
        
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ          

                               31. týden  
                     2010                     

 
 

 
                     

18. neděle v liturgickém mezidobí  -  1. srpna 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
    PONDĚLÍ    -   2. srpna          18. týdne v mezidobí 

ÚTERÝ       -  3. srpna         
18. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Václava Havla, rodiče a bratra 

STŘEDA      - 4. srpna         
sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

15.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za rodinu Beranovu 

ČTVRTEK   - 5. srpna         
Zasvěcení římské baziliky  

Panny Marie 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Vincence Vávru, manželku a syna 
17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             na dobrý úmysl 

PÁTEK       - 6. srpna         
Svátek Proměnění Páně, 

první pátek v měsíci, zasvěcený  
úctě Nejsvětějšího srdce Ježišova 

17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za rodinu Křivohlávkovu 
po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

SOBOTA     - 7. srpna         
první sobota v měsíci, zasvěcená  

úctě Neposkvrněn. srdce P. Marie 

7.30     mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky 
19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Václava a Marii Vondrovy a syna Rudolfa 

 

NEDĚLE – 8. srpna 
 

19. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Oldřicha Faltejska, rodiče a bratry 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Františka Čadu, manželku a snachu Janu 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Marii a Františka Neugebauerovy 

 

   Zprávy z farnosti 
-  Omlouváme se farníkům, kteří chtěli v neděli 4. 7. 2010 cestovat na odpolední mši svatou  
   na Mariánské Hoře autobusem. Objednaný autobus z technických důvodů nemohl přijet.  
 

-  Děkujeme všem, kteří přispěli svým darem do sbírky na opravu farního kostela v Dolní Čermné  
   v neděli 25. 7. 2010. Sbírka této neděla činila 15 585,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

-  Pravidelná návštěva kněze starších a nemocných farníků bude v tomto týdnu v dopoledních  
   hodinách: ve středu 4. 8., ve čtvrtek 5. 8. a v pátek 6. 8. 2010. 



Ten, koho Bůh miluje 
„Já jsem ta ovce, kvůli které pastýř opustil celé stádo a šel ji hledat; 

já jsem ten marnotratný syn, kvůli němuž otec každý den vyhlížel k obzoru, zda se nevrací; 
já jsem ten sluha, jemuž byl odpuštěn obrovský dluh. 

                                                  Já jsem ten, koho Bůh miluje.“                               (Philip Yancey) 
   I když Ježíši měli jeho nepřátelé za zlé, že 
se přátelí s hříšníky - s celníky, kteří 
kolaborovali s Římany, s prostitutkami i 
s dalšími pochybnými existencemi -, nikdo si 
o něm nedovolil říct, že je stejný hříšník jako 
ti, s nimiž se kamarádí. Když ale nebyl jako 
oni, proč jej hříšníci vyhledávali všude, kam 
přišel? Zjevně k nim přistupoval jinak než 
všichni ostatní. Ježíš totiž dokázal zachytit 
obraz božského originálu, který je skryt 
v každém člověku. Nikoho neztotožňoval 
s jeho hříchy, hřích vnímal jako něco 
cizorodého, něco, co k člověku ve 
skutečnosti nepatří, co zbytečně zatemňuje a 
zkresluje to, kým jej Bůh myslel. Pod všemi 
těmi nánosy dokázal zahlédnout malé děti, 
kterým se nedostalo dost lásky a které 
přestaly růst, protože nebyl nikdo, kdo by 
v ně věřil... 
    Na výtky ohledně přátelení se s hříšníky 
odpověděl Ježíš třemi příběhy: o ztracené 

ovci, o ztraceném penízu a o ztraceném synu. 
V každém tom příběhu někdo postrádá něco, 
co pro něj má hodnotu: pastýř zaběhlou 
ovečku, žena zakutálený peníz a otec 
zatoulaného syna. Ale cítíme, že to není 
totéž. Ovečka je jen zvíře, když se nenajde, 
je to ztráta, ale nahraditelná. Ztraceného 
stříbrňáku je škoda, ale peníze se dají vydělat 
znova. Ovšem ztracený syn, to není něco, ale 
někdo. Někdo, kdo mi chybí. Žádný táta, 
kterému se ztratí syn, by neřekl:  no co, mám 
ještě dalšího... 
   „Kdo viděl mne, viděl Otce,“ řekl Ježíš 
(Jan 14,9). V Synově lásce se zjevuje láska 
Otcova. Vším, co kázal i co dělal - jak 
pomáhal lidem, uzdravoval je, dotýkal se 
jich, naplňoval jejich potřeby-, představil 
Boží srdce tak, jak je dosud znal málokdo, 
jako srdce Otce. Otce, který se zajímá, který 
hledá, který se stará, který vyhlíží, běží vstříc 
a vítá děti doma...

                                                                                   (Z knihy: O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem) 

Statistiky       
Jeden farář napsal do farního zpravodaje: „Řeč statistiky je jasná:  
20 % smrtelných úrazů je způsobeno automobilovou dopravou.  
Proto je nebezpečné jezdit autem.  
17 % všech zranění vzniká v domácnostech. Proto je nebezpečné zůstávat doma.  
16 % dopravních nehod vzniká v souvislosti  s vlakem nebo letadlem.  
Proto je nebezpečné cestovat vlakem a letadlem.  
V 15 % dopravních nehod jsou postiženi chodci.  
Proto je velmi nebezpečné potulovat se po ulicích.   
Ale jen 0,001 % všech možných úrazů se stane v kostele.  
Proto se nerozmýšlejte a klidně přijďte na mši svatou.     

                       (Z knihy: Jezuita a františkán kouří dýmku..., Bernard Peyrous, Marie-Ange Pompignoliov) 
 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu: 
Dolní Čermná středa    4. 8. 

 
15.00 – 17.00 hod. 
17.00 – 18.55 hod. 

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek  5. 8.  17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
Dolní Čermná pátek    6. 8. 17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
V ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté. 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


