
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
43. týden / 2006                          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

29. neděle v liturgickém mezidobí  -  22. října 2006 
Den modliteb za misie 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 23. října -  Pondělí - 29. týdne v mezidobí, sv. Jana Kapistránského, kněze 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Vincence Řeháka a rodinu Řehákovu a Jandovu 
 25. října -  Středa - 29. týdne v mezidobí 
   18.00 Dolní Čermná   - za Rudolfa Formánka 
 26. října -  Čtvrtek - 29. týdne v mezidobí 

 6.45 Dolní Čermná  -  na dobrý úmysl 
 27. října -  Pátek - 29. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná   - za Jana Faltuse a živou rodinu 
 28. října -  Sobota - Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů –  STÁTNÍ  SVÁTEK ČR 
  7.30 Dolní Čermná  -  za farníky 
   17.00 Petrovice   -  za Josefa Majvalda, manželku a rodiče 
V noci ze soboty 28. října na neděli 29. října se mění čas !! Letní čas bude vystřídán zimním. 
Noc ze soboty 28.10. na neděli 29.10. bude tedy prakticky o hodinu delší.  
Prosím počítejte s touto změnou při své účasti na nedělních bohoslužbách.  
29. října -  Neděle  - 30. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  na poděkování Pánu Bohu za dar života 
Verměřovice  -       9.00 h.   -  za Karla Faltuse, manželku a sourozence 
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.  
 ZÁVĚR POUTNÍHO OBDOBÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 23. 10. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pondělí 23. 10. náboženství pro středoškoláky 19.45 h. fara Dolní Čermné 
pátek 27. 10. farní knihovna  

Opisování Bible v naší farnosti 
16.00 -17.00 h.
16.00 -17.00 h.

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 27. 10. rytmická mše svatá pro mládež 19.00 h. kostel Dolní Čermné 
pátek 27. 10. zkouška chrámového sboru 19.45 h. kostel Dolní Čermné 
pátek 27. 10. setkání mladých 20.00 h. fara Dolní Čermná 
sobota 28. 10. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermné 
Ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10.2006 jsou na školách podzimní prázdniny !! 



Lektorská služba : 29.10.   Neděle    -    30. v liturgickém mezidobí 
       Dolní Čermná -  7.30 h.     -  Bednářovi č.302 

        Mariánská Hora -  16.00 h.   -  Vyhnálkovi č.351 
 

Nabídka: 
V sakristii farního kostela v Dolní Čermné si můžete koupit stolní kalendář na rok 2007. Ukázky 
kalendářů jsou na stolku u bočního vchodu do farního kostela v Dolní Čermné. 
Kalendář z nakladatelství Vyšehrad - cena jednoho kusu je 59,- Kč.  
 

Zlatá zrnka z poselství Svatého Otce Benedikta XVI. 
- Není pravda, že mladí myslí především na spotřebu a na požitky. Není pravda, že jsou 
materialističtí a egoističtí. Pravý opak je pravdou: Mládež chce veliké věci. Chce, aby bylo 
zakázáno bezpráví. Chce, aby byla překonána nerovnost a aby všichni měli podíl na bohatství světa. 
Chce, aby utlačovaní získali svou svobodu. Chce velké věci. Chce dobro.     
 
- Kdo věří, není nikdy sám – ani v životě a ani v umírání… Tak smím vědět i já: nejsem sám. 
Nemusím nést sám všechno, co bych vpravdě ani sám nést nemohl. Zástup Božích světců mne 
chrání, podepírá a nese. A vaše modlitba, milí přátelé, vaše shovívavost, vaše láska, vaše víra a 
vaše naděje mne provází. Neboť ke společenství svatých nepatří jenom velké postavy, které nás 
předešly a jejichž jména známe. Společenství svatých jsme my všichni, kteří jsme byli pokřtěni ve 
jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. 
             
-  Církev žije. A církev je mladá. Nese v sobě budoucnost světa a proto také každému jednotlivci 
ukazuje cestu do budoucnosti. Církev žije – vidíme to, a cítíme radost, kterou Vzkříšený svému lidu 
přislíbil. Církev žije – žije, protože žije Kristus, protože skutečně vstal z mrtvých.                                                 
 
-  Teprve tam, kde potkáváme živého Boha v Kristu, učíme se, co je láska. Nejsme nahodilý a 
nesmyslný produkt evoluce. Každý z nás je plodem Boží myšlenky. Každý je chtěný, každý je 
milovaný, každý je potřebný. Není nic krásnějšího než se setkat s Kristem v Evangeliu. Není nic 
krásnějšího, než jej poznat a druhým darovat přátelství s ním.                           
 
-  Spoléhám na vaši pomoc. Prosím vás o shovívavost, když dělám chyby jako každý člověk, nebo 
když zůstane nepochopitelné něco z toho, co papež musí kvůli svému svědomí a kvůli svědomí 
církve říci a udělat. Prosím vás o vaši důvěru. Když budeme držet dohromady, nalezneme správnou 
cestu. A prosme Pannu Marii, matku Pána, aby nám dala pocítit svou ženskou a mateřskou dobrotu, 
v níž nám teprve může vzejít celá hloubka Kristova tajemství. Bůh žehnej vám všem!                                           
 

Z knihy Malé příběhy – Brian Cavanauch 
V nebi.  Tento příběh vypráví o ženě, která byla celý život zvyklá na bohatství a úctu. Zemřela, a 
když dorazila do nebe, poslali anděla, aby ji doprovodil do nového domu. Procházeli kolem 
nádherných sídel a žena vždy myslela, že jsou u domu, jež  jí bude přidělen. Když prošli hlavní 
třídou, zabočili do úzkých uliček, kde domky byly velmi malé, a na samém kraji města se zastavili u 
stavby, která byla jen o něco málo větší než chatrč.  
„To je váš dům,” řekl anděl. „Cože?” zvolala žena. „V tom přece nemůžu bydlet!” 
„Je mi líto,” odpověděl anděl. „Ale z materiálu, který jste  nám sem nahoru poslala, větší dům ani 
postavit nešel.”         
 

Humor 
Povídá soused sousedovi: „Letos bude krutá 
zima.“ „Proč myslíte?“ „Žena si přeje pod 
stromeček kožich a nedostane ho.“ 

Nový obyvatel Grónska se ptá starousedlíka: 
„Prosím vás, jak dlouho tady trvá zima?“ 
„Nevím, já jsem tady teprve od šedesátého 
roku.“
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