
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
21. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

7. neděle velikonoční  - 20. května  2007 
 

Bohoslužby v tomto velikonočním týdnu : 
21. května -   Pondělí  -  po 7. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    -  ke cti Panny Marie za dar uzdravení 
22. května -  Úterý  -   po 7. neděli velikonoční, sv. Rity, řeholnice 
    19.00 Dolní Čermná   -  Svatodušní novéna a májová pobožnost 
23. května -   Středa  -   po 7. neděli velikonoční 
   19.00 Dolní Čermná    -  ke cti Panny Marie za dar uzdravení 
24. května -   Čtvrtek  -   po 7. neděli velikonoční 
   6.45 Dolní Čermná    -  na úmysl dárce   
25. května -   Pátek  -   sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 
  19.00 Dolní Čermná    - za Oldřicha Kunce 
26. května -   Sobota  -   sv. Filipa Neriho, kněze  
  19.00 Verměřovice -  za Růženu a Karla Faltusovy, rodiče a sourozence 
   20.30 Dolní Čermná  -  zakončení Svatodušní novény 
27. května  - Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu,  slavná, zpívaná 
Petrovice  -  9.00 h. -  za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou 
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 Svatodušní novény. 
 

Lektorská služba: 
27.5.    -  Slavnost Seslání Ducha svatého  -     7.30 h.   - Havlíčkovi č. 341 
                                    Mariánská Hora -   16.00 h. -  Jurenkovi č. 160 
               

Akce ve farnosti : 
pondělí 21. 5. zkouška zpěvu dětí 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 22. 5. příprava dětí na 1. sv. přijímání 13.45 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 24. 5 setkání rodičů – příprava slavnosti 

1. sv. přijímání dětí 
16.15 h. fara Dolní Čermná 

pátek 25. 5. farní knihovna 
mše svatá pro mládež 
setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

16.00 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

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

sobota 26. 5. schůzka ministrantů 9. 00 h. fara Dolní Čermná 
 



SVATODUŠNÍ NOVÉNA: vždy 30 minut před každou mší svatou ve farním kostele v Dolní 
Čermné (společné rozjímání, litanie, svátostné požehnání). V úterý od 19.00 hod. a po ní májová 
pobožnost, v sobotu zakončení novény ve 20.30 hod. v kostele v Dolní Čermné. 
 
MÁJOVÁ POBOŽNOST po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli odpoledne po 
mši svaté na Mariánské Hoře. 
 

Duchu svatý, prosím Tě nyní s Pannou Marií, která mě vyzývá,  
abych se k tobě modlil. Vylij na mne všechny své dary. 

Vlej svůj dar lásky do mého života, abych od 
nynějška mohl v Tobě milovat Boha nade 
všechno a   bližního svého jako sebe samého. 
 
Vylij na mne dar moudrosti, abych mohl ve všem, 
co konám a myslím, co cítím a o čem rozhoduji, 
stále ve Tvém světle myslet, rozhodovat a jednat. 
 
Duchu rady, sestup na mne, abych mohl svým 
poznáním i slovem lásky pomáhat těm, kteří ode 
mne žádají radu! Kéž každé moje slovo bude 
světlem pro ostatní! 
 
Duchu Ježíšův, uděl mi dar své síly, abych mohl 
přemáhat každé pokušení, a tím konat vůli Otce,  
a to zvláště tehdy, když je těžká. Duchu síly, 
posilni mě v hodinách slabosti! 

 
Duchu života, rozvíjej ve mně božský život, 
který mi byl darován skrze Tebe již v lůně mé 
matky a na mém křtu! 
 
Božský ohni, rozněť oheň božské lásky v mém 
nitru, ať z něho zmizí temnota a chlad hříchu! 
 
Duchu uzdravení,  uzdrav ve mně všechno, co 
je raněné, a rozvij nerozvinuté! 
 
Sestup se vší silou na mne, abych mohl být 
vděčný i za malé věci.  
 
Osvěť mě, Duchu svatý, abych dovedl 
poděkovat i za kříž a těžkosti. 

 
    Maria, ty jsi nositelkou Ducha svatého. Proto ti děkuji, že mě vyzýváš, abych se modlil k Duchu pravdy. 
Duchu svatý, sejmi ze mne všechna břemena, aby mé srdce bylo jako květ, který se rozvijí, roste a přináší 
bohaté ovoce! Maria, kéž začne Duch svatý ve mně působit tak, jak působil v Tobě, aby skrze Něho ve mně 
mohlo vzrůstat Boží slovo! 
 

Dva bratři 
Dva bratři, kteří žili a hospodařili vedle sebe, se pohádali. Byl to první vážný konflikt po čtyřiceti letech, 
kdy vedle sebe pracovali, dělili se o stroje, pracovní sílu a materiál. Začalo to malým nedorozuměním, ze 
kterého se vyvinula hádka, při niž si vyměnily pár hořkých slov, a poté následovalo několik týdnů ticha.  
   Jednou ráno někdo zaklepal na Janovy dveře. Jan otevřel a tam stál muž s tesařským nářadím. „Hledám 
práci,“ řekl. „Nemáš něco, s čím bych ti mohl pomoci?“ „Ano,“ řekl starší bratr. „Mám pro tebe práci. 
Podívej se na ten potok u tamhleté farmy. To je farma mého souseda, vlastně je to můj bratr. Ještě před 
týdnem byla na tom místě louka, ale on pak vzal bagr a teď …, teď je tu ten potok. Možná to udělal, aby 
mne naštval, ale já mu ukážu. Vidíš tu hromadu dříví u stodoly? Chci, abys mi postavil vysoký plot, abych 
se už nikdy nemusel dívat na jeho pozemek a do jeho tváře.“  
Tesař řekl: „Myslím, že tomu rozumím. Ukaž mi kde máš hřebíky a já to udělám tak, abys byl spokojený.“  
    Jan pomohl tesaři připravit materiál a pak na celý den odjel do města. Tesař celý den tvrdě pracoval, 
vyměřoval, řezal a zatloukal hřebíky.  
    Když se farmář při západu slunce vrátil, právě práci dokončil. K jeho velkému údivu tam nestál žádný 
plot, ale most. Most, který spojoval oba břehy potoka. Byl opravdu dobře postavený. A soused, farmářův 
mladší bratr, přecházel most s nataženou rukou. „Jsi opravdu přítel, že jsi nechal postavit tento most po tom 
všem, co jsem ti řekl a udělal.“  
    Oba bratři si podali ruce. Když se obrátili, tesař sbíral své nářadí do brašny. „Počkej, zůstaň ještě několik 
dní. Mám pro tebe ještě jinou práci,“ řekl Jan. „Rád bych zůstal,“ odpověděl tesař, „ale musím postavit ještě 
hodně takových mostů…“ 
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