
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
24. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
Slavnost Nejsvětější Trojice - 11. června 2006 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 12. června-   Pondělí -  10. týdne v mezidobí, mše sv. pro děti 
  18.00 Dolní Čermná    -  na poděkování za přijetí svátosti biřmování 
 13. června -  Úterý  -  sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
 14. června -   Středa  -  10. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná    -  za Antonína Junka, manželku a oboje rodiče 
 15. června -   Čtvrtek -  Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ 
  17.30 Verměřovice   -  za farníky 
   19.00 Dolní Čermná    -  za Emila a Růženu Benešovy a duše v očistci 
 16. června -   Pátek  -  10. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná    - za rodinu Beranovu a Hejkrlíkovu 
 17. června -   Sobota  -  10. týdne v mezidobí                                                                                              
  19.00 Verměřovice -  na úmysl dárce 
18. června  - 11. v liturgickém mezidobí,  
     v naší farnosti je slavnost BOŽÍHO TĚLA 
Dolní Čermná -   7.30 h. -  za  Františka Motla, rodiče a sourozence 
Petrovice  -   9.00 h. -  za Vlastu a Ladislava Markovy a oboje rodiče 
      V Jakubovicích dnes slavíme poutní slavnost sv. Antonína z Padovy 
Jakubovice  - 10.30 h. -  za Annu a Petra Mikulovy 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za Boží pomoc a ochranu pro všechny poutníky 
    Po mši svaté se bude konat v areálu křížové cesty průvod Božího Těla. 
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.15 hod. z Verměřovic a pokračuje přes 
Petrovice, a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní  a Horní Čermné. Po skončení slavnosti 
Božího těla autobus rozveze farníky zpět do Horní a Dolní Čermné, Petrovic a Verměřovic. 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
18. 6.  - 11. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Kubíčkovi č. 140 

          v Jakubovicích  -    10.30 h. - Kunertovi č. 458 
   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Málkovi č. 77  HČ 

 

Akce ve farnosti : 
pondělí 12. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

čtvrtek 15. 6. Dětské klubíčko 9.00 -11.00 fara Dolní Čermná 
neděle 18. 6. Slavnost Božího Těla 16.00 h. kostela a areál kříž.  

cesty na Marián Hoře 



Slovo duchovního správce 
Drazí bratři a sestry, 
       v neděli 28.května jsme prožili v naší 
farnosti slavnost 1.svatého přijímání 8 dětí. 
Díky dobrotivému Bohu se tato slavnost 
vydařila. Jsem přesvědčen, že děti mohly 
důstojně vystartovat do svého dalšího 
svátostného života. Nyní záleží na nich i na 
jejich rodičích, jak budou dále svůj vztah 
k Pánu Ježíši ve svátosti oltářní prožívat a 
opatrovat.  
      Tuto slavnost hodnotím jako úspěšnou 
a je namístě ještě poděkovat všem, kteří mají 
zásluhu na klidném a důstojném průběhu celé 
slavnosti. Děkuji sestře Ludmile za přípravu 
dětí na jejich 1.sv. přijímání a současně za 
nácvik celé liturgie. Dále chci poděkovat paní 
Anně Motlové, která učí náboženství ve 
Verměřovicích a také ona pomohla své 
svěřence Helenu Dombajovou a Daniela Syku 
dobře připravit na přijetí svátostí. V kostele 
již tradičně vše na sváteční mši svatou zajistil 
a připravil pan kostelník Josef Mareš. 
Výzdobu spolu s dalšími ženami obstarala 
paní Zdeňka Motlová. Na dobrém průběhu 
obřadu 1.sv. přijímání se podílely děvčata: 
Anička Motlová a Maruška Vyhnálková. 
Liturgii mše svaté obohatila písněmi dětská 
schola pod vedením paní Anny Motlové a 
pana Antonína Pecháčka. Tablo se symboly 
chleba, vína a obilnými zrny s fotografiemi 
dětí připravila paní Beáta Dombajová s dětmi 
z Věrměřovic. Dort, který byl potřebný pro 
dokreslení příběhu v promluvě, upekla a 
dětem věnovala paní Zdeňka Venclová. 
       Za přípravu pěkného prostředí a 
svátečního stolu v orlovně patří velký dík 
členům MO Jednoty Orla v Dolní Čermné. 
Děkuji manželům Růženě a Zdeňkovi 
Macháčkovým, manželům Zdeňce a Jendovi 
Vackovým, panu Františku Severinovi, paní  
 

Ludmile Faltusové a jejich pomocnicím, 
děvčatům, které se postaraly o vzornou 
obsluhu dětí, rodičů a jejich příbuzných. Dík 
patří také Zdeňkovi Macháčkovi mladšímu, 
který celou slavnost fotografoval.  
       Moje uznání a upřímné díky patří také 
rodičům, kteří se slavnosti nejen zúčastnili, 
ale i pomohli vytvořit pěknou srdečnou 
atmosféru. Přeji jim, aby i nadále působili na 
duchovní život svých dětí především svým 
osobním příkladem víry, společnou modlitbou 
a zapojením do života v církvi  - ve farnosti. 

 
Je na místě, se také pozastavit u 

událostí minulého pátku 2.června a soboty 
3.června 2006, kdy se konaly v naší zemi 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR. Chci alespoň skrze tyto řádky vyjádřit 
poděkování vám všem, kteří jste se voleb 
zúčastnili. Skutečnost, že v Dolní Čermné 
odhlasovalo 75% všech potenciálních voličů 
je velmi potěšující. Věřím, že podobné tomu 
bylo i v dalších obcích naší farnosti. Aktivní 
účastí na volbách jsme splnili nejen svoji 
občanskou povinnost, ale také vyjádřili svůj 
postoj křesťana ke společnosti, ve které 
žijeme a za kterou má každý z nás 
zodpovědnost. Jak dopadli volby, dnes již 
dobře víme. Právem můžeme litovat, že 
jediná křesťanská strana (KDU-ČSL) 
nedostala při volbách více hlasů, ačkoli se ke 
křesťanství a k jejím hodnotám hlásí okolo 30 
% všech obyvatel našeho státu. Modleme se, 
aby se v naší zemi podařilo nakonec sestavit 
vládu, která by respektovala všechny důležité 
morální hodnoty (např. právo na život od 
početí, jedinečné postavení manželství a 
rodiny ve společnosti) a která by ctila 
postavení katolické církve (viz.smlouva ČR 
s Vatikánem) i jiných církví ve společnosti 
(viz. zákon o církvích).   
    otec Pavel

 

          MYŠLENKA  
Charismata jsou dar daný každému jednotlivci pro užitek 
všech. Svátosti jsou dar daný celé církvi pro posvěcení 
jednotlivců. Charismata jsou dary dané každému jednotlivci 
pro posvěcování celé církve.      
     (Raniero Cantalamessa) 
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