatek trpělivosti, a odmítl 
ho. 
Chlapec však prosil, aby mu dal šanci, až se mistr dal přemluvit a řekl: “Zítra tě budu čekat.” 
     Druhý den ráno vložil mistr chlapci do ruky nefrit  a poručil mu, aby ho držel. Potom se věnoval 
své práci a brousil, vážil a třídil drahé kameny. Chlapec tiše seděl a čekal. 
     Další ráno učitel chlapci znovu podal nefrit a opět mu poručil, aby ho držel. Třetí, čtvrtý a pátý 
den se vše opakovalo, vždy se stejnými instrukcemi. 
     Šestý den již mladík s kamenem v ruce nemohl snést ticho a zeptal se: “Mistře, a kdy už se začnu 
něco učit?” 
     “Uvidíš,”odpověděl mu znalec a šel si po své práci. 
     Podobně proběhlo několik dalších dnů a mladíkovo zklamání rostlo. Jednou, když za ním mistr 
přišel a jako vždy ho vyzýval, aby nastavil dlaň, mladík málem vyhrkl, že to už dál takto nevydrží. 
Když mu ale učitel opět vložil do dlaně kámen, chlapec se na nerost ani nepodíval, ale vykřikl: “To 
není stejný nefrit!” 
     Učitel mu odpověděl: “Tak vidíš, přece ses něco naučil.”  
                    (Malé příběhy – Brian Cavanauch) 
Humor  je koření život 

Přišel zákazník k holiči, sedl si do křesla a povídá: „Chtěl bych to takto: jednu kotletu nechat do půl 
tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to ostříhejte, aby to trčelo přímo nahoru a nedalo se to česat, a vzadu 
mi vyholte pár míst až na kůži.“  
„Pane takhle vás ostříhat nemohu!“ „Proč ne? Minule jste mě tak ostříhal! 
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