
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
19. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

5. neděle velikonoční  - 6. května  2007 
 

Bohoslužby v tomto velikonočním týdnu : 
7. května -   Pondělí  -  po 5. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    -  májová pobožnost – povede akolyta 
8. května -  Úterý  -   Panny Marie, Prostřednice všech milostí – Státní svátek ČR 
  19.00 Dolní Čermná    -  májová pobožnost – povede akolyta 
9. května -   Středa  -   po 5. neděli velikonoční 
   19.00 Dolní Čermná    -  za farníky 
10. května -   Čtvrtek  -   po 5. neděli velikonoční 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  živou rodinu s prosbou za zdraví duše i těla 
11. května -   Pátek  -   po 5. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    - za Vojtěcha Kunerta a jeho bratry 
12. května -   Sobota  -   po 5. neděli velikonoční                                                                                             
  19.00 Verměřovice -  za Josefa Maříka 
13. května  - 6. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
Kostelní sbírka této neděle je určena na bohoslovce a seminář. 
V kostele v Petrovicích dnes slavíme poutní slavnost sv.Františka Xaverského. 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za Žofii Pecháčkovou, manžela a syny 
Petrovice  -  9.00 h. -  za Rudolfa Vondru a rodiče 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za Marii a Emila Vávrovy a syna 
 

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

Lektorská služba: 
13.5.    - 6. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - Bednářovi č. 302 

                             -   16.00 h. -  Formánkovi č. 203 
               

Akce ve farnosti : 
pondělí 7. 5. zkouška zpěvu dětí 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pátek 11. 5. 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 12. 5. schůzka ministrantů 9. 00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 13. 5. oslava svátku matek 14.00 h. orlovna Dolní Čermná 
 
MÁJOVÁ POBOŽNOST:  v pondělí a v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté 
ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 



Rozvrh úklidu farního kostela:květen - srpen 2007 
 

datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota      19. 5.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota      26. 5. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota       2. 6. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota       9. 6. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota     16. 6. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota     23. 6. 6. Dvořáková Vlaďka Matyášová  Anděla Šemberová  Marie 
sobota     30. 6. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota       7. 7. 8. Vránová  Alžběta Adamcová Slávka Vránová  Helena 
sobota     14. 7.   9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
sobota     21. 7.  10. Venclová Vítězslava Formánková  Hana  
sobota     28. 7.     11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila Blažková  Vlasta 
sobota       4. 8. 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 

PANNA MARIA - MATKA POVOLANÝCH 
V pohledu na Tebe, Maria, objevuje a zakouší církev to, čím ona sama touží být. Jsi největší 
ženou Ducha a zároveň prostřednicí všech milostí a darů. Jsi branou, kterou nebe vstoupilo na 
zem a Bůh do našeho zraněného lidství, když přijal tělo z Tebe, Maria. Od té chvíle veškeré 
dobro, které k nám přichází od Něho a v Něm, k nám proniká stejnou cestou, která vede Tvým 
srdcem. Ty sama jeho milosti usměrňuješ a předáváš svým dětem podle potřeb, které instinkt 
mateřského srdce zná nejcitlivěji a nejlépe. 

A totéž platí i naopak. Všechno, co my, děti Boží a děti Tvé, vysíláme k Bohu, naše prosby a 
potřeby, radosti i naděje, o které ve své slabosti ani neumíme vhodně prosit, procházejí opět 
Tvým srdcem Matky. Ty je nejúčinněji předáváš v tajemné síle vztahu lásky, která pojí Matku se 
Synem. Když na svatbě v Káni Galilejské došlo víno, jako první jsi šla k Synovi a řekla Mu: 
„Nemají vína.“ Připravila jsi zázrak, první a zdaleka ne poslední v dějinách spásy. 

Dnes Tě chceme prosit: Maria, Ty vidíš nejlépe, co nám tolik chybí. „Nemají vína“ by se 
přesněji dalo vyjádřit: „Mají nedostatek povolání, nemají dost odvahy nabídnout všechno, aby 
Bůh mohl účinně pronikat do světa skrze duše čisté, chudobné, poslušné a zcela svobodně 
vyvlastněné ve své bezvýhradné lásce k Bohu.“ Prosíme, přimluv se, aby Tvůj Syn i dnes učinil 
zázrak. Aby v národě, trpícím nedostatkem víry, se probudila vůle a odvaha odpovědět ANO na 
neodolatelné volání toho Srdce, které nás nejvíce miluje, zve a volá, protože potřebuje naši 
spoluúčast. 
Děti často prosí maminku o věci, které nemusí být k jejich dobru. Není divu, že jim je matka 
nedává. Zde však víme jistě, že prosíme o něco, co Tobě, Maria, nejvíce leží na srdci. Vždyť 
jediné pravé štěstí Tvých dětí je pouze to, že poznají Tvého Syna, učiní, co On jim řekne, a 
odpoví Mu na lásku láskou. Přečti si Ty sama z našich srdcí, jaké prosby se v nich chvějí. 
Předem děkujeme za vyslyšení. S Tebou stále znovu a denně opakujeme: FIAT, ANO, STAŇ 
SE.                                        Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký 
 
- Láska není z tohoto světa, ale nikde jinde ji nenajdeš. 
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