
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
26. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele  - 24. června 2007 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 25. června -   Pondělí -  12. týdne v mezidobí - mše sv. pro děti 
  18.00 Dolní Čermná  -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 
 27. června -   Středa  -  sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Petra Duška, manželku, dceru a syna 
 28. června -   Čtvrtek -  sv. Ireneje, biskupa a mučedníka  
   6.45 Dolní Čermná  -  za Josefa a Martu Junkovy a rodiče 
 29. června -   Pátek  -  Slavnost  SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ  
  19.00 Dolní Čermná  -  za Petra Vašíčka, Rudolfa Müllera a syna 
 30. června -  Sobota  -  Svatých prvomučedníků římských                                                                         
  17.30 Petrovice  - za rodinu Kubíčkovu 
   19.00 Verměřovice  -  za Břetislava Krejsu a celou rodinu 
1. července  - 13. v liturgickém mezidobí 
Dopolední mše svatá bude v Dolní Čermné sloužena za účasti pana biskupa Dominika Duky u 
příležitosti 200. výročí od smrti prvního českého redemptoristy a významného čermenského 
rodáka P. Tadeáše Hübla (* 26.10.1760 + 4.7.1807). Po skončení mše svaté bude v předsíni u 
hlavního vchodu farního kostela odhalena pamětní deska P. Tadeáše Hübla. Autorem desky je 
akademický sochař Pavel Doskočil z Hradce Králové.   
Odpoledne ve 14.00 h. bude v orlovně D.Čermné přednáška P.Roberta Kunerta, S.J. na téma : 
Život a odkaz P. Tadeáše Hübla. 
Dolní Čermná - 10.00 h. -  za P.Tadeáše Hübla 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za rodinu Formánkovu a Šlézovu 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
1. 7.  - 13. neděle v liturgickém mezidobí   -    10.00 h.   - Menclovi č.193 

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Kunertovi č.125 
 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 25. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
zakončení školního roku pro děti  
a jejich rodiče  

16.15 h. 
18.00 h. 
po mši sv. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 28. 6. Dětské klubíčko 9.00 -11.00 fara Dolní Čermná 
pátek 29. 6. farní knihovna 

zkouška chrámového sboru 
16.00 h.  
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

 



Myšlenky a modlitby 
Kněžství 
Každé kněžské povolání je ve své podstatě veliký dar, který je nezasloužený a pochopitelně 
člověka přesahuje. Tuto skutečnost může dosvědčit každý kněz, neboť po celý svůj život zakouší, 
jak ho jeho povolání znovu a znovu překvapuje a přesahuje.  

Co znamená být knězem dnes? To, co to znamenalo vždy – po 2000 let. Už sv. Pavel zdůrazňuje, 
že kněz je služebník Krista a správce Božích tajemství (1Kor 4,1-2). Správce – a to je nesmírně 
důležité – není vlastníkem, ale pouze člověkem, kterému je něco svěřeno samotným Bohem, aby 
tento majetek odpovědně opatroval a spravoval. Kněz je Bohem obdařen dary spásy, aby je 
rozděloval všem, ke kterým je poslán. Kněz je tedy na prvním místě správcem Božího slova a 
všech svátostí. V síle Kristova povolání má kněz štědře rozdávat tato dobra druhým podle Ježíšova 
slova: „Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte“ (Mt 10,8). 

Co očekává dnešní člověk od kněze? V podstatě jenom jedno jediné: aby mu přinášel Krista. 
Všechno ostatní mu mohou a často také skutečně lépe přinášejí ti druzí. Kněz je pověřen hlásat 
Boží radostnou zvěst a cílem tohoto hlásání je, aby se každý člověk mohl osobně setkat s Kristem. 
A stejně tak je kněz dnes svědkem a nástrojem Boží lásky, odpuštění a milosrdenství. Toto 
poselství přinesl papež Benedikt XVI. světu ve své encyklice Deus caritas est, a proto vzbudila tato 
encyklika takový ohlas a zájem, dokonce i u nevěřících, neboť každý člověk touží po lásce, po 
odpuštění, které nikde jinde nenachází. 

Ještě jedna vlastnost je u kněze důležitá. Protože je neustále ve styku s Bohem, který je svatý, je i 
kněz povolán k této radikální svatosti. Lidé a zvláště mladí hledají a očekávají od kněze, že bude 
jejich bezpečným průvodcem ke svatosti. Kněz je správcem neviditelných hodnot, a proto musí 
svědčit o neviditelném Bohu, se kterým se setkal.  
Těchto několik myšlenek nám ukazuje, jak velikým darem je kněz dnes i zítra a nás to vybízí, 
abychom úpěnlivě prosili o to, aby nám Bůh daroval takovéto kněze, neboť víme, že Pán řekl: 
„Proste a bude vám dáno“ (Lk 10,2).              (Mons. Pavel Posád, biskup litoměřický, 2007) 

 
Bože, děkujeme ti za naše kněze. Děkujeme ti, 
že jsi je vybral a že jsi jim dal odvahu přijmout tvou výzvu.  
Děkujeme ti za svátosti, které z jejich rukou přijímáme,  
za společenství, které vytvářejí, za Slovo, které hlásají.  
Děkujeme ti za služby, které tobě a tvému lidu přinášejí, 
za všechnu jejich lásku, která je větší než jejich lidská slabost. 
Bože, žehnej našim kněžím. Dej jim moudrost, statečnost a ryzost úmyslů. 
Dej, aby byli oddáni Kristu, jeho církvi, všemu Božímu lidu, 
dej, aby je nezlomilo nepochopení, nezkazil úspěch, 
dej, aby uměli svědčit o Kristu způsobem pochopitelným naší době, 
dej, aby byli svatí a vedli ke svatosti všechny lidi. 
 

Humor  
-   Motorista přijde k benzínové pumpě: „Kolik 
u vás stojí kapka benzínu?“ „Kapka benzínu?...  
Nic! Ta je zadarmo!“ „Dobrá,“ uspokojí se 
motorista, „tak mi ho nakapejte 20 litrů!“ 
 

-   „Dědo, vzbuď se, povídám, vzbuď se!“ „Co 
se děje?“  „Celkem nic, ale nevzal sis prášek na 
spaní.“ 
 

Pozvání 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na poslední mši svatou pro děti v tomto školním roce a na 
zakončení školního roku  v pondělí  25.6. 2007. Bližší informace jsou v tabulce Akce ve farnosti. 
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