
 
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
42. týden / 2007            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

28. neděle v liturgickém mezidobí  - 14. října  2007 
 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
 

Upozorňujeme, že z důvodu nepřítomnosti duchovního správce nebude v pondělí   
15. října v kostele v Dolní Čermné pravidelná večerní mše svatá.  

 
17. října - Středa  -  sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Věru Renčínovou a rodiče 
18. října - Čtvrtek -  Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
  6.45 Dolní Čermná  -  na dobrý úmysl 
19. října - Pátek  -  28. týdne v liturg. mezidobí  
  19.00 Dolní Čermná  -  za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 
20. října - Sobota  -  28. týdne v liturg. mezidobí 
  14.00 Mariánská Hora  - při svatební mši svaté budou oddáni snoubenci : 
                         Iveta Kakáčová a Pavel Marek z Horního Třešňovce 
   19.00  Verměřovice  -  za Josefa Mlynáře a rodinu Stejskalovu 
21. října -  Neděle  -   29. v liturgickém mezidobí, Den modliteb za misie 
 Sbírka dnešní neděle je věnována na misie 
Dolní Čermná   -       7.30 h.   -  za Boženu a Josefa Motlovy 
Petrovice     -       9.00 h.   -  za Josefa Moravce a Boží pomoc v nemoci 
Mariánská Hora   -     16.00 h.   -  na poděkování za 80 let života  
         s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  
 

Lektorská služba :          
21. 10.  - 29. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  Macháčkovi st. č. 55 
                Mariánská  Hora   - 16.00 h.   -  Macháčkovi č. 242 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 15. 10. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 18. 10. Dětské klubíčko   9.00 -11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 
 

19. 10. farní knihovna  
zkouška chrámového sboru 

16.00 -17.00 h.
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermné 



Dopis k Misijní neděli 21. října 2007
 Milí přátelé, 

rád bych využil této příležitosti a poděkoval Vám všem, kteří si uvědomujete 
důležitost misijního úsilí a zapojujete se do pomoci nejchudším. Vaše modlitby, oběti a 
skutky lásky úžasným způsobem přispívají do misijních pokladů Církve. Mám velkou 
radost, že jste během loňského roku věnovali na misie skrze Papežská misijní díla 
rekordních více než 25,6 milionů Kč. Díky Vám se tak našla pomoc pro 80.000 sirotků, 
dětských vojáků a jinak trpících dětí. Ve srovnání s předchozím rokem jste více než 
dvojnásobnou částkou 1,7 milionů Kč podpořili bohoslovce v misiích. Je to i proto, že se 
do misijní činnosti zapojujete během celého roku. Ať už členstvím v našich pěti 
aktivitách nebo pořádáním tradičních akcí Papežských misijních děl, jako je např. 
Misijní koláč, Pohled pro misie, Jeden dárek navíc, Misijní jarmark, Misijní bonbónek a 
Misijní den dětí. Je opravdu povzbuzením číst Vaše dopisy, ve kterých píšete, že pro 
misie obětujete své utrpení, odkazujete dědictví, organizujete misijní farní dny, 
koncerty, plesy a tábory, věnujete výtěžek z úrody a skupinka dětí dokonce vydává 
časopis podporující misie. Vaše láska k misiím šíří radost evangelia nejen ve 
vzdálených zemích, ale i u nás. 

Abyste na vlastní oči viděli místa, kam pomoc posíláme, připravili jsme pro Vás 
Misijní kalendář 2008, putovní výstavy, Zpravodaj Papežských misijních děl, leták o 
životě bohoslovců – Misie zítřka a nové filmy: Srdce pro Bangladéš, Oči Malawi a 
Poklady misií. Každý měsíc můžete na TV NOE vidět nový hodinový Misijní magazín. 
Pro zájemce máme již 15 odvysílaných dílů na DVD. 

Je mojí milou povinností vyřídit Vám upřímné poděkování např. z Ugandy, 
Madagaskaru, Bangladéše, Indie a Malawi, kam Vaše dary putují. V rámci sbírky na 
Misijní neděli podporujete Dílo šíření víry a pomáháte stavět kostely, kaple, domovy pro 
staré a nemocné lidi, školy, internáty, nemocnice a útulky pro trpící a postižené. 
Umožňujete studium a formaci katechetů, bohoslovců a řeholníků. Vaše dary se 
prostřednictvím veliké řady misijních pracovníků dostávají k nejpotřebnějším. Buďte si 
jistí, že všichni tito lidé se za Vás dobrodince denně modlí. 

Svatý otec si přeje, abychom vytvořili celosvětovou síť modliteb a na přímluvu 
Panny Marie si více uvědomovali své misijní poslání a povolání: být svědky Páně 
každým okamžikem svého života. Zapojme se tedy již v předvečer Misijní neděle ve 
21.00 hod. do Misijního mostu modlitby, zapalme svíci a modleme se za misie. 
Využijme nastávající Misijní neděli k opravdové štědrosti a pamatujme, že „Bůh miluje 
radostného dárce.“ (2 Kor 9,7)          P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD  
   

Studna 
Zeptal jsem se mudrce: „Proč mám pomáhat 
svému bližnímu?“ Odpověděl mi: „My všichni 
jsme tvorové Boží. Jeden tvor má pomáhat 
druhému.“  
    Odvětil jsem: „Tisíce lidí trpí hladem. Jak 
mohu já jako jednotlivec odpomoci tak 
velkému utrpení?“ Mudrc řekl: „Jednou po 
dlouhou dobu nespadla ani kapka deště. Zeleň 
na zemi zežloutla. Poupata opadala dříve, než 

z nich vykvetly květy. Místo vody se 
v řečištích přeléval písek. Vodu měla už jen 
jedna malá studna. Volala: ,Já nemohu dávat 
tolik vody jako monzunové deště, ale co mám, 
to ráda dám!‘  
    Jednejme jako tato malá studna. A to málo, 
co můžeme udělat, udělejme brzo. 
                                             (přeložil Z.Cyril)

 
Nepros Boha, aby tě učinil šťastným, ale užitečným. Štěstí se dostaví potom.   (M. Mitchelová) 
                                              
Mnoho malých lidí na mnoha malých místech, kteří dělají mnoho malých věcí, přemění vzhled 
země.                          (z Afriky) 
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