
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
17. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

3. neděle velikonoční  - 22. dubna  2007 
 

Bohoslužby v tomto velikonočním týdnu : 
23. dubna -   Pondělí  - Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 
       hlavního patrona pražské diecéze 
  18.00 Dolní Čermná      -  za všechny skauty a skautky z naší farnosti 
24. dubna -   Úterý   - sv. Jiří , mučedníka 
25. dubna -    Středa    - Svátek sv. Marka, evangelisty 
   19.00 Dolní Čermná      -  na dobrý úmysl 
26. dubna -   Čtvrtek  - po 3. neděli velikonoční 
  6.45 Dolní Čermná      -  na úmysl dárce 
27. dubna -   Pátek      - po 3. neděli velikonoční 
  18.00 Dolní Čermná      -  za Jaroslava Šťástka, rodiče, sourozence a duše v očistci 
28. dubna -   Sobota    - po 3. neděli velikonoční 
  13.00 Mariánská Hora -  při církevním obřadu budou oddáni snoubenci : 
    Petra Blažejovská z Lanškrouna a Roman Kubín z Lanškrouna 
  17.30 Petrovice  -  za Marii Junkovou, manžela a syna 
   19.00 Verměřovice  -  na poděkování Pánu Bohu za dar 25 let společného života  
      s prosbou o další Boží pomoc a požehnání 
29. dubna  - 4. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. 
V našem farním kostele dnes slavíme poutní slavnost sv. Jiří, mučedníka. 
Dolní Čermná -   7.30 h.  -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Dolní Čermná - 10.00 h.  -  za farníky 
Dolní Čermná - 16.00 h.  -  zpívané latinské nešpory 
    Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří. 
 

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

Lektorská služba: 
29. 4.   - 4. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - pan Štěpánek Karel č. 221 

                             -   10.00 h. -  Macháčkovi č. 242 
 

Brigáda před poutí sv. Jiří 
Ve čtvrtek 26. dubna t.r. se od 15.00 hodin uskuteční generální úklid našeho farního kostela, hřbitova a 
jeho okolí. Vezměte si, prosím, se sebou nářadí. Za vaši pomoc při tomto velkém úklidu i při každém 
týdenním úklidu farního kostela vám všem upřímně děkuji.   Otec Pavel 
               



Akce ve farnosti : 
pondělí 23. 4. zkouška zpěvu dětí 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 24. 4. příprava dětí na 1. sv. přijímání  13.45 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 26. 4. úklid kostela a jeho okolí před poutí 15.00 h. Dolní Čermná 
pátek 27. 4. mše svatá pro mládež 

setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 28. 4. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 
 

Nedělí 22.dubna začíná týden modliteb za povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu   (22.4. – 29.4. 2007) 

Modlitba Svatého otce Benedikta XVI. 
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou 
početná a svatá kněžská povolání, 
která by udržovala živou víru 
a střežila převzácnou památku tvého Syna 
prostřednictvím kázání slova 
a udílením svátostí, 
jimiž  Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. 
 
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, 
kteří budou pozornými a zapálenými strážci 
Eucharistie, 
která je svátostí Kristova největšího daru 
pro vykoupení světa. 
 
Povolej služebníky tvého milosrdenství, 
kteří by prostřednictvím svátosti smíření 
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění. 

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá 
četné inspirace Ducha tvého Syna 
a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením 
pečuje o povolání ke kněžství 
a k zasvěcenému životu. 
 
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, 
zasvěceným osobám i všem pokřtěným 
křesťanům,  
aby věrně naplňovali své poslání 
ve službě evangeliu. 
 
O to prosíme skrze Krista našeho Pána. 
Amen. 
 
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás! 

 

Povolání následovat Krista 
Slovo povolání má dnes řadu významů. Hovoříme-li jen o duchovním povolání, myslíme už na 
celou škálu různých způsobů, jak se takové povolání naplňuje. Jedni jsou Pánem posláni 
k apoštolátu, jiní k službě lásky či ke kontemplaci, někteří do misií, jiní k vyučování nebo ke 
kněžství či vedení druhých ve společenství církve. Všem těm posláním však předcházelo povolání 
k intimnímu životu s Kristem, jak to ukázal Pán Ježíš už na apoštolech, které nejprve povolal 
k tomu, aby byli s ním. Být s Ježíšem není jen záležitost formačního období, kdy probíhá příprava 
na poslání či „výkon povolání“. Být s Ježíšem je základ, smysl i naplnění povolání apoštola a 
každého, kdo přijal Ježíšovo pozvání k zasvěcenému životu. 
   Při naplňování svého poslání můžeme narazit jako svatý Vojtěch na nepřijetí či neporozumění, 
nemít úspěch a nevidět plody svého snažení a námahy, ale ani to nás neodradí, pokud žijeme 
především své povolání k důvěrnému životu s Kristem. Svatý Pavel nás ujišťuje, že od Kristovy 
lásky nás nemůže odloučit nic, ani život, ani smrt. Důvěrné přátelství s Kristem vede k věrnému 
následování a připodobnění se mu. On sám pak v nás a skrze nás si buduje své království. 
   Ptáme-li se přesto, čím můžeme nejvíc prospět dnešnímu světu, který se víc než o Krista stará o 
své osobní štěstí, svobodu a pohodu bez námahy, zdá se mi, že bychom měli ukazovat štěstí života 
s Bohem a svobodu, ke které nás osvobodil Kristus. Svou zkušeností bychom měli lidstvu, které 
vymírá, protože není schopno přinášet ani tu nejzákladnější oběť ve prospěch vlastních dětí, aby 
mohlo mít budoucnost, pomoci objevit pozitivní hodnotu lásky, která se nezastaví ani před obětí. 
Jako už tolikrát v krizových situacích lidských dějin nabídl Bůh svou pomoc světu skrze zasvěcené 
osoby, může i dnes vyvést svět z jeho krize skrze ty, kteří budou s ním. On však čeká na mé ANO 
k jeho volání.                                                     Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
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