
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
24. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
10. neděle v liturgickém mezidobí   -   10. června  2007 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 11. června-   Pondělí  -  sv. Barnabáše, apoštola 
  18.00 Dolní Čermná    -  na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu 
 13. června -   Středa  -  sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
   19.00 Dolní Čermná    -   za rodinu Filipovu 
 14. června -   Čtvrtek  -  10. týdne v mezidobí 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  Antonína Junka, manželku a oboje rodiče 
 15. června -   Pátek  -  Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná    - za všechny ctitele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
  po mši svaté  - smírná pobožnost k Božskému srdci Ježíšovu 
 16. června -   Sobota  -  Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
             6.45  Dolní Čermná   -  za  všechny ctitele Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
   19.00 Verměřovice   -  za Bedřicha a Leoše Kroaovy 
17. června  - 11. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za Josefa Bednáře, rodiče a sourozence 
Petrovice    -  9.00 h. -  za Antonii Moravcovou a manžela 
  V Jakubovicích dnes slavíme poutní slavnost sv. Antonína z Padovy 
Jakubovice  - 10.30 h. -  za Karla Mačáta a rodiče 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za syna Zdeňka a rodinu Betlachovu,  
               Milisdörferovu a Šafářovu 
 

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

Lektorská služba: 
17. 6.   -      11. neděle v mezidobí -      7.30 h.   - Bláhovi č. 457 

           na Mariánské Hoře    -    16.00 h. -  Formánkovi č. 83 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 11. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

čtvrtek 14. 6. jednání pastorační rady 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 15. 6. farní knihovna  

smírná adorace k Božskému Srdci 
zkouška chrámového sboru 

16.00 h. 
po mši sv. 
po adoraci 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 16. 6. Setkání s písní 15.00 h. KD Verměřovice 
 



Srdečně zveme všechny,  
kteří mají rádi zpěv a hudbu na 11. ročník hudebního festivalu pod již tradičním názvem 

Setkání s písní 
Setkání se uskuteční v sobotu 16. června 2007  

v Kulturním domě ve Verměřovicích 
             S tímto programem:  od 15.00 h. do 17.00 h. program pro děti 
                                         od 18.00 h. Farmcompany DC 
                                            od 18.50 h. N.D.E. (SK) 
                                           od 20.30 h. Devět životů 
                                           od 22.30 h. DeLaCore (PL) 

Další informace najdete: www.ssp07.wz.cz 
 

 
MYŠLENKY A MODLITBY 

Kontakt s Duchem svatým vyžaduje čas 
Kdo na každou otázku okamžitě odpoví, ten se jistě neporadil s Duchem svatým. Prozradí se 
zbrklými odpověďmi a stejně zbrklými reakcemi. Chceme-li léčit a vychovávat druhé, je třeba jít 
bez oklik pro radu rovnou k Duchu svatému. Je nutno si to cílevědomě nacvičit. Zvyknout si 
neodpovídat okamžitě, ale chviličku se odmlčet a aspoň střelnou modlitbou kontaktovat Ducha 
svatého a požádat ho v konkrétní situaci o konkrétní radu. Ideální příklad přístupu k Duchu svatému 
najdeme u Panny Marie. Byla Duchem svatým naplněna, byla jeho snoubenkou, uměla mlčet, 
uchovávala všechna slova ve svém srdci a rozjímala o nich. Proto se nikdy nemýlila. Je v mém 
životě aspoň něco, co se shoduje s jednáním Mariiným? 
 
Dar zbožnosti 
Co si představuji pod pojmem zbožnost? Modlitbu? Návštěvu kostela? Dodržování Desatera? 
Zbožnost je nutno žít! Bůh musí být nutně přítomen ve všem, co dělám. Vůbec tu nezáleží na 
úspěchu, na výsledku. Záleží na snaze, na ochotě, na vůli. Názor na zbožnost je ve světě velmi 
ubohý. Mnozí ji pokládají za záležitost senilních babiček. Nepřispěli jsme i my k tomuto 
pokřivenému pohledu na zbožnost? Je na mně osobně dost dobře vidět, že zbožnost je cosi 
radostného, a ne smutného či pesimistického? Je moje víra čímsi sympatickým? Zapaluji? Přitahuji? 
Neodrazuji? Co o mně říkají moji nejbližší? Přijímám jejich kritiky? Reaguji na ně? Jaké chyby 
dělám? Jaké závěry z nich umím vyvodit? Co dělám, abych nezapomínal, že žiji před tváří Boží, 
ponořen v Boží lásku? Jsem zbožný vždycky a všude? Jak je to s mou zbožností při únavě? Panno 
Maria, tys určitě byla zbožná vždycky – pomoz! 
      (dvě zamyšlení z knihy Ladislava Kubíčka, Zapaluji?) 

 
Modlitba Božích dětí 
Pane, dej, ať nelžu, nauč mě říkat pravdu mocným; dej, ať nelžu, abych získal potlesk slabých.  
Pane, dáš-li mi peníze, neber mi štěstí. Dáš-li mi sílu, neber mi rozum. Dáš-li mi úspěch, neber mi 
pokoru. Dáš-li mi pokoru, neber mi důstojnou hrdost.   (z arabštiny) 
 
Řeč, která léčí 
Nedopusť, aby utichlo slovo – tak stavíš mosty k tomu druhému.  
Oblékej slovo do jasných povzbudivých vět, aby ti ten druhý porozuměl.  
Buď přátelský a otevřený – a tak posílíš jeho důvěru.  
Nechtěj zvítězit, triumfovat, blýsknout se – aby pocítil tvou pravdivost.  
Naslouchej tomu druhému – aby uvěřil v tvou dobrotu.  
Dívej se na něho jako na svého bratra – aby tvoje náklonnost v něm probouzela nové síly, neboť 
řeč je léčivá a pomáhá mu žít. 
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