
              zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ          

                           35. týden  
                  2008                  

 
 

 
 

21. neděle v liturgickém mezidobí  -  24. srpna 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 25. srpna 
21. týdne v mezidobí 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Žofii Gregorovou, manžela a rodiče 

ÚTERÝ          - 26. srpna 
21. týdne v mezidobí 
  

 

STŘEDA       -  27. srpna 
sv. Moniky 
 

15.00    pohřební mše sv. v Jakubovicích, při které se  
             rozloučíme s panem Františkem Motyčkou z Jakubovic 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  na úmysl dárce 
ČTVRTEK   - 28. srpna 
sv. Augustina,  
biskupa a učitele církve 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Ludvíka Plháka, švagra, oboje rodiče a duše v očistci 

PÁTEK        -  29. srpna 
Umučení sv. Jana Křtitele 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Františka a Otýlii Andrlovy a syna Josefa 

SOBOTA     -  30. srpna 
21. týdne v mezidobí 
 

14.00    úklid kostela na Mariánské Hoře před poutí  
19.00   mše sv. ve Verměřovicích 
             za rodinu Duškovu a Markovu a duše v očistci 

NEDĚLE  -  31. srpna 
 

22. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné      
             za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
10.30    mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
             za Oldřicha Junka, sourozence a oboje rodiče 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  
             za nová kněžská a řeholní povolání 

 

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba : 
        

31. 8.  -  neděle 22. v mezidobí      Dolní Čermná           7.30 h.   -  Nastoupilovi č. 303 
       Mariánská Hora     16.00 h.   -  Zpěvákovi č. 195 
 
"... Bůh je milující Otec, který každé ze svých dětí doprovází na každém kroku. 
Nechává je ale kráčet samostatně a neustále jim nabízí světlo a sílu své Lásky, 
aby to, pro co se rozhodly žít, prožívaly s ním."   (Michel Quoist) 
 



Informace duchovního správce 
   V sobotu 30. srpna t.r. od 14 .00 hod. odpoledne se uskuteční úklid potního kostela na Mariánské 
Hoře před poutí. Prosíme farníky o pomoc při tomto generálním úklidu. Vezměte si se sebou 
úklidové náčiní (kbelík, hadr na podlahu aj.). 
   
   Výuka náboženství na základních školách a na faře (pro studenty 8letého gymnázia do 15 let a 
žáky navštěvující základní školy v okolí) začne v druhém školním týdnu od pondělí 8. 9. t.r. Rozvrh 
bude po domluvě ve školách uveřejněn v neděli 7. 9. ve farním zpravodaji Poutník 37/2008. 
     
   Výuka náboženství pro středoškoláky (studenty od 15 let) začne v pondělí 15. 9. na faře v Dolní 
Čermné od 20.00 hod. 
    
    Mše svaté pro děti v tomto školním roce budou v neděli jednou za 14 dní ve farním kostele v    
 Dolní Čermné vždy od 10.30 hodin. Poprvé se s dětmi a jejich rodiči sejdeme v neděli 21. září t.r. 
    
    Od pondělí 1. 9. 2008 a potom každé pondělí vždy od 16.45 hod. bude na faře v Dolní Čermné 
nácvik zpěvu dětí na mše svaté pro děti. Zveme všechny děti z farnosti, které by se rády zapojily. 
 
   Na žádost některých farníků a po doporučení Pastorační rady naší farnosti bude k dispozici měsíčně 
před prvním pátkem kromě duchovního správce také zpovědník z jiné farnosti. Pravidelně bude 
proto v naší farnosti zpovídat P.Ján Kubis z Dolní Dobrouče. V měsíci září P.Kubis zpovídá ve 
středu 3. září odpoledne od 15.30 h. – do 17.30 h.    otec Pavel 
 

28. srpna - Památka sv. Augustina 
Nepokojné je naše srdce. Naše srdce má dvě základní tendence, dva velké sklony: přijímat a dávat. 
Je to důmyslné čerpadlo a rozdavač zároveň. Pumpa na teplou lidskou krev a na horoucí lidskou lásku. 
O jednom nám hovoří lékařská věda, o druhém nás přesvědčuje zkušenost.  Nasávat krev, aby ji hned 
zase vytlačilo do celého těla. Dychtivě vpíjet lásku, aby ji zase do okolí marnotratně rozlévalo. To 
jsou jeho funkce a to i důvody jeho stálého nepokoje... 
Když nemůže fungovat, když nastane porucha v přítoku nebo v odtoku, ať už krve nebo lásky, je 
nemocné. A když je srdce nemocné, je to vždy vážná věc. Srdce si nezvykne bolet málo. 
Krev má svůj koloběh, svou cirkulační cestu a musí ji mít i láska. Proto si hledáme někoho, komu 
bychom svou lásku věnovali a on nám ji opětoval. Vycházíme mezi lidi a hledáme srdce, které by bylo 
schopné přijímat a vracet teplý proud, vycházející z nás, které by se dalo naladit na tep našeho srdce - 
hledáme přítele. Ale lidé jsou nestálí a nevytrvalí. Nějakou dobu, krátce, a potom se naše zklamané 
srdce zase rozbolí, roznemůže... 
Stálý v lásce je jen Bůh. Sv. Augustin zkusil lidi i Boha a celou tu svou životní zkušenost vložil do 
slov: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.  
        (Mon Calepin - Den co den) 
 

Nejdůležitější surovina 
Kterýsi muž řekl: „Čas je nejdůležitější surovina.“ Tato surovina je rozdělována spravedlivě. Každý 
dostane na den 24 hodin. Co z této suroviny uděláme? Kvalitní výrobek nebo zmetek? Anebo ji 
necháme nevyužitou? Nebo ji dokonce necháme znehodnotit, zkazit? Čas pro nás znamená prožívání 
přítomnosti. Jak mnohostranný je život, tak rozmanitě se prožívá a využívá i čas. Ale při vší té 
rozmanitosti platí jedno: Nejdůležitější je přítomný okamžik. Ten pro křesťana nadto rozhoduje i o 
jeho budoucnosti, kterou očekává o Pána. Bůh nám čas daroval, abychom i my ho darovali druhým a 
tak ho nejlépe zužitkovali, protože darovat čas znamená darovat lásku. Jenom láska je naším úkolem a 
pověřením a jenom láska činí čas plodným pro věčnost. Budoucnost si budujeme v přítomnosti. 
Protože však stále zůstáváme za svými možnostmi, voláme o milost a smilování „nyní i v hodinu smrti 
naší“. Používejme té drahocenné suroviny – času ke spáse své i svých bratří! 
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