
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
23. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

 
Slavnost Seslání Ducha svatého - 4. června 2006 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
  5. června-   Pondělí  -  Svatodušní pondělí, sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
  19.00 Dolní Čermná    -  za rodinu Mačátovu a rodiče z obojí strany 
  6. června -  Úterý   -  sv. Norberta, biskupa 
  7. června -   Středa  -  9. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná    -  za Jana Faltuse a duše v očistci 
 8. června -   Čtvrtek  -  9. týdne v mezidobí 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  farnost 
 9. června -   Pátek  -  sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve 
  19.00 Dolní Čermná    - za Petra a Ludmilu Vašátkovy, dva syny a tetu 
10. června -   Sobota  -  9. týdne v mezidobí                                                                                                     
  17.30 Verměřovice -  za Antonína Moravce, rodiče a sourozence 
  19.00 Petrovice  -  za Antonii Moravcovou a rodiče 
11. června  - Slavnost Nejsvětejší Trojice 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za rodiče Majtánovy, dceru a zetě 
Dolní Čermná - 10.00 h. -  za biřmovance 
Při této slavné mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné udělí otec biskup Dominik 
Duka, O.P. našim 26 biřmovancům svátost biřmování.  
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za Antonína a Martu Faltusovy 
 

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

Lektorská služba: 
11. 6.   – Slavnost Nejsvětější Trojice    -      7.30 h.   - paní Holečková č. 281 

                           -    10.00 h. -  biřmovanec 
   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. -  Vackovi č. 197 

 

Informace pro rodiče a děti 
V týdnu od 5.6. do 9.6. 2006 dostanou děti při hodinách náboženství přihlášky na výuku 
náboženství ve školním roce 2006/2007. Formuláře přihlášek pro děti, které letos nastupují do 
1.třídy, jsou k dispozici v předsíni farního kostela v Dolní Čermné. Vyplněné přihlášky mohou 
děti odevzdat v posledních hodinách náboženství v měsíci červnu nebo přinést na faru.  
 

Omluva za chybu 
V minulém čísle Poutníka - červen 2006 - na straně 4 došlo k chybě v rubrice: Možnost objednání 
knih. Knihy je možné si objednat za výhodných podmínek se slevou 27 %. 



Akce ve farnosti : 
pondělí 5. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
středa 7. 6. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 8. 6. jednání pastorační rady farnosti 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek   9. 6. setkání biřmovanců - nácvik liturgie 

mše svatá pro mládež  
setkání mladých   
příležitost ke svátosti smíření pro 
biřmovance a jejich kmotry, zpovídají: 
P.Pavel Pokorný z Jablonného n. Orl. 
a P.Pavel Seidl 

16.45 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
19.45 h. 

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

sobota 10. 6. ministranti – nácvik liturgie   9.00 h. kostel Dolní Čermná 
neděle 11. 6. setkání biřmovanců s otcem biskupem 

Dominikem Dukou, O.P. 
po skončení 
  slavnosti 

sál orlovny 
v Dolní Čermné 

 
Drazí  farníci, rád vám oznamuji, že v neděli 11. června 2006 přijme ve farním kostele 
sv.Jiří svátost biřmování 26 kandidátů. Myslím, že je na místě je představit.  
Z Dolní Čermné to jsou: Monika Bednářová, sestry Anna a Magdalena Motlovy, Marie 
Vyhnálková, Kateřina Macháčková, Petr Formánek, sourozenci Michal a Eva Kunertovi, Magda 
Kunertová, Ludmila Faltusová, Anna Bláhová, Martin Jurenka, Ondřej Faltus, Veronika 
Bednářová a Daniela Jansová. Z Verměřovic jsou tito biřmovanci: sestry Marie a Anežka 
Moravcovy, Kristýna Moravcová, sourozenci Jan a Anna Markovi, Pavla Hubálková a Dominik 
Syka. Z Mariánské Hory: Marie Pecháčková, Terezie Pecháčková a Magdalena Pecháčková.  
Z letohradské farnosti svátost biřmování v našem farním kostele přijme: Anna Majvaldová. 
Mohu potvrdit, že všichni biřmovanci si prohloubili základní znalosti z Apoštolského vyznání 
víry, z mravouky, ze svátostí a života modlitby. Všichni dobře zvládli vědomostní test 
z katechismu a z biblistiky. Proto věřím, že jim bude přijetí darů Ducha svatého důležitou posilou 
v jejich životě. Přeji jim, aby se nechali působením Ducha svatého zcela prostoupit a stali se jako 
apoštolové po letnicích horlivými svědky Ježíšova evangelia. Vás všechny farníky prosím o 
modlitby za naše biřmovance i za zdar celé slavnosti.      
                otec Pavel 
MYŠLENKY A MODLITBY 
Duch svatý – duše církve  
Duch přebývá v církvi, posvěcuje ji, uvádí ji do veškeré pravdy, sjednocuje ji ve společenství a 
ve službě. K tomu ji vybavuje a řídí různými dary.” (podle Lumen gentium) 
V záměrech Ducha svatého nezůstává nikdo stranou. Každý křesťan má v jeho plánu budování 
církve a spásy světa své jedinečné místo a úkol. Duch s každým počítá, každého, kdo se mu dá 
k dispozici, si používá, pro každého má zvláštní dar:  
“Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.” (1Kor 12,7)  
 
Věřím v Ducha svatého,  
věřím, že může odbourat mé předsudky.       Věřím, že může překonat můj smutek.  
Věřím, že může změnit mé zvyklosti.       Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.  
Věřím, že může překonat mou lhostejnost.      Věřím, že mne může zbavit pocitu méněcennosti. 
Věřím, že mi může dát vynalézavost v lásce.    Věřím, že mi může dát sílu pro život.  
Věřím, že mne může varovat před zlem.       Věřím, že mi může darovat přítele.  
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.       Věřím, že může naplnit mé bytí. 
 
Probuď svou církev a začni u mne. Oživ naši obec a začni i mne. Dej, ať přijde všude na zem 
mír a poznání Boha, a začni u mne. Přines svou lásku a pravdu ke všem lidem a začni i mne. 
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