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29. neděle v liturgickém mezidobí  -  17. října 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
        PONDĚLÍ   -  18. října           Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

ÚTERÝ       -  19. října    
sv. Izáka Joguese a druhů, 
sv. Pavla od Kříže, kněze 

15.00    pohřební mše sv. ve Verměřovicích, při které se  
             rozloučíme s paní Annou Markovou z Verměřovic 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodiče Majtánovy, dceru a duše v očistci  

STŘEDA      - 20. října    
29. týdne v mezidobí 

  8.30    Dětské klubíčko na faře  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 

ČTVRTEK   - 21. října    
29. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 22. října        
29. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Marii Dohnalovou, manžela a rodiče Lenochovy 

SOBOTA     - 23. října     
sv. Jana Kapistránského, 

kněze 

  9.00    generální úklid farního kostela a jeho okolí  
            v Dolní Čermné p řed posvícením    
15.00    kurz sebeobrany v orlovně v Dolní Čermné  
19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Jaroslava Suchodola 

 

NEDĚLE –24. října 
 

30. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

Dnes slavíme Posvěcení kostela 
v Jakubovicích. 

DEN MODLITEB ZA MISIE. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  (lektor.služba:paní Hubálková 61) 
             za Marii Nastoupilovou a manžela 
   
10.00    mše sv. v Jakubovicích 
             za Josefa a Annu Moravcovy 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služba:Severinovi 342) 
             za farníky  
 

 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu: v Dolní Čermné vždy 30 minut před 
začátkem každé mše svaté a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře také 30 minut přede mší svatou. 
 

Úklid farního kostela a jeho okolí 
Milý farníci, sestry, bratři a mládeži, prosím vás o pomoc při úklidu farního kostela v Dolní Čermné a 
jeho okolí. Sejdeme se v sobotu 23. října v 9.00 hodin dopoledne. Vezměte s sebou potřebné nářadí. 
              otec Josef 
  



Strážný anděl 
    „Když jsem studoval na keramika, měli jsme 
spolužáka, skvělého, taky jsme mu říkali 
Michelangelo… Později odešel do Ameriky a 
udělal tam velkou kariéru, slyšel jsem, že se moc 
dobře oženil a má hodně peněz a hodně dětí… 
Jenže tehdy jsme byli všichni na startu, všichni 
jsme si připadali rovnocenní a to, že on nás už 
tehdy předbíhal o celá kola, dopalovalo. Záviděli 
jsme mu. Byl skromný a fajn kamarád, na oko jsme 
s ním kamarádili, teprve dneska, teď s odstupem 
času, vidím, co jsme byli za prevíty.  
   Byl zbožný. Pracoval na sošce anděla pro farní 
kostel někde na Vysočině, odkud pocházel. Měl 
tam starého pana faráře a tomu chtěl dát tuhle 
sošku k padesátému výročí jeho svěcení, chtěl ji 
věnovat do kaple andělů strážných. Chodívali jsme 
se na tu sošku dívat, pánové, to vám byla opravdu 
nebeská krása. Jako by se do toho anděla slily 
všechny naše sny, všechny touhy po dívce, kterou 
bychom chtěli milovat, i po kamarádovi, kterého 
bychom si přáli, byla to krása sama, dívčí i 
chlapecká i moudrá zralá krása zároveň, člověk se 
podíval tomu andělovi do očí a měl chuť si 
kleknout. Nebo udělat někomu něco moc a moc 
krásného. Jenže byli jsme prevíti.   
   Když náš „kamarád“ chtěl sošku vypálit, otevřeli 
jsme pec a – snad jsme si mysleli, jak jsme vtipní, 
snad to byla jenom a jenom závist – pomatlali jsme 
tu sošku kdečím. Starým krémem na boty, zbytky 
barev, které jsme měli v nádobách na glazování, 
jeden kolega na to věnoval i sklenici sádla, které 
mu právě poslali rodiče. Nosili jsme kdeco, holky 
na toho anděla stříkaly voňavky a laky na vlasy, 
byli jsme pravda dost opilí ten večer, jenže to nás 
neomlouvá. Pamatuji si, že jsme se při té naší 
hrozné práci stále smáli a děvčata se hihňala.  
   Představovali jsme si, co se stane, až kolega 
otevře pec a vytáhne anděla, strašidelného bubáka. 
Když přišel čas, když šel otevřít pec, všichni jsme 
se seběhli. Zadržovali jsme smích, tajili jsme dech, 
ani jsme nedutali, jen jsme po sobě pokukovali. 
Otevřel pec. A my jsme strnuli. V peci stál anděl. 

Zářil. Vycházelo z něj světlo, jako by uprostřed něj 
hořel plamen, vysoký, jasný plamen. A to světlo se 
vylévalo do všech, kteří byli na blízku, to světlo je 
omývalo. A to dělala ta glazura,nepochopitelná 
glazura, která anděla oblékala do démantové záře. 
Zírali jsme a zírali. Kolega také strnul.  
   A pak se pokřižoval a my jsme slyšeli, jak si 
mumlá kratičkou modlitbu… Nechápat to, co se 
stalo, nechápal to stejně jako my, jen se, stejně jako 
my, díval do očí toho planoucího anděla… Myslím, 
že jeho pan farář nikdy nedostal krásnější dárek a 
že v kapli andělů strážných u nich doma, na 
Vysočině, mají sošku, která může vábit procesí.  
   Teď jsem už pár let věřící a ze svého nového 
pohledu si posuzuji události, které mne v životě 
potkávaly. A také tuhle událost. Když někdo něco 
velikého a krásného chce dokázat a udělá pro to 
všechno, co může, není síla, které by mu zabránila 
zvítězit. I kdyby se proti němu spikli všichni... I 
kdyby jeho milované dílo pomazali kdečím, 
poházeli blátem, nakonec se stejně před ním - a pro 
něj - rozzáří.  
   Kolikrát jsem pak zkoušeli udělat tuhle glazuru 
ještě jednou, vzpomínali jsme, co jsme na anděla 
všechno namatlali. Bylo nám samozřejmé, že když 
ji dokážeme zopakovat a patentujeme si ji, budeme 
těžcí pracháči, ta barva byla prostě úžasná… 
Snažili jsme si udělat seznam toho, jak jsme co 
nanášeli, jak postupně jsme to nanášeli a v jakém 
čase po sobě – a kolik čeho bylo, kolik sádla, kolik 
laku na vlasy. Ale nejspíš jsme něco zapomněli, 
něco jsme dali možná v jiném pořadí nebo jsme 
něco přidávali v jiném poměru, prostě tu nádhernou 
zářící glazuru se nám už ani jednou nepodařilo 
zopakovat, i když jsme se snažili… Tolik snažili… 
   Jakoby ten anděl, kterého jsme chtěli potupit, 
nám z pece zazpíval velikou píseň o základním 
tajemství života. O tom, že ti, kdo jsou dobří a 
chtějí dobré, jsou chráněni. Vždy chráněni.  
   A každá špína nakonec zmizí a roztaje v jejich 
vítězství…“ 
                  (Z Katolického týdeníku č. 33/2009) 

 

Den Písma svatého  
V sobotu 27. listopadu 2010 se v naší farnosti uskuteční Den Písma svatého. Cílem tohoto dne je prohloubení 
znalostí Písma svatého a přiblížení jeho poselství pro dnešní dobu a pro každého z nás. Program bude 
připraven pro všechny zájemce od dětí až po dospělé a starší farníky. Každý z účastníků má možnost se během 
soboty 27.11. od 9.00 - do 17.00 h. aktivně zapojit do programu v orlovně v Dolní Čermné.  
Celá příprava a průběh této akce bude vyžadovat spoustu práce a času. Prosíme proto mnohé z vás, 
kteří se můžete do přípravy zapojit, přihlaste se u paní Anny Motlové (tel. č.739 072 913) nebo sestry 
Ludmily (tel. č.731 604 649).             
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 


