
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
29. a 30. týden / 2006          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

15. neděle v liturgickém mezidobí   -  16. července  2006 
 
 

Bohoslužby ve 15. a 16. týdnu liturgického mezidobí: 
 Upozorňujeme, že z důvodu čerpání dovolené duchovního správce nebudou ve farním 
kostele v Dolní Čermné ve všedních dnech od pondělí 17. 7. do soboty 29. 7. 2006 pravidelné mše 
svaté. V případě pohřbů nebo zaopatřování nemocných se obracejte na P.Andrzeje Götze, 
duchovního správce v Nekoři (tel.: 465 625140 nebo 736 683307, který bude po dobu dovolené otce 
Pavla ve farnosti zastupovat. 
22. července Sobota   - sv. Marie Magdaleny 
   19.00 Petrovice – za Marii a Josefa Junkovy 
23. července -  Neděle  - 16. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  -    7.30 h.   - za Jarmilu a Antonína Nožkovy a jejich rodiče 
Verměřovice  -    9.00 h.   - za Františka Stejskala, rodinu Faltusovou a duše v očistci 
Mariánská Hora    -  16.00 h.  - za nemocnou osobu 
25. července - Úterý  - Svátek sv. Jakuba, apoštola 
26. července - Středa  - sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 
29. července Sobota   -  sv. Marty  
   19.00 Verměřovice - za Františka Marka, manželku a rodiče 
30. července -  Neděle  - 17. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  -    7.30 h.   - za Žofii Pecháčkovou, manžela a syny Bohuslava a Vladimíra 
Petrovice  -    9.00 h.   - za Oldřicha Junka, sourozence a rodiče 
Mariánská Hora    -  16.00 h.  - za nová kněžská a řeholní povolání 
 

Příležitost ke sv. zpovědi po oba dva týdny budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
23. 7.   -  16. neděle v mezidobí         -   7.30 h. - Marešovi č. 271   

      na Mariánské Hoře       -  16.00 h. -  Macháčkovi st. č. 55  
30. 7.   -  17. neděle v mezidobí  -    7.30 h.   -  Plhákovi č. 277  

     na Mariánské Hoře       -  16.00 h. -  Moravcovi  č. 267  
 
 



Citáty z knih: 
Mlčení      (Anselm Grün) 
Zda někdo umí mlčet, to se neprojevuje množstvím jeho slov, nýbrž tím, jak se dovede oprošťovat. 
leckdy se ten, kdo navenek mlčí, vůbec nechce takto oprošťovat. Jenže právě o to v mlčení jde. Takový 
člověk se stáhne zpět do mlčení, aby byl nenapadnutelný - anebo, aby se mohl pevně držet sebe a 
ideálního obrazu, který si o sobě vytvořil. 
    Pro mnohé je mlčení regrese, jakýsi návrat do nezodpovědnosti mateřského lůna. Toto nebezpečí se 
týká především mladých lidí, kteří se chtějí příliš brzy upsat mlčení jakožto jediné cestě. Nejraději by v 
mlčení i nadále cítili bezpečí skrytosti, nechtějí si dát zničit své snové obrazy životním bojem. Tak se 
mlčení stává tvrdošíjným lpěním na sobě samém. Kdo mluví, stále se vydává druhým, dává příležitost k 
výtkám, jeho slova se dají kritizovat, zesměšnit. Může se svými slovy blamovat. Mnohý mlčí z vnitřní 
pýchy, aby svými slovy neodkryl na sobě zranitelné místečko. Nemůže se oprostit od sebe a od obrazu 
své vlastní dokonalosti. Bylo by pro něho lepší, kdyby mluvením podstoupil riziko, že si udělá ostudu. 
    Když zjistím, že jsem se svou řečí zesměšnil, a když jsem schopen poděkovat Bohu za to, že jsem se 
mluvením blamoval, pak se skutečně od sebe oprošťuji. 
 

Bůh mezi námi    (Ladislav Boros ) 

Naše ticho je překonaný hluk. Ježíšova mluva byla překonané ticho.  
 

Kdo chce slyšet to nejdůležitější, tomu musí oněmět všechny hlasy. Ticho ale neznamená jen 
nepřítomnost mluvení. Není něco negativního, nýbrž i samo je něčím. Je hloubkou, plností, klidným 
prouděním života. Všechno opravdové a velké roste v tichu. Bez mlčení mineme skutečnost, nezměříme 
hloubku bytí. Velmi pravdivé je, co kdysi vyslovil bdělý Kierkegaard: „Tiší jsou jediná troška 
křesťanství, kterou ještě máme." Co vzniká, vzniká v tichu.  
 
V Ježíšově srdci měli tiší vždy přednost: 
Láska před výkonností, čistota před úspěchem, smýšlení před činem, mlčení před řečí. Nejdůležitější 
rozhodnutí jeho života byly vždy učiněna v ústraní a v tichu.  /K tomu: Mk 6,45; Mk 1,35; Lk 3,21;Lk 
5,15-16; Lk 6,12-13; Lk 9,18; Lk 9,28-29; Lk 11,1; Lk.2,39-45/ 
 

Dva mniši na cestách      
Tanzan a Ekido kdysi společně putovali blátivou silnicí. Ten den lilo jako z konve. Za jednou zatáčkou 
uviděli líbeznou dívku v hedvábném kimonu, která nemohla přejít přes rozbahněnou křižovatku.  
„Tak pojď, děvče,“ pravil Tanzan. Vzal ji do náručí a přenesl na druhou stranu.  
Ekido neřekl ani slovo, dokud se neubytovali v pohostinném chrámu. Ale pak už to déle nevydržel. „My 
mniši se nemáme přibližovat k ženám,“ řekl Tanzanovi, „zvláště pak k mladým a půvabným. Je to 
nebezpečné. Proč jsi to udělal?“  „Já jsem dívku zanechal tam na té křižovatce,“ odtušil Tanzan. „Copak 
ty se s ní ještě stále vláčíš až sem?“     (z knihy Kup si los, Brian Cavanauch) 
 

HUMOR    je koření života 
Zpráva z místních novin: Dnes ráno v pět hodin 
se paní Novákové narodila paterčata. Všech pět 
dětí jsou děvčátka a mají se čile k světu. Také 
maminka je zdravá. Lékaři nyní bojují o život 
pana Nováka. 
 
Dopis z tábora: „Srdečně zdravím. Včera jsme 
boxovali. Ta rovnátka na zuby už nebudu 
potřebovat.“  Pavel 

Dopis z tábora: „Píšu vám, protož nemám co 
dělat. Končím, protože nemám , co psát.“  Petr 
 
Vilém píše z tábora domů: „Milí rodiče, mám se 
dobře, počasí nám přeje, chodíme na výlety a 
koupeme se v řece. Také tady máme zajímavé 
přednášky. Včera jsme měli přednášku 
houbařskou s praktickými ukázkami. Domů 
přijedu hned, jak budu propuštěn 
z nemocničního ošetření.“  Váš Vilda 
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