
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
33. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

19. neděle v liturgickém mezidobí   -  13. srpna  2006 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
14. srpna   Pondělí   -  sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

  19.00  Dolní Čermná  -  za zemřelé rodiče a bratry Macháčkovy 
 15. srpna   Úterý  -  Slavnost  NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

  17.30  Verměřovice  -  za Roberta Vágnera a rodiče 
    19.00  Dolní Čermná  -  za farníky 
 16. srpna   Středa   -    sv. Štěpána Uherského 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Marii Andrlovou a duše v očistci 
17. srpna   Čtvrtek   -  19. týdne v mezidobí 
  6.45 Dolní Čermná -   za Jaroslava Šťástka, rodiče a sourozence 
18. srpna   Pátek   -    19. týdne v mezidobí 

 19.00 Dolní Čermná  -  za Františka Chmátala, manželku a syna 
 19. srpna   Sobota  -   19. týdne v mezidobí  

 19.00 Petrovice    -  za Bedřicha Junka, manželku a syna 
 20. srpna   -  Neděle   -  20. v liturgickém mezidobí   
Dolní Čermná        -     7.30 h.     -  za Františku Novákovou, manžela a rodiče z obojí strany 
Verměřovice          -     9.00 h.   -  za Karla Junka a oboje rodiče 
Mariánská Hora    -   16.00 h.   -  za Marii a Františka Neugebauerovy 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba: 
15. 8.   -  Slavnost Nanebevzetí Panny Marie -  19.00 h. - Bednářovi  č. 285  
20. 8.   -  20. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Dostálovi  č. 293  

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Jansovi  č. 65  
 
Akce ve farnosti: 
Jednání  Pastorační rady farnosti se uskuteční ve čtvrtek 17. 8. 2006 od 19.00 
hodin na faře v Dolní Čermné. 
 



Rozvrh úklidu farního kostela: srpen – listopad 2006 
datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota    26.  8.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota      2.  9. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota      9.  9. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota    16.  9. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota    23.  9. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota    30.  9. 6. Dvořáková Vlaďka Matyášová  Anděla Šemberová  Marie 
sobota     7. 10. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota   14. 10. 8. Vránová  Alžběta Adamcová Slávka Vránová  Helena 
sobota   21. 10.   9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
sobota   28. 10.  10. Venclová Vítězslava Formánková  Hana  
sobota     4. 11.    11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila Blažková  Vlasta 
čtvrtek    9. 11.  generální úklid farního kostela 
sobota   18. 11. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 
 
Poznámka : Pochopitelně, že je možné si službu při úklidu vyměnit s jinou skupinou, ale 
je třeba o tom informovat pana kostelníka Mareše, od kterého si vedoucí skupinky půjčí klíče 
od kostela a bude zodpovědný za jejich vrácení. Za vaši pomoc všem upřímně děkuji !!   
              otec Pavel 
 

Měj se mnou trpělivost 
Pane, měj se mnou trpělivost, i když 
nemohu úplně vyrovnat svůj dluh, i když 
znovu a znovu se proviňuji. 
    Měj se mnou trpělivost! Co by ze mne 
bylo, kdybys bez strpení přenechal mě 
mým chybám? Musel bych se přece 
zhroutit pod břemenem tolika nedostatků, 
chyb a hříchů. 
    Co bys však měl z hříšníka, který ztrácí 
odvahu a už ani netouží se polepšit? 
Zemřel jsi za mne. Alespoň to jsem ještě 
nezapomněl, a to mi dává znovu a znovu 
naději, že tě neomrzím. 
    Pane, v podobenství o nemilosrdném 
služebníku jsi odpustil dlužníkovi, který by 
byl nikdy nesplatil svůj dluh. Tys 
neposkytl jen odklad, ale smazal jsi dluh, 
vzal jsi vinu na sebe.  
Všechno by bývalo dobré, kdyby 
obdarovaný také ukázal velkomyslnost. On 
ji však neměl. Tak na něho zpětně dopadla 
všechna vina a pohřbila ho.  
    Pane, přiznávám, že znovu a znovu 
nakládám na sebe vinu, a znovu a znovu ji 
skládám jakoby k tvým nohám. Ale sám 

jsem se ještě nestal velkomyslnějším ani 
pokornějším.  
    Každá malá urážka, každá sebemenší 
výtka, každá nezdvořilost, každá vina, 
kterou se snad někdo proti mně provinil, to 
všechno vypočítávám, podržuji v paměti, 
používám jako zbraň. Dělám, jako by mě 
vina druhého očišťovala. Tuto 
nemilosrdnost, tuto prolhanou sebechválu, 
toto měření falešnými mírami ty však 
neodpouštíš. 
    Pane, neodpustil jsi to nemilosrdnému 
služebníkovi. Neodpustíš ani mně, že si 
dělám nárok pro sebe na tvé prominutí 
dluhu; ale těžce utlačuji v myšlenkách, 
slovech i činech své dlužníky. 
    Odpusť mi ještě jednou tuto vinu, 
nevolej mě proto k zodpovídání.  
    Pomoz, aby se má láska usměrnila podle 
tvé lásky, aby má nemilosrdnost neničila 
tvou milost. Abych odpouštěl, zapomínal a 
promíjel, protože tys byl  a jsi stále ke mně 
milostivý...                    (Jan Merell) 
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