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29. neděle v liturgickém mezidobí – 16. října 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 17. října 16.45    zkouška dětské scholy na faře 

sv. Ignáce Antiochijského,  
biskupa a mučedníka  
ÚTERÝ       - 18. října 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

Svátek sv. Lukáše,              za Boží ochranu a za duše v očistci 
evangelisty  

  STŘEDA      - 19. října 19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
29. týdne v mezidobí             za Jana Vágnera, manželku a dceru 

 20.00  náboženství pro středoškoláky             
ČTVRTEK      - 20. října  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  

29. týdne v mezidobí             za farníky 
  PÁTEK       - 21. října 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

29. týdne v mezidobí              za manžele Rollerovy 
  SOBOTA       - 22. října   9.00    V Dolní Čermné generální úklid kostela a jeho okolí  

29. týdne v mezidobí 19.00    mše sv. ve Verměřovicích  
              za Marii Záleskou, zemřelé z rodiny Fidlerovy,  
                 Záleské a Suchomelovy    

NEDĚLE  -  23. října   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
              za Marii Nastoupilovou a manžela 

30. neděle                     (lektorská služba: Macháčkovi 411)             

  v liturgickém mezidobí V Jakubovicích dnes slavíme Posv ěcení kostela.  

   10.00    mše sv. v Jakubovicích 
DEN MODLITEB                

  ZA MISIE 16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  

Dnešní sbírku věnujeme               za všechny dobrodince kostela na Mariánské Hoře  

na potřeby misií.               (lektorská služba: Adamcovi 18) 

     

Prosíme farníky o pomoc při úklidu farního kostela a jeho okolí v Dolní Čermné  
v sobotu 22. 10. 2011 od 9.00 hodin. 



Učit se dělit 
Proč nás Bůh při stvoření nepostavil přímo do nebe? Proč se musíme na dlouhá léta 
spokojit se zemí? Odpověď je snadná: Zde na zemi se máme cvičit ve sdílení se. 
Kdybychom to neuměli, nebe by přestalo být nebem. Než děti dospějí, hrají si a hrou se 
cvičí v tom, co dělají rodiče: jezdí autem, vaří, hrají si na maminku a na tatínka, starají 
se o zvířátka. My všichni jsme před Bohem dětmi. Dal nám hmotné statky jako hračky. 
Jsou nutné pro náš život zde na zemi. Nesmíme jimi pohrdat, musíme se učit s nimi 
zacházet, musíme jich užívat. Nepatří nám samým, patří všem. Když se zde na zemi 
učíme dělit, získáváme pojem o Božím království.    (Z Francie)   
 

Úmysl je to, co dobrým skutkům dává cenu. A tak si nás někdy více zaváže 
ten, kdo dal málo, ale učinil to z ušlechtilosti, kdo nám poskytl něco 
nepatrného, ale učinil to rád.              (L. A.Seneca) 
 

Malý test znalostí: 
1. Kdy byl sv. Matěj zvolen za apoštola? 
a) při povolání 72 učedníků   
b) na apoštolském koncilu v Jeruzalémě 
c) po Kristově nanebevstoupení                      
  

2. Ve které diecézi je papež biskupem? 
    a) v Jeruzalémě   b) ve Vatikánu     
    c) v Římě  
   

3. Jak se jmenuje světice, které se  
    v Lurdech zjevila Panna Maria?                   
    a) sv. Marie Goretti    b) sv. Lucie    
    c) sv. Bernadetta 
    

4. Ve kterém městě jsou uloženy ostatky  
    sv. Vojtěcha? 
    a) v polském Hnězdně   b) v Praze       
    c) v Římě  
 

5. Kde je pochována první česká    
    mučednice sv. Ludmila? 
a) v chrámu sv. Víta na Pražském hradě  
b) v chrámu sv. Ludmily na Vinohradech 
c) v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě 

  

6. Který římský císař vyhlásil ve 4. století   
    svobodu vyznání pro křesťany?  
    a) Claudius     b) Nero     c) Konstantin 
     

7. Kde stojí chrám Božího hrobu? 
    a) v Jeruzalémě  b) v Betlémě   c) v Římě 
 

8. Co je to Monte Cassino?  
 a) nejstarší benediktinský klášter  
 b) letní sídlo Svatého otce   
 c) známé poutní místo 
 

9. Který řád má heslo  
    „Všechno k větší cti a slávě Boží? 
    a) františkáni    b) benediktini c) jezuité 

 

10. Kde se narodil apoštol Pavel? 
    a) v Aténách   b) v Jeruzalémě   c) v Tarzu 
 

11. Který kostel v Římě je hlavní? 
      a) Sv. Jan v Lateránu    
      b) Sv. Pavel za hradbami   
      c) Sv. Petr ve Vatikánu

(Správné odpovědi budou uvedeny v příštím čísle Poutníka.)
 

-  Zájemci o zakoupení Katechismu katolické církve pro mladé YOUCAT  přihlaste se na faře   
    nebo osobně otci Josefovi. 
 

-  V zákristii kostela v Dolní Čermné a v kostele v Petrovicích jsou k zakoupení stolní kalendáře  
   na rok 2012:  Kalendář královéhradecké diecéze   -  cena 50,- Kč, 

Kalendář KATOLICKÝ 2012 (Vyšehrad)  -  cena 55,- Kč, 
               Kalendář Matice cyrilometodějské „Žít své povolání“   -  cena 59,- Kč. 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.   


