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1. neděle postní  -  13. března 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 14. března 

po 1. neděli postní 
 

ÚTERÝ          - 15. března 17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
po 1. neděli postní              (modlitbu vede akolyta) 

 18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
              za rodinu Křivohlávkovu 
 19.00    biblická hodina 
  

STŘEDA        - 16. března 15.30    příprava pro děti před 1. sv. přijímáním na faře 
po 1. neděli postní 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  

              za rodinu Beranovu 
 19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 17. března 
po 1. neděli postní 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             na dobrý úmysl 

 16.45    zkouška dětské scholy 
  

   PÁTEK          - 18. března 18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
po 1. neděli postní              (modlitbu vede dětská schola) 

 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
              za Marii Cejnarovou a sestry  
20.00    zkouška chrámového sboru na faře v D. Čermné  

SOBOTA       - 19. března 
Slavnost SVATÉHO JOSEFA,  

17.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Josefa Nováka a manželku Jaroslavu 

  SNOUBENCE PANNY MARIE  
 

NEDĚLE  -  20. března 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Josefa Bednáře a duše v očistci 
              
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Ladislava Faltejska, manželku,  
             duše v očistci a ten celý rod 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  

Sbírka dnešní neděle je věnována              za rodinu Plhákovu, oboje rodiče a duše v očistci 
na opravu farního kostela sv. Jiří.              (lektorská služba: Macháčkovi st. 180 HČ) 

 15.00    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít ve farním kostele vždy 30 minut  
před  začátkem každé mše svaté.   



 

D E N   O T C Ů    (Z knihy Bruna Ferrera: Úsměvy pro duši)   
   Dívenka si oblékla své nejhezčí šaty světlé, 
pomerančově žluté barvy, vlasy si svázala 
zlatočervenou stuhou a chystala se odejít do 
školy.  
   Byl „Den otců“, a všechny děti měly přijít do 
školy se svými tatínky. Ona jediná přijde 
s maminkou. Maminka jí radila, aby tam 
nechodila, že to ostatní děti nepochopí, ale 
dívenka chtěla o svém tatínkovi promluvit. 
Chtěla o něm všem povědět, i když je to s ním 
trochu jinak než s ostatními tatínky.  
   Učitelka vyvolávala děti jedno po druhém a 
každý ostatním představil svého tatínka.  
Nakonec vyvolala učitelka dívenku   
s pomerančovými šaty a všichni hledali 
pohledem muže, který tu však nebyl.  
   „Kde je její tatínek?“ ptalo se jedno dítě.     
   „Myslím, že tu není,“ vykřiklo jiné. Zezadu 
nějaký hlas poznamenal: „To bude jeden 
z těch moc zaměstnaných, co nemá čas, aby 
sem přišel.“  
   Dívenka se usmála a všechny pozdravila. 
Učitelka jí pobídla, aby začala mluvit. Pak tedy 
dívka promluvila jasným, zvučným  hlasem: 
„Můj tatínek tady není, protože žije velmi, 
velmi daleko. Ale já vím, že by byl hrozně rád 
se mnou, a chci, abyste o něm všechno věděli, 
i to, že mě má rád. Moc rád si se mnou 

povídal, vyprávěl mi příběhy, učil mě jezdit na 
kole. Dával mi vždycky k svátku i 
k narozeninám růžovou růži a učil mě pouštět 
draka. Dávali jsme si spolu velikánské 
zmrzliny, a přestože ho nevidíte,  nejsem 
sama, protože můj tatínek je pořád se mnou, i 
když žijeme daleko od sebe. Vím to, protože 
mi slíbil, že bude pořád v mém srdci.“ 
   Když to říkala, zvedla ruku a položila si ji na 
srdce. Ze skupiny tatínků ji dojatě i s hrdostí 
sledovala s očima plnýma slz její maminka.  
Dívenka spustila ruku a skončila větou plnou 
něhy. „Miluji moc svého tatínka. Je mým 
sluncem – kdyby tak mohl být tady, ale nebe 
je daleko. Ale někdy, když zavřu oči, je to, jako 
by nikdy neodešel.“ Zavřela oči a překvapená 
maminka viděla, že všichni – děti i otcové – 
také zavřeli oči. Co viděli? Asi tatínka vedle 
dívenky. „Vím, že jsi se mnou, tati,“ přerušila 
ticho dívka.  
   Co se stalo potom naplnilo všechny dojetím. 
Nikdo to neuměl vysvětlit, protože všichni mě-
li zavřené oči. Když je otevřeli, viděli na stole 
nádhernou vonící růžovou růži.  
   Tak jedna dívenka dostala láskyplné 
požehnání od svého tatínka a dar víry, že nebe 
není přece tak daleko.  
    Nebe není vskutku daleko.  

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: duben – červen 2011 
datum skupina vedoucí skupiny   

2. 4. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
9. 4. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 

16. 4. sobota   od 9:00 h. Generální úklid farního kostela a jeho okolí. 
23. 4. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 
30. 4. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 
7. 5. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  

14. 5. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
21. 5. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 
28. 5. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 
4. 6. sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 

11. 6. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 
 

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelích, patří velké díky. 
Prosíme i další farníky, pokud se mohou zapojit do úklidu farního kostela, 

aby vytvořili nové skupiny a přihlásili se na faře nebo v zákristii kostela. 
 

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

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649 


