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25. neděle v liturgickém mezidobí  -  21. září 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 22. září 
25. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 23. září  
sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 
 

STŘEDA       - 24. září 
25. týdne v mezidobí 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za Marii a Matyldu Venclovy 
ČTVRTEK   - 25. září 
25. týdne v mezidobí 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Antonína Junka, manželku a oboje rodiče 

PÁTEK        -  26. září  
sv. Kosmy a Damiána,  
mučedníků 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
             na dobrý úmysl 

SOBOTA     -  27. září 
sv. Vincence z Paula, kněze 

  9.00    setkání ministrantů   
19.00    mše sv. v Petrovicích  
             za Josefa Bachmana a dceru Milenu 

 
NEDĚLE  -  28. září 

 
Slavnost SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA,  
hlavního patrona českého 

národa 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Josefa Kekeláka a rodiče 
 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Gabriela Macana 
 
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 : 
28. 9.  -  Slavnost sv. Václava Dolní Čermná           7.30 h.   -  Menclovi č. 193 
             Mariánská Hora     16.00 h.   -  Kunertovi č. 125 
 

Oznámení pro žáky 5. třídy ZŠ v Dolní Čermné a jejich rodiče 
V minulém čísle Poutníka jsme oznámili změnu  ve výuce náboženství pro 5. třídu ZŠ v Dolní Čermné  
(v pátek  od 12.35 h. do 13.20 h.). Vzhledem k novým požadavkům, které vzneslo vedení školní družiny a 
o kterých jsme ještě před týdnem nevěděli, museli jsme se vrátit k původnímu termínu výuky náboženství 
5. třídy v pondělí od 14.10 do 14.55 hod.                                           otec Pavel a sr. Ludmila 
 



Ohlédnutí za poutí na Mariánské Hoře 
 Drazí bratři a sestry, 
  vděčnost patří k vlastnostem, které rozšiřují náš lidský charakter a dávají nám možnost se 
odpoutat od své sebestřednosti a nahlédnout do pozice druhého, který nám prokázal jakékoli dobro. 
Organizace pouti není již naštěstí záležitostí jen faráře, ale konkrétně mnohých vás, farníků. Jestli se také 
letošní pouť vydařila, potom díky Panně Marii, i díky všem, kteří neváhali podle svých sil a možností 
pomoci. Vzhledem k velkému počtu pomocníků během poutní slavnosti, nejsem schopen všechny 
vyjmenovat. 
  Jsem velmi vděčný mužům, kteří pod vedením obětavého i vynalézavého Jana Hrdiny připravili 
pódium pro bohoslužby venku před poutním kostelem. Děkuji všem, kteří se zapojili do úklidu kostela, 
který zdárně proběhl v sobotu týden před poutí. Dobrou organizaci parkování aut zařídil Josef Němeček 
se svými spolupracovníky. Všichni odvedli bezchybnou službu na parkovišti. Moje uznání patří Pavlu 
Marešovi, kterému připadl úkol připravit a postarat se o ozvučení areálu křížové cesty před poutním 
kostelem. Velmi pěkná výzdoba liturgického prostoru v kostele i venku byla dílem paní Míly Klekarové a 
jejich dvou spolupracovnic: paní Jaroslavy Klekarové a Magdy Vágnerové. O pohoštění  a vytvoření 
zázemí pro hosty i spolupracovníky se již tradičně velmi dobře postarala rodina Pecháčkova. 

Mladí z našeho farního společenství mládeže zorganizovali  sobotní večerní program a vytvořili 
dobré zázemí i pro ostatní poutníky. Děkuji našim varhaníkům, členům chrámového sboru a 
dolnočermenské dechové hudbě. Všichni přispěli k důstojnému průběhu sváteční liturgie. Děkuji Ing. 
Jitce Macháčkové a všem členům její skupinky za hudebně - literární pásmo „Duše u nohou Panny 
Marie“. Pásmo svojí duchovní náplní se pro mnohé posluchače stalo silným zážitkem a vhodně tak 
doplnilo celý ráz poutní slavnosti.            
 V neposlední řadě děkuji jáhnu Josefu Macháčkovi, našim akolytům, všem ministrantům, 
kostelníkům panu Josefu Marešovi, Lukáši Nastoupilovi  a Antonínu Pecháčkovi za přípravu a důstojný 
průběh poutních bohoslužeb. Moje vděčnost náleží také otci Janu Kunertovi, který sloužil ranní mši 
svatou a spolu s otcem Janem Šlégrem během poutní slavnosti vykonávali službu zpovědníků. 
Poděkování také patří otci Bernardu Špačkovi ze Sloupnice, který sloužil odpolední mši svatou. To je 
poděkování z mé strany, ale věřím, že úsilí a nezištnou práci všech pomocníků a dobrodinců hojně 
odmění dobrotivý Pán.         otec Pavel  
 

Pobočka prodejny Pastýř na Mariánské Hoře 
K vybavení našeho poutního místa na Mariánské Hoře od září 2008 patří i pobočka prodejny 
Pastýř Českomoravské Fatimy s.r.o. v Koclířově u Svitav. 
Můžete si zde vybrat ze širokého sortimentu křesťanské literatury, kalendářů, svící a předmětů 
náboženské úcty (obrázky, křížky, růžence, medailky, …). 
Prodejna je otevřena v domě u Pecháčků vždy před a po nedělní odpolední mši svaté v 16.00 
hodin. Nákup je možné si domluvit i při jiné příležitosti osobně nebo telefonicky na čísle  
465 393 725. 
Blahoslavení chudí v duchu  (Z knihy Ladislava Kubíčka: Zapaluji?) 
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jim patří nebeské království. Nikoliv budižkničemové, nikoliv 
omezení nebo duševně nemocní, ale chudí v duchu. Co to znamená? Kdo se svou chudobou nesouhlasí a 
touží po bohatství, ten není chudý v duchu. Kdo se své chudoby touží zbavit nekalým způsobem, ten 
určitě není chudý v duchu. A naopak někdo může mít i velký majetek, ale nelpí na něm, je ochoten se 
dělit s druhými – ten ducha chudoby má.  Mám já ducha chudoby? Vždycky? Jak v tomto směru vypadá 
můj dosavadní život? Na čem ještě lpím? Co je třeba „prodat“? Mohu v této oblasti ještě dál růst? Jak 
konkrétně žít chudobu, abych nepohoršoval, ale působil apoštolsky a přitažlivě? Jistě se bude chudoba 
projevovat jinak mezi zaměstnanci diplomatického sboru než u pracovníků zemědělského družstva. A 
proto, Duchu Svatý, řekni mi jasně, jak si chudobu představuješ u mě.   
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