
 
 
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
13. týden / 2006          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

4. neděle  postní  -   26. března  2006 
 

Bohoslu�by v tomto týdnu : 
 27. března -   Pondělí - po 4. neděli postní 
  18.00 Dolní Čermná - za Franti�ka Komárka, man�elku a sourozence 
 29. března -   Středa  - po 4. neděli postní 
  18.00 Dolní Čermná - za �ivou rodinu 
 30. března -   Čtvrtek - po 4. neděli postní 
    6.45 Dolní Čermná - na úmysl dárce 
   18.00   Verměřovice - za Gabriela Macana 
 31. března -   Pátek  - po 4. neděli postní, rytmická bohoslu�ba 
  19.00 Dolní Čermná - za Marii Betlachovou, man�ela a dceru 
   1. dubna -   Sobota  - po 4. neděli postní 
    6.45 Dolní Čermná- za Annu Faitovou, man�ela a syna 
  17.00 Petrovice - za Marii Junkovou, man�ela a syna 
  2. dubna -  Neděle  -  5. postní 
Dolní Čermná - 7.30 h. -   za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
Verměřovice -  - 9.00 h. -   za ctihodnou sestru Benonii Markovou, rodiče a sourozence 
Dolní Čermná - 10.30 h.-  za Marii Hlou�kovou 
Dolní Čermná - 15.00 h.-  pobo�nost kří�ové cesty 

 
Akce ve farnosti : 

pondělí 27. 3. nácvik zpěvu na dětské bohoslu�by
pobo�nost kří�ové cesty � děti 
m�e svatá pro děti 

16.15 h. 
17.30 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

středa     29. 3. pobo�nost kří�ové cesty- akolyta 17.30 h. kostel Dolní Čermná 
čtvrtek 30. 3. Dětské klubíčko 

náv�těva nemocných a star�ích 
farníků před Velikonocemi 

  9.00 h. 
dopoledne

fara Dolní Čermná 
Dolní Čermná 

pátek 31. 3. náv�těva nemocných a star�ích 
farníků před Velikonocemi  
příprava na 1.sv. přijímání dětí 
příprava biřmovanců 
pobo�nost kří�ové cesty - mláde� 
m�e svatá pro mláde� 
setkání mladých 

dopoledne
odpoledne
13.45 h. 
16.45 h. 
18.30 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 

Dolní Čermná 
 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota  1. 4. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle  2. 4. pobo�nost kří�ové cesty 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
 



Příle�itost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá v�dy 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté a ve Verměřovicích se 
zpovídá : ve čtvrtek 30.3. od 15.00 h. � do 17.55 h. (místo prvního čtvrtku v dubnu) 
 
Lektorská slu�ba:     2. 4. neděle   5. postní 
    Dolní Čermná -    7.30 h. Kunertovi  č.300   
    Dolní Čermná -  10.30 h. Vyhnálkovi  č. 351 
 
Generální audience Benedikta XVI.  1.2.2006
Milosrdenství Hospodina přesahuje 
v�echna jeho díla  (�alm 144, 1-13). 
Nyní jsme se modlili 144 �alm, radostnou 
chválu Pána, který je veleben jako láskyplný a 
ně�ný vladař, starající se o v�echny své tvory. 
Liturgie předkládá tento hymnus ve dvou 
rozdílných částech, které odpovídají také 
dvěma básnickým a duchovním dílům samého 
�almu. Nyní se zaměříme na první část. 
�alm je zanotován Hospodinu, který je 
vzýván a líčen jako král, to je bo�ské 
znázornění, které vévodí jiným �almovým 
hymnům. Dokonce duchovní ohnisko na�eho 
zpěvu tvoří právě intenzivní a vá�nivá oslava 
královské důstojnosti Boha. Čtyřikrát se v ní 
opakuje hebrejské slovo �malkut� � 
království. Víme, �e tato královská 
symbolika, je� bude ústřední i v kázání Krista, 
je výrazem spásonosného plánu Boha. On 
není lhostejný k průběhu lidských dějin, 
naopak si přeje v nich uskutečnit plán 
harmonie a pokoje. K plnění tohoto plánu je 
povoláno také celé lidstvo, aby přilnulo ke 
spásonosné Bo�í vůli, která se vztahuje na 
v�echny lidi a generace i na v�echna staletí. Je 
to univerzální akce, která vyrve zlo ze světa a 
nastolí slávu Hospodina, neboli jeho osobní, 
účinnou a přesahující přítomnost. 
K tomuto srdci �almu, polo�enému do středu 
skladby, se zaměřuje modlitební chvála 
�almisty, který se stává hlasem v�ech 
věřících. Nejvy��í biblická modlitba je toti� 
oslava děl spásy, která zjevují lásku 
Hospodina k jeho tvorům. I nadále se velebí 
Bo�í jméno, to je jeho osoba, která se 
projevuje svým historickým jednáním: mluví 
se toti� o dílech, o divech, o zázracích, o 
moci, o velikosti, o spravedlnosti, o 
trpělivosti, o milosrdenství, o milosti,  

o dobrotě a o ně�nosti. Je to jakási litanie, 
která vyhla�uje, �e Bůh vstoupil do lidských 
zále�itostí, aby přinesl celé stvořené 
skutečnosti spásonosnou plnost. Nejsme 
vydáni na pospas temným silám, ani nejsme 
osamoceni ve své svobodě, nýbr� jsme 
svěření působení mocného a láskyplného 
Pána, který má s námi plán, zřízení království. 
Toto království není vytvořeno mocí, 
ovládáním, vítězstvím a útlakem, jak se to 
často stává u pozemských království, ale je 
sídlem, kde se projevuje zbo�nost, něha, 
dobrota, milost, spravedlnost, jak se to 
několikrát zdůrazňuje ve ver�ích pějících 
chválu.  
Souhrn tohoto bo�ského portrétu je v 8. ver�i: 
Hospodin je shovívavý a plný lásky. Tato 
slova připomínají, jak se sám Bůh představil 
na hoře Sinaj: Hospodin, Hospodin!  Bůh 
plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvý� 
milosrdný a věrný. Máme tu přípravu Janova 
vyznání víry v Boha, který je láska.  
Na�e pozornost se upne také na následující 
velmi krásný 9. ver�: Dobrotivý je Hospodin 
ke v�em a soucit má se v�emi svými tvory. 
K tomu se vyjadřuje sv. Petr Chrysolog ve 
svém druhém kázání o postu: Velká jsou díla 
Hospodina, ale tato velikost je překonána 
velikostí milosrdenství. V�dyť řekl-li prorok: 
Velká jsou tvá díla Bo�e, v jiném úryvku 
dodává: Jeho milosrdenství je vět�í ne� 
v�echna jeho díla. Milosrdenství, bratři, plní 
nebesa, naplňuje zemi�. Hle, právě pro to 
velké, jedinečné, velkomyslné Kristovo 
milosrdenství, vyhradilo jakýkoliv soud pro 
jediný den, vyhradilo celý čas člověku 
k příměří pokání�. Hle, proč se prorok, který 
neměl důvěru ve svou spravedlnost, zcela 
vrhá do milosrdenství: Smiluj se nade mnou 
Bo�e, - říká � pro své velké milosrdenství. 
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