
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 51. týden/ 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

3. neděle adventní   -   17. prosince  2006 

 
Bohoslužby v tomto týdnu : 

18. prosince -   Pondělí  -   před Štědrým dnem, mše svatá pro děti 
   18.00 Dolní Čermná  - za Josefa Bednáře a oboje rodiče 
20. prosince -  Středa    -  před Štědrým dnem 
    18.00 Dolní Čermná  - za rodiče Mikulovy a syna Františka 
21. prosince -  Čtvrtek   -  před Štědrým dnem 
     sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve 
   6.45 Dolní Čermná  - za dar víry pro manžela a děti 
22. prosince -  Pátek     -  před Štědrým dnem 
   19.00 Dolní Čermná   -  za Josefa Duška 
23. prosince -   Sobota   -   před Štědrým dnem 
   17.00 Verměřovice    -  za rodinu Moravcovu a Sykovu 
24. prosince - Neděle  -  4. neděle adventní - ŠTĚDRÝ DEN 
Dolní Čermná  -        7.30 h.   -  na poděkování za dary a milosti celého roku  
          s prosbou o další vedení 
Petrovice    -        9.00 h.   -  za rodinu Trampotovu 
Verměřovice  - 16.00 h. -  za Gabriela Macana 

Tato mše svatá z vigilie slavnosti Narození Páně je určena pro všechny, kteří se 
nemohou zúčastnit „půlnoční“ mše svaté, především pro děti a jejich rodiče. Koledy budeme 
zpívat za doprovodu kytar a dětské scholy. 
Dolní Čermná - 24.00 -  půlnoční mše svatá   
     - za všechny dobrodince naší farnosti 
Kostelní sbírka z „půlnoční“ bohoslužby je určena na pomoc tragicky postižené rodině z Jakubovic !! 

Upozorňujeme, že na tuto „půlnoční“ mši svatou jede autobus. Vyjíždí ve 23.30 hod. 
z Verměřovic od zahradnictví, pokračuje přes Petrovice a zastavuje na všech obvyklých 
zastávkách. Tato doprava bude hrazena z financí dolnočermenské farnosti. 
 
 Příležitost k předvánoční zpovědi budete mít: 

místo den čas zpovídá 
Dolní Čermná středa    20.12.  14.00 - do 17.15 h. 

 14.00 - do 17.55 h. 
P.Vladislav Brokeš 
P.Pavel Seidl 

Dolní Čermná pátek     22.12.  14.00 - do 17.30 h. 
 14.00 - do 18.55 h. 

P.Pavel Pokorný 
P.Pavel Seidl 

V ostatní dny  se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 
 



Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 18. 12. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

pátek 22. 12. farní knihovna  
rytmická mše sv.  
zkouška chrámového sboru 
setkání mladých  

16.00 -17.00 h. 
19.00 h. 
19.45 h. 
20.00 h. 

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

sobota 23. 12. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 24. 12. mše sv. především pro děti – vigilie 

„půlnoční“ mše svatá, 1.Česká 
vánoční mše od Jakuba Jana Ryby v 
podání  místního chrámového sboru  

16.00 h. 
24.00 h. 

kostel Verměřovice 
kostel Dolní Čermná 

 
Lektorská služba:   24.12.   Neděle 4. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - Formánkovi č. 202 
 

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné:   
V týdnu od: 18.12. -  24.12. 2006 :  Macháček Karel, Macháček Jiří 

25.12. -  31.12. 2006:  Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin  
 

Myšlenky pro týden před Štědrým dnem:  
Františkův dárek             
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky a 
prohlédl si diář. „Už bychom měli být pryč. Teď už moc práce nenaděláme.“ Sekretářka se 
usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, že za tři dny jsou Vánoce.“ 
„Ještě, že jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, 
že se na mě bude trochu zlobit. Nejspíš právem, protože mám na 
rodinu tak málo času. Když večer přijdu domů, syn už spí, Skoro 
nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby 
ode mne dostal pořádný dárek. Jenomže …kde na to vzít čas? 
Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleží. Přečtěte si ten 
seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“  Sekretářka otevřela 
dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, že vaše příkazy 
vždycky plním, ale tentokrát to vážně nejde.“   
„Proč ne? Copak si osmileté dítě může přát věc, kterou mu 
nemůžu koupit? Ukažte mi ten seznam!“  Sekretářka mu mlčky 
podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: 
 „Milý tatínku, k Vánocům bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne každý den (nebo skoro 
každý den) našel půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“         (Bruno Ferrero) 
 
Kdy jsou vánoce 
Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a v něm všechny bratry – ten den jsou vánoce.  
Když v sobě zpozoruješ vnitřní popud podat ruku tomu, kdo tě urazil, toto vnuknutí jsou vánoce. 
Když v kostele, doma nebo na pracovišti cítíš nutnost zamyslet se nad tím, jak se chováš 
k Bohu, k rodině a k druhým, ten okamžik jsou vánoce. 
Když se setkáš s člověkem, kterému je třeba pomoci a uděláš to, ten okamžik jsou vánoce.  
Když začneš sloužit tomu, kdo nikoho nemá, komu selhává hlas a nemá už sílu, ty hodiny jsou 
vánoce.  
Když vychováš své děti, aby se zřekly zbytečných  a drahých hraček, abyste mohli pomoci tomu, 
kdo je v nouzi, tento postoj jsou vánoce. 
Jestliže však zjistíš, že tento celý svět dobra zanechá tě lhostejným a že nejsi schopen myslet 
na nic jiného než na sebe a na své zájmy, pak se neusmívej: vánoce od tebe odešly… 
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