
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
28. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

14. neděle v liturgickém mezidobí  - 9. července 2006 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
10. července - Pondělí -  14. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  - za Václava Havla, bratra a rodiče 
11. července - Úterý  -  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
12. července - Středa  -  14. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná  -  za Marii Markovou, sestru Annu a duše v očistci 
13. července - Čtvrtek -  14. týdne v mezidobí 
     6.45 Dolní Čermná  -  za Cyrila Vránu a rodiče 
14. července - Pátek  -  bl. Hroznaty, mučedníka 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Františka Mencla a rodiče 
15. července - Sobota  -  sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve                                                          
  14.00  Mariánská Hora - svatební obřad, při kterém budou oddáni snoubenci : 
   Jaroslav Bezdíček z Horní Čermné a Šárka Worková z Lanškrouna 
   19.00 Verměřovice  -  za Josefa a Annu Macháčkovy a dceru Helenu 
 16. července  - 15. v liturgickém mezidobí,  
Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu střechy církevního domu na Mariánské Hoře. 
Dolní Čermná -    7.30 h. -  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 
Hůra   -  10.00 h. -  za Václava Vondru, Ladislava Bednáře a Petra Duška 
Mariánská Hora -  16.00 h. -  za Františka Mareše, manželku a syna Josefa 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
16. 7.  - 15. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Vávrovi č. 270  

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Macháčkovi st. č. 180 HČ 
 

Bůh tě miluje 
Jeden člověk měl stále duši zastřenou smutkem. Nebyl schopen věřit v dobro. Především ne v dobro 
a lásku Boží. Jednoho dne, když se opět procházel kolem svého rozlehlého obydlí a zabýval se 
pochybovačnými myšlenkami, potkal pastýře. Pastýř byl dobrým člověkem se zářícíma očima. 
Když viděl, jaká je nálada, zeptal se: „Co tě trápí příteli?“  
  „Cítím s strašně sám.“ „I já jsem sám, ale nejsem smutný!“ „Možná  proto, že tebe provází Bůh!“ 
„Ano, to jsi uhodl.“ „Ale se mnou Bůh není. Nemohu věřit v jeho lásku. Copak je možné, aby 
miloval úplně všechny lidi? Copak je možné, aby miloval mne?“  
  „Vidíš tu krajinu kolem nás?“ zeptal se pastýř. „Vidíš okna všech domů?“ -  „Ano vidím, a co má 
být?“ „Tak už nemusíš pochybovat. Slunce je také jedno, a každého okna ve městě, i toho 
nejmenšího a nejskrytějšího, se dotkne svým paprskem. Ty možná pochybuješ o Boží lásce, protože 
máš zatažené žaluzie!“       (z internetu) 



Modli se tak, jak umíš, ne, jak neumíš 
Navzdory všemu, co bylo o modlitbě řečeno, 
a různým radám, jež jsem již dal, nic z toho 
vám nemusí pomoci. Na tom nezáleží. 
Důležité však je, abyste používali takový 
způsob modlitby, který vám pomáhá nejlépe. 
Způsoby, metody a techniky modlitby jsou 
pouze prostředky k cíli. 
  Ve skutečnosti jsou jen oporou, která 
pomáhá udržet naše srdce a mysl pozvednuté 
a otevřené Bohu. Jsou to nástroje k tomuto 
cíli a jako takové by se měly používat. 
Neexistují dokonalé metody, pouze různé 
prostředky pro různé lidi v různých obdobích 
jejich duchovní cesty. 
  Co člověku pomáhá na začátku jeho cesty, 
mu nemusí být ku pomoci, když pokročí dále. 
Co mu pomáhalo, když šel z kopce s větrem v 
zádech, mu může být k ničemu, když šplhá 
nahoru a zápasí s větrem ve tváři. Co jim bylo 
ku pomoci na jaře jejich života, jim nemusí 
pomáhat v jeho podzimu. 
  Nezávisle na tom, co je řečeno v této knize 
nebo kdekoli jinde o této věci, modli se tak, 
jak umíš, ne, jak neumíš. Jakákoli modlitební 
metoda, která vám pomůže tady a teď udržet 
vaše srdce a mysl pozvednuté k Bohu a 

zároveň podrží rozptylující myšlenky stranou, 
je pro vás ideální modlitební metodou. 
  Buďte si tedy jisti, že nikdy nenaleznete 
žádnou modlitební metodu vytvořenou 
člověkem, která naprosto zničí všechna 
rozptýlení, která na nás dotírají v našich 
nejlepších okamžicích. Ve skutečnosti se bez 
nich nemůžete modlit. Víte, pokud někdy 
zjistíte, že rozptylující myšlenky úplně 
zmizely, pak jste buď usnuli nebo jste byli 
přeneseni do vytržení! Pokud jste usnuli, pak 
se nemodlíte, neboť nic neděláte a pokud jste 
v extázi, pak se také skutečně nemodlíte, 
protože všechno dělá Bůh. Místo, kde se děje 
naše modlitba, je mezi spánkem a extází, kde 
se stále cvičíme v pokání, když se opakovaně 
obracíme zpět k Bohu vzdor rozptylování, 
které se nás snaží odvést jinam. 
  Modlitba je místem, kde se cvičíme v 
nesobeckém dávání, jež je srdcem a duší 
veškeré modlitby, až do chvíle, kdy je lidské 
milování, pod vlivem božského, přivedeno k 
dokonalosti. Jakékoli modlitební prostředky, 
které vám v tom pomáhají, jsou dobré, i 
kdyby nepomohly nikomu jinému. 

                (Kapitola z nové knihy Davida Torkingtona)
                      
Tři otázky 
Byl jednou jeden král a ten byl přesvědčen, že se mu vše podaří, když bude znát odpověď na tři 
otázky. Který čas je ten správný, abych mohl začít nějakou věc? Na kterého člověka se mohu 
spolehnout? Která záležitost je ze všech ta nejdůležitější?  
   Svolal si učence z celé země, ale každý z nich mu dal jinou odpověď, což krále neuspokojilo. 
Proto se rozhodl, že vyhledá poustevníka, jehož moudrost byla známá široko daleko.  
Poustevník právě vyrýval řepu před svou chatrčí a vypadal velmi vyčerpaně. Král mu proto odebral 
rýč a dal se do rytí sám. Poustevník se vzdálil a v mlčení přemýšlel o těch otázkách.  
   K večeru vyšel z lesa zarostlý muž, který byl těžce zraněn a krvácel. Král ho ošetřil, jak nejlépe 
uměl. Když přišel večer, byl král už tak unaven, že usnul na prahu chatrče. Při rozednění se zarostlý 
zraněný muž králi tichým hlasem přiznal, že ho chtěl usmrtit kvůli tomu, že vynesl rozsudek smrti 
nad jeho bratrem. Avšak proto, že mu zachránil život, chce mu teď sloužit až do smrti i se svými 
syny. Král muži odpustil a slíbil, že mu pošle lékaře. Pak znovu vyhledal poustevníka, aby mu 
odpověděl na tři otázky.  
   Odpověď jsi přece už dostal,“ řekl poustevník. „Kdybys mne včera nevystřídal v práci, tento muž 
by tě přepadl. Proto byl ten správný čas ten, kdy jsi vyrýval moji řepu. Já jsem byl nejdůležitější 
člověk a nejdůležitější činností bylo pomoct mi. Pak byl nejdůležitější čas postarat se o zraněného, 
jinak by vykrvácel, aniž by se s tebou smířil. To byl pro tebe ten nejdůležitější člověk a to, cos pro 
něj udělal, byla nejdůležitější činnost.  
   Proto si zapamatuj: Nejdůležitější čas je vždycky přítomný okamžik. Nejdůležitější člověk je 
vždycky ten, se kterým nás tento okamžik svede dohromady. A nejdůležitější činnost je vždycky to, 
abys dělal dobro. Kvůli tomu je člověk na světě.“                    (Podle L. N. Tolstého) 
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