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Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 12. června 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
      PONDĚLÍ    - 13. června          sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 

ÚTERÝ       - 14. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
 11. týdne v mezidobí                  za posilu v nemoci 

  
  

STŘEDA      - 15. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
sv. Víta, mučedníka                  za bratry Macháčkovy 

 20.00    náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK    - 16. června 

11. týdne v mezidobí     
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             na dobrý úmysl 

     16.45    zkouška dětské scholy na faře      
  

  
   PÁTEK       - 17. června 15.30    Úklid kostela ve Verměřovicích před poutí 

11. týdne v mezidobí     19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
                 za Františka Motla, rodiče a sourozence 

  
  

  
  

SOBOTA       - 18. června   9.00    schůzka ministrantů 
  

11. týdne v mezidobí     19.00    mše sv. ve Verměřovicích    
  
                 za manžele Sedlákovy a jejich rodiče  

NEDĚLE  -  19. června   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Řehákovi 283) 
              za Ladislava Filáčka, manželku Ludmilu a syna Jiřího 

Slavnost                      

  NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   9.00    mše sv. v Petrovicích    
              za  rodiče Mannlovy a ostatní zemřelé z té rodiny  

Dnešní sbírka je věnována na   
opravu kostela v Dolní Čermné. 10.30    mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti 

               za  farníky a všechny dárce a dobrodince farního  
Farní odpoledne od 15 hodin              kostela v Dolní Čermné 

na faře v Dolní Čermné.  

 16.00  mše sv. na Mariánské Hoře (lektor.služba:Venclovi 288)     
 



ZPRÁVY Z FARNOSTI: 
-   Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté    
    v Dolní Čermné a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře.  
 
-  Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství  
   ve školním roce 2011-2012.  
 

  -  Prosíme o pomoc při úklidu kostela ve Verměřovicích před poutí.  
     Úklid se bude konat v pátek 17. 6. 2011 od 15.30 hodin.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Živá voda Ducha Svatého 

Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody 
tryskající do života věčného (Jan 4,14).  

Nový druh vody, která je živá a tryská. Tryská na 
ty, kdo jsou toho hodni. Proč však vyjádřil milost Ducha 
přirovnáním k vodě? 

To proto, že na vodě všechno záleží, že z ní žijí 
rostliny a živočichové, že jako déšť sestupuje z nebe, že prší 
stále stejně a stále stejná, a přece má rozmanité účinky: jinak 
působí na palmu a jinak na révu; a ve všem je vším. Je to 
stále stejná voda a neexistuje žádná jiná. Déšť se přece sám 
nemění a nepadá pokaždé jiný. Přece však tím, že se 
přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, působí všude 
právě to, co je potřebné a náležité. A stejně je tomu také u 
Ducha Svatého. Ačkoli je jeden, stále stejný a nedělitelný, 
přiděluje každému milost, jak sám chce. A jako na vyschlém 
stromě, když dostane vodu, vyrazí výhonky, tak i hříšná 
duše, obdařená v pokání darem Ducha Svatého, přináší 
ovoce spravedlnosti. Je to vždycky jeden a týž Duch Svatý, 
přece však na Boží pokyn a v Kristově jménu působí 
nejrůznější mocné činy.  

Tak u jednoho člověka užívá daru řeči k moudrým 
výrokům, u jiného osvěcuje mysl darem prorockým. 

Jednomu uděluje moc zahánět zlé duchy, jinému dává umění 
vykládat Písmo. U jednoho posiluje mírnost, jiného učí 
všemu stran milosrdenství. Jednoho učí se postit a snášet 
cvičení asketického života, jiného pohrdat veškerou 
tělesností a dalšího si připravuje k mučednictví. V každém 
působí sice jinak, ale sám v sobě je vždycky jeden a týž, jak 
je psáno: Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby 
mohl být užitečný (1 Kor 12,7).  

Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a 
vůni; jeho jho je velmi lehké. Jeho příchod předcházejí 
záblesky paprsků světla a poznání. Přichází skutečně jako 
pravý ochránce. Přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a 
napomenout, povzbudit a potěšit, dát duši světlo, nejprve 
duši toho, kdo jej přijímá, a pak jeho působením i duši 
jiných.  

Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, 
má rázem oči plné světla a jasně vidí, co dříve neviděl. 
Podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru 
Ducha Svatého. Duše se mu naplní světlem, a povznesen nad 
lidské možnosti vidí, co dříve neznal.  

(Z „Katechezí“ sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa) 

 
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.   

Srdečně zveme na farní odpoledne 

v neděli 19. června 2011  
od 15:00 hodin na faře a farním dvoře v Dolní Čermné 

 

Hlavní program:  vzájemné setkání a pobesedování všech farníků a jejich přátel 

Doprovodný program:  pro všechny zájemce soutěž pro radost   

 a pro mladší trochu pohybu  

Občerstvení: z jedné poloviny zajištěno a o druhou polovinu prosíme naše 

hospodyňky (sladké moučníky, chlebíčky aj.) 
 

Na setkání se těší členové Pastorační rady a otec Josef 
 


