
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
23. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
Slavnost Nejsvětější Trojice – 3. června 2007 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
  4. června-   Pondělí  - 9. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná    -  za Jana Smejkala 
  5. června -  Úterý   - sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
  6. června -   Středa   - sv. Norberta, biskupa 
   19.00 Dolní Čermná    -  na úmysl dárce 
  7. června -   Čtvrtek - Slavnost  TĚLA  A  KRVE  PÁNĚ 
   17.30 Verměřovice      -  za farníky 
  19.00 Dolní Čermná    -  na dobrý úmysl 
  8. června -   Pátek   - 9. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná    - za rodinu Klekarovu a Mertovu 
  9. června -   Sobota   - 9. týdne v mezidobí, sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve                        
  19.00 Verměřovice -  za rodinu Faltusovu 
10. června  - 10. v liturgickém mezidobí,  
     v naší farnosti je slavnost BOŽÍHO TĚLA 
Dolní Čermná -   7.30 h. -  za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 
Petrovice  -   9.00 h. -  za Emila a Růženu Benešovy 
Mariánská Hora - 16.00 h.  -  za Miroslava Pecháčka, manželku Vlastu a  
       rodiče z obojí strany  
    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 
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: 
  7. 6.   -  Slavnost Těla a Krve Páně    -      19.00 h.   - Faltusovi č. 128 
10. 6.    -  10. neděle v mezidobí      -      7.30 h.   - Müllerovi č. 177 

     na Mariánské Hoře       -    16.00 h. -  Zpěvákovi č. 195 
 

Informace pro rodiče a děti 
V týdnu od 4.6. do 8.6. 2007 dostanou děti při hodinách náboženství přihlášky na výuku 
náboženství ve školním roce 2007/2008. Formuláře přihlášek pro děti, které letos nastupují do 
1.třídy, jsou k dispozici v předsíni farního kostela v Dolní Čermné. Vyplněné přihlášky mohou děti 
odevzdat v posledních hodinách náboženství v měsíci červnu nebo přinést na faru.  



Akce ve farnosti : 
pondělí 4. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pátek 8. 6. farní knihovna 

mše svatá pro mládež  
setkání mladých   
zkouška chrámového sboru 

16.00 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 9. 6. ministranti  9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 10. 6. průvod Božího Těla  

v areálu Křížové cesty 
po mši sv. 
v 16.00 h. 

Mariánská Hora 

 

Dvě zamyšlení z knihy Ladislava Kubíčka: Zapaluji ? 
Jak si mě představuje Bůh? 
Co na mně druhým vadí? Kde podle nich dělám chybu? Jak si mě představuje Bůh? Tyto otázky 
zásadně neřešme svým rozumem, ale ptejme se Ducha svatého. Jak vypadá můj vztah k Duchu 
svatém? Je úměrně zasazen do mých hodnot? Stojím o něho? Prožívám jeho přítomnost? Dávám 
mu vždycky přednost před svým rozumem? Jedině on nám může dát tu nejlepší radu, sílu, 
vytrvalost, a energii. Duch svatý je třetí božská osoba. Je tedy někým tak velikým, že je 
samostatnou osobou ve vnitřním životě Boha. Bůh neexistuje jinak než ve třech osobách. Bůh se 
rozhoduje jedině Duchem svatým. Ani já se nesmím rozhodovat jinak. Ani já nesmím bez Ducha 
svatého nic podnikat. Těm, kteří ztratili smysl pro hodnoty, musím dát příklad. Ať vidí, že se 
nerozhoduji rozumem, vědecky nebo podle názoru většiny, ale vždy podle rady Ducha svatého.  
 
Nejsme obrazy na stěně 
Jsme stvořeni jako obraz boží, abychom ho mohli pocítit svou aktivitou. Bůh od nás očekává, že 
budeme v rámci našich lidských schopností prožívat tajemství vnitřního života Nejsvětější Trojice, 
které nám zjevil Ježíš. Přiznejme se, že místo toho často vnímáme Boha jako policajta. Taková 
představa patří do Starého zákona. Kvůli Desateru na svět Kristus nepřišel. Jak na to tedy jít 
prakticky? Zvykněme si všechny okamžiky, kdy Trojici jmenujeme, vědomě prožívat. Například 
tehdy, když slyšíme zpovědní formuli: „Rozhřešuji tě ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Je to 
předepsaná formule, která sice k platné zpovědi stačí, ale je škoda chápat ji jen jako formulku. 
Představme si, že v nebi právě zazvonil telefon a celá Trojice stojí v pozoru – kdo volá? Totéž, když 
děláme znamení kříže. Máme právo s každou Osobou mluvit zvlášť. Proč bychom je jmenovali, 
když bychom to zároveň neprožívali? 
 

Ty nás potřebuješ 
Třiatřicet let jsi žil na této zemi. To nestačilo. Nemohl jsi milovat jako matka, k tomu 
potřebuješ matky. Nemohl jsi se starat o rodinu, k tomu potřebuješ otce. Nemohl jsi 
pomáhat těm, kteří jsou teď nemocní, k tomu potřebuješ lékaře a ošetřovatelky. Nemohl 
jsi lámat chléb dnešním lidem, k tomu potřebuješ kněze. Potřebuješ nás, abys na tomto 
světě dokončil, co jsi začal. Potřebuješ nás, abychom konali zázraky, zázraky techniky a 
vědy, divy sloužící lásky a dobroty, divy pokoje.  
Skrze mé ruce a mé srdce chceš udělat svět lidštějším, skrze můj rozum a mou 
práci. Protože ti jde o dnešní svět a o ty, kteří v něm žijí. 
 

HUMOR je koření života 
    Šéf přijímá nového zaměstnance a říká: „Já nemám rád mnoho řečí, a tak když takhle kývnu 
prstem, znamená to, že máte okamžitě přijít ke mně. Rozuměl jste mi?“ „Samozřejmě,“ odpoví 
nový zaměstnanec, „a dokonce mi to velice vyhovuje, protože ani já nemám rád dlouhé povídání. 
A tak když takhle zavrtím hlavou, znamená to, že nepřijdu.“  
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