
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 50. týden/ 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

2. neděle adventní   -   10. prosince  2006 

 
Bohoslužby v tomto týdnu : 

11. prosince -   Pondělí  -   po 2. neděli adventní 
   18.00 Dolní Čermná  - za Alžbětu Sukovou a manžela 
13. prosince -  Středa    -  sv. Lucie, panny a mučednice 
    18.00 Dolní Čermná  - za Jarmilu Boháčkovou 
14. prosince -  Čtvrtek   -  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 
     6.45 Dolní Čermná  - za zemřelou dceru a rodiče z obojí strany 
15. prosince -  Pátek     -  po 2. neděli adventní  
   19.00 Dolní Čermná   -  za Vojtěcha, Oldřicha a Ladislava Kunertovy 
16. prosince -   Sobota   -   po 2. neděli adventní 
     6.45 Dolní Čermná  - za farníky 
   17.00 Petrovice  -  za Františka a Marii Vitoušovy 
17. prosince - Neděle  -  3. neděle adventní  
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za rodiče Bláhovy a syna Karla 
Verměřovice   -       9.00 h.   -  za Filomenu Vašíčkovou a celou rodinu 
Dolní Čermná -     10.30 h.   -  za Boží požehnání a dar uzdravení 
Lektorská služba:   17.12.   Neděle 3. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - Bláhovi č. 457 
       Dolní Čermná -   10.30 h.  -     Pecháčkovi č. 330 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 11.12. -  17.12. 2006 :   Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 11. 12. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 12. 12. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 14. 12. Dětské klubíčko 9.00-11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 15. 12. farní knihovna  

Opisování Bible v naší farnosti 
zkouška chrámového sboru 

16.00 -17.00 h.
16.00 -17.00 h.

19.45 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 16. 12. rorátní mše svatá pro děti 
adventní dopoledne pro děti 
koncert pěveckého sboru  Gymnázia
Lanškroun 
biblická hodina 

6.45 h. 
po mši svaté 

18.00 h. 
 

20.00 h. 

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



 Příležitost k předvánoční zpovědi budete mít: 
místo den čas zpovídá 

Dolní Čermná neděle    17.12.  14.00 - do 17.00 h. P.Andrej Gőtz, P.Ján Kubis a  
P.Pavel Seidl 

Dolní Čermná středa    20.12.  14.00 - do 17.55 h. P.Pavel Seidl 
Dolní Čermná pátek     22.12.  14.00 - do 17.30 h. 

 14.00 - do 18.55 h. 
P.Pavel Pokorný 
P.Pavel Seidl 

V ostatní dny  se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 
 

Adventní dopoledne pro děti v sobotu 16.12.2006 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné v 6.45 
hod., která se bude konat tentokrát jenom při světle svíček a lampiček. Po mši svaté bude na 
faře společná snídaně a po ní budeme tvořit dárky z papíru, zdobit perníky a hrát hry.  
          otec Pavel 
 

Pozvání pro adventní čas: 
-  Obecní muzeum v Dolní Čermné nás zve na Vánoční výstava betlémů, která potrvá od soboty 
9.12. až do neděle 17.12. 2006 v obřadní síni v budově „Staré školy“ na náměstí. Výstava je otevřená: 
ve všední dny od 14.00 - do 17.00 hod. a v neděli od 8.30 - do 12.00 hod. a od 14.00 - 17.00 hod.  
Doprovodné akce: výstava fotografií kostelních betlémů Rychnovska od Ing.Vladimíra Homolky a 
výstava a prodej obrázků podmalby na skle a vánoční aranžmá.  
-  Předvánoční koncert na schodech v pátek 15. prosince 2006 od 18.00 hodin před budovou „Staré 
školy“. Vystoupí dolnočernemský dětský folklorní soubor Jitřenka.  
-  Adventní koncert pěveckého sboru Gymnázia Lanškroun v sobotu 16. prosince 2006 v 18.00 hodin 
v kostele v Dolní Čermné (na programu budou písně – spirituály) 
 
 

Opravdu stvořil Bůh Zemi za sedm dní? 
V Bibli se píše, že Bůh stvořil zemi za sedm dní. Jak tomu mám rozumět? 
Sedm dní má ve vyprávění První knihy Mojžíšovy především symbolický význam. Sedmička je totiž 
v Bibli „číslem plnosti“. Celé vyprávění o stvoření světa je číslem sedm a jeho násobky doslova 
prošpikováno. 
   Jestliže se budete na Bibli dívat jako na historickou knihu, která přesně popisuje události tak, jak se 
staly, potom vám právem budou znít tato vyprávění, podle našeho dnešního poznání, jako nesmysl.  
  Jestliže se budete dívat na Bibli jako na dokument víry židovského národa, která formovala jeho celý 
život, potom už to takový nesmysl není. Nemůže překvapit, že  autor zprávy o stvoření světa používal 
představy a názory, které tehdy (snad na konci 6. století př. Kristem) byly „vědecké“ a sdílel je spolu 
s ostatními lidmi své doby. I my dnes máme určité poznání o světě, jeho vzniku – a možná, že si za 
sto let bude někdo klepat na čelo, čemu jsme to vlastně věřili. Biblická zpráva o stvoření světa je 
především výzvou, adresovanou věřícímu Izraelitovi, aby skrze svět a jeho krásu objevil Boha. A také 
aby objevil své místo v tomto světě. Bible dává odpověď na mnohem důležitější otázky, než jenom: 
„Jak to přesně bylo?“ 
   Jako by se jednalo o oslavnou báseň k poctě Boha Izraele, napsanou tehdejší představou člověka. 
Nejde tedy o dny, o jejich počet nebo délku, ale o poselství, které text přináší: je v něm řečeno „ne“ 
mytologicko-náboženským představám starověkého Orientu, „ne“ magii, astrologii, uctívání zvířat. 
Bible říká, že celé stvoření splní svou určenou úlohu jen tehdy, když se přidrží Božích příkazů, které 
Bůh vložil do přírodního řádu. Že Bůh je dobrý a všechno dělá pro člověka. A člověk je podle Bible 
vrcholem stvoření, může vstupovat do kontaktu s Bohem a má na zemi vládnout jeho dílu.  
                            (P.Stanislav Pacner, biblista, převzato z Katolického týdeníku) 
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