
 
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
39. týden / 2006            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

25. neděle v liturgickém mezidobí   -  24. září  2006 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
25. září -   Pondělí  -  25. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  - za Josefa a Alžbětu Janků a jejich sourozence 
27. září - Středa    - sv. Vincence z Paula, kněze    
   19.00 Dolní Čermná  - za Jana Faltuse, Josefa Šimka a Jiřího Mikulu 
28. září - Čtvrtek  -  Slavnost  SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
   hlavního patrona českého národa, Den české státnosti, státní svátek ČR 
Dolní Čermná - 7.30 h.   - za rodiče Duškovy, dceru a syna 
Petrovice  - 9.00 h.   - za Zdeňka Marka, rodiče a bratry 
29. září - Pátek     -  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  19.00 Dolní Čermná  - za Josefa Klekara, manželku a dceru Marii s manželem 
30. září - Sobota   -  sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
     11.00 Verměřovice - svatební mše svatá, při které budou oddáni snoubenci : 
    Ludmila Macanová z Verměřovic a Josef Vondra z Petrovic 
  19.00 Petrovice - za Františku a Jana Markovy a syna 
1. října  - Neděle  -  26. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  - 7.30 h.   -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Verměřovice  - 9.00 h.   -  za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 
Mariánská Hora  - 16.00 h. -  na poděkování za dar 40 let života s prosbou o další Boží 
       pomoc a požehnání 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 25. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pondělí 25. 9. náboženství pro středoškoláky 20.00 h. fara Dolní Čermné 
pátek 29. 9. farní knihovna  

(pravidelně každý pátek) 
16.00 -17.00 h. fara Dolní Čermná 

pátek 29. 9. zkouška chrámového sboru 19.45 h. kostel Dolní Čermná 

 
Lektorská služba :          
28. 9.   -  sv. Václava   Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  Adamcovi č.18 
1. 10.   - 26. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  paní Zd. Motlová č. 11 
                Mariánská  Hora   - 16.00 h.   -  Blažkovi č. 275 
 



PPoozzvváánníí  
- FILHARMONIE Hradec Králové uvádí ve středu 27.září 2006 v 19.00 hod. v sále Filharmonie, 
Eliščino nábřeží v Hradci Králové operu Francise Poulenca DIALOGY KARMELITEK. Operu 
nastudovalo Moravské divadlo Olomouc. Režie Karla Štaubertová-Šturm, dirigent Petr Šumník. 
Bližší informace najdete na vývěsce kostela. 
 
-  LEE ANDREW DAVISON (USA) zpívá černošské spirituály  
v sobotu 30. září 2006 ve 14.30 hod. v evangelickém kostele v Horní Čermné.  
Vstupné dobrovolné (výtěžek bude věnován na opravu kostela). 
 
- CECILSKÁ HUDEBNÍ JEDNOTA Ústí nad Orlicí srdečně zve všechny zájemce o duchovní 
hudbu  na 11. ročník  FESTIVALU duchovní hudby svaté Cecílie. Festivalová vystoupení 
chrámových sborů se uskuteční v sobotu 7. října 2006 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Ústí nad Orlicí s tímto programem:   
od 13.30 hod. -  Komorní smíšený pěvecký sbor Canzonetta – Bludov, Musica da Chiesa – 
Vysoké Mýto, Confitebor Domino in ore meo – Česká Třebová, Smíšený sbor sv. Cecílie – 
Poděbrady, Cecilská hudební jednota – Ústí nad Orlicí, Chrámový sbor – Chrudim, 
Velkobystřický chrámový sbor – Velká Bystřice 
od 16.30 hod.  -   mše svatá - hlavní celebrant Mons.Josef Kajnek 
  

Modlitby a myšlenky 
Dej nám každodenní radost,  
neboť člověk nežije jen chlebem. Sešli nám každý den trochu radosti, milého člověka, dobré 
slovo, přátelský pohled, očekávaný dopis. Dej nám radost, abychom dávali radost, aby se potěšili 
nemocní, vyjasnila nedorozumění. Radost je „vezdejším chlebem“ nás všech. Ty jsi naší radostí – 
dej, ať přinášíme radost.  
 
Dej ať pracuji, jako by všechno záviselo na mně, ale zároveň dej, ať v tebe důvěřuji tak, 
jako by všechno záviselo na tobě.                  (sv. Ignác z Loyoly) 
 
Obnov mě, 
neboť soudím jen rozumem, dej, ať naslouchám také svému srdci. Pohoršuji se nad vnějšími 
věcmi, dej, ať v každém člověku vidím také dobro. Dej, ať od druhých žádám málo, sám od sebe 
mnoho. Zbav mě strachu z budoucnosti, neboť je v tvých rukou. Pomáhej mi, abych tě nehledal 
jen sladkými slovy, ale srdcem a činy. Nechci se už honit a štvát, ale mít čas pro tebe a pro lidi. 
Učiň, abych byl čestný, věcný, otevřený, slušný a pravdomluvný – obnov mě. 
 

Zlatá zrnka z poselství Svatého Otce Benedikta XVI. 
Existuje více druhů pouště. Existuje poušť chudoby, poušť hladu a žízně. Existuje poušť 
opuštěnosti, osamění, zničené lásky. Existuje poušť Boží temnoty, prázdnoty duše, která už nic 
neví o důstojnosti a o cestě člověka. Vnější pouště ve světě rostou, protože se tolik zvětšily 
pouště vnitřní. Proto poklady světa už neslouží budování Boží zahrady, kde mohou žít všichni, 
ale budování moci zla. Církev jako celek a její pastýři se musí jako Kristus vydat na cestu,  aby 
lidi z pouště přivedli k místům života – k přátelství se Synem Božím, který nám daruje život, 
život v plnosti                                                                                        
 
Neosvobozuje moc, ale láska. Ona je znamením Boha, který sám je láska. Jak často si přejeme, 
aby se Bůh projevoval mocněji. Aby zasáhl, vyhladil zlo a stvořil lepší svět….. Trpíme kvůli 
Boží trpělivosti. A přece ji všichni potřebujeme. Bůh, který se stal Beránkem, nám to říká: Svět 
bude spasen skrze Ukřižovaného a ne skrze ty, co ho ukřižovali. Svět bude spasen skrze Boží 
trpělivost.                                                                                      
 
Cesty Páně nejsou pohodlné, ale my jsme přece také nebyli stvořeni pro pohodlí, ale pro to, co je 
velké, co je dobré.                                                                                          /24.4.2005/ 
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