
 
 

POUTNÍK       zprávy  z farnosti 
13. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

5. neděle postní   -  25. března 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
26. března - Pondělí  - Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
   17.30   pobožnost Křížové cesty - děti   

  18.00  Dolní Čermná  -  za Miroslava a Annu Tošovských 
28. března -  Středa  - po 5. neděli postní  . 
  17.30   pobožnost Křížové cesty - akolyta    
  18.00  Dolní Čermná -  za Josefa Vacka, manželku a syna 
29. března -  Čtvrtek  - po 5. neděli postní 
  6.45      Dolní Čermná  -  na úmysl dárce 
30. března -  Pátek - po 5. neděli postní  
  18.30   pobožnost Křížové cesty - mládež  

 19.00  Dolní Čermná  -  za Josefa a Martu Junkovy a rodiče 
31. března -  Sobota - po 5. neděli postní 

 17.00   Verměřovice  -  za rodinu Fridrichovu 
1. dubna  - Neděle  - KVĚTNÁ NEDĚLE 
Tímto dnem začíná Svatý týden !! 
Dolní Čermná  - 7.00  -  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
 Na začátku této ranní mše svaté posvětíme jívové ratolesti a slavnostním  průvodem 
  vstoupíme do farního kostela. Ratolesti, si prosíme, přineste s sebou! Mše svatá   
  vzhledem k slavnostnímu průvodu a délce pašijí začíná již od 7.00 h. 
Petrovice   - 9.00  -  za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru 
Dolní Čermná  - 10.30  -  za Annu Faitovou, manžela a syna 
Dolní Čermná  - 14.00   -  příležitost ke sv. zpovědi - zpovídají P.Andrzej Götz z Nekoře,   
         P.Oldřich Kučera ze Žamberka a P.Pavel Seidl 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté a v neděli od 14.00 h. 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  26. 3. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 27. 3. příprava dětí na 1.sv. přijímání 13.45 h. fara Dolní Čermná 
pátek 30. 3. farní knihovna  

zkouška chrámového sboru 
16.00 -17.00 h.

20.00 h. 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

neděle 1. 4.  příležitost k přijetí svátosti smíření 14.00 -17.00 h. kostel Dolní Čermná 
 

Lektorská služba : 1. 4.  -  Květná neděle     
   Dolní Čermná     7.00 h.   -   Bednářovi č.285 
      10.30 h.   -   Klekarovi č.292 



Možnost objednání knih 
Také v letošním roce máme možnost objednat knihy z nakladatelství Portál  
za výhodných cenových podmínek – se slevou 25 %.  
Obdrželi jsme zatím pouze jeden výtisk katalogu, proto je k zapůjčení  
ve farním kostele. Pokud máte o objednání knih zájem, zapište se na připravený  
formulář. Knihy budeme objednávat koncem měsíce dubna. Zapůjčený katalog vraťte,  
prosím, do kostela pro další zájemce.  
          Vlaďka Dvořáková 
 

MYŠLENKY 
Legenda o kamenech 
K jednomu mnichovi přišly dvě ženy a prosily ho o duchovní poučení. První žena se považovala za 
velkou hříšnici. V mládí podvedla svého muže a nyní ji trápilo svědomí. Druhá žena žila po celý život 
bez větších pádů, a proto si nedělala žádné výčitky svědomí kvůli svým hříchům. Byla se sebou 
spokojená. Stařec se obou žen vyptal na jejich život. První žena mu se slzami vyznala svůj velký hřích. 
Považovala ho za tak velký, že si ani netroufala očekávat odpuštění. Druhá žena řekla, že žádné 
zvláštní hříchy nemá.  
     Stařec řekl první ženě: „Jdi služebnice Boží, tady za ohradu a najdi si tam velký kámen, že ho sotva 
uneseš a přines mi ho.“ Druhé ženě, která si nebyla vědoma žádných zvláštních hříchů, řekl: „Přines mi 
tolik kamenů, kolik uneseš, ale ať jsou co nejmenší.“ Ženy šly a splnily starcův příkaz. První přinesla 
velký kámen, druhá vzala celý pytel malých kamínků. Stařec se na kameny podíval a řekl: „A teď 
udělejte následující věc: Zaneste kameny nazpět a položte každý přesně tam, kde jste ho vzaly. Pak se 
vraťte zpátky ke mně.“  
     Ženy šly vykonat starcův příkaz. První našla lehce místo, kde vzala velký kámen. Položila ho tedy 
nazpět do dolíku tak, jak ho našla. Ale druhá si za žádnou cenu nemohla vzpomenout, odkud vzala ten 
či onen kamínek. Vrátila se tedy ke starci, aniž úkol splnila.  
    „Vidíš,“ řekl stařec, „právě tak je tomu s hříchy. Ty jsi ten velký a těžký kámen snadno uložila na 
původní místo, protožes věděla , kde ležel. Byla sis vědoma svého hříchu, snášela jsi za něj výčitky lidí 
i svého svědomí. Stala ses pokornou, a tak ses osvobodila od následků hříchu,“ řekl první ženě.  
   „Naproti tomu ty,“ obrátil se stařec na ženu, která přinesla malé kamínky nazpět, „ty si nejsi vědoma 
žádného hříchu, a tudíž ho nemůžeš ani litovat. Zvykla sis na život v hříších, posuzuješ hříchy druhých 
a tím hlouběji zapadáš do vlastních. Všichni jsme hříšníci a zahyneme, když nebudeme svých hříchů 
litovat.         (W. Hoffsűmmer ) 
 

Otázky k zamyšlení: 
Je pravda, že vědomí hříšnosti vede člověka k pokoře? Kdy? 
Jak se člověk může ubránit tomu, aby přehlížel (zapomínal) své malé i větší hříchy? 
Co to znamená „zpytovat svědomí“? Jak by mělo vypadat a k čemu směřovat? 
 
K svátku Zvěstování 
Půst vrcholí. Brzo už lidu davy   Svým srdcem Maria však byla přesvědčena, 
provázet budou Pána věčné slávy   že přemožena bude smrti strašná cena, 
a na cestu klást pláště, květy, ratolesti.  po Velkém pátku přijde den ten jásavý, 
Vždyť král se blíží! Korunu má nésti!  v němž Otec svého Syna s Matkou oslaví. 
Kde byla v této chvíli požehnaná Panna, 
když zástup jako krále vítal Krista Pána?  Do rukou Matky položíme nyní 
Snad tušila v den Zvěstování svého,   všecko, čím žijeme, co život těžkým činí, 
že Dítě, narozené z lůna panenského,  své sny i naděje pro celý krásný svět, 
mít za trůn bude kříž jen zkrvácený   v němž člověk znovu bude Bohu rozumět! 
a za korunu ostré, drásající trny.     (Václav Zemek) 
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