
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
25. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

 
11. neděle v liturgickém mezidobí   -   17. června  2007 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 18. června-   Pondělí -  11. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná    -  ke cti Panny Marie za dar uzdravení 
 19. června -  Úterý  -  sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 
   15.00 Verměřovice – pohřební rozloučení se mší svatou ve Verměřovicích 
                                                              rozloučíme se s panem Jaroslavem Nimrichtrem z Letohradu 
 20. června -   Středa  -  11. týdne v mezidobí 
   6.45 Dolní Čermná    -  za Josefa Šimka, bratra Ladislava a oboje rodiče 
 21. června -   Čtvrtek -  sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
   6.45 Dolní Čermná    -  za farníky 
 22. června -   Pátek  -  sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků 
  19.00 Dolní Čermná    - za Aloise Lenocha, manželku a zetě 
 23. června -   Sobota  -  11. týdne v mezidobí                                                                                                
  19.00 Petrovice  -  za Antonína Junka, manželku a oboje rodiče 
24. června  - Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Dolní Čermná -   7.30 h. -  za Marii Holečkovou, manžela a duše v očistci 
Ve Verměřovicích dnes slavíme  poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
Verměřovice  -   9.00 h. -  za Oldřicha Rybku a rodiče 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za nová kněžská a řeholní povolání 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba: 
24. 6.   -    Slavnost Narození sv. Jana Kř. -      7.30 h.   - Nastoupilovi č. 303 

           na Mariánské Hoře    -    16.00 h. -  Kunertovi č. 458 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 18. 6. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pátek 22. 6. farní knihovna 

mše svatá pro mládež  
setkání mladých  
zkouška chrámového sboru  

16.00 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

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

sobota 23. 6. ministranti    9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 24. 6. jednání Ekonomické rady farnosti 19.00 h. fara Dolní Čermná 



Informace   
-  Poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce a zároveň zakončení školního roku se 
uskuteční v pondělí 25.6.2007. Mše svatá bude v kostele v Dolní Čermné od 18.00 hod. a po mši svaté 
se setkáme na faře a na farním dvoře v Dolní Čermné. Budou připraveny soutěže, hry, písničky a 
opékání u táboráku. Na program, který se uskuteční na farním dvoře, doporučujeme sportovní 
oblečení. Prosíme všechny, kteří by rádi pomohli při přípravě  a průběhu programu, aby se přihlásili 
paní Anně Motlové nebo sestře Ludmile.  
-   Prosíme rodiče a děti, aby odevzdali vyplněné přihlášky na výuku náboženství ve školním roce 
2007/2008 do konce měsíce června 2007.  
 

MYŠLENKY A MODLITBY 
Modli se a pracuj (Fidelis Ruppert, Anselm Grün)  
 - Když ráno při vstávání přednesu všechny myšlenky o dnešní práci, které se mi honí hlavou, před 
Boha, a poprosím ho o požehnání, pak neklesám pod prací už na samém prahu dne, ale mohu se do ní 
pustit klidnější a uvolněnější. Právě ranní modlitba je tedy nejlepší možností pro předmeditování 
nastávajícího dne.  
 
- Na počátku služby snad láska není příliš veliká, snad je služba určována více povinností než láskou. 
Benedikt však na tomto místě předpokládá, že láska může růst. Láska roste v jednání. Láska nemusí 
stát vždy na počátku. Může být i plodem služby, do které se s ochotou pustíme.   
 
 - Během práce můžeme číst ve vlastním srdci, jaké myšlenky a pocity se v něm vynořují: zloba a 
hněv, sebepřeceňování, úzkosti, pokusy o únik, zbabělost a nepoctivost. Tak zvažujeme při práci 
výšiny i hlubiny našeho srdce a poznáváme se takoví, jací jsme v posledku před Bohem. 
 
 - V následné meditaci znovu procházím práci uplynulého dne. Mohu se tiše posadit před Bohem a 
nechat plynout celý den jako kabaret: práci, rozhovory, lidi, s nimiž jsem se setkal, konflikty, které se 
objevily, mé reakce, myšlenky, pocity a nálady. Rozestřu to vše v tichosti před Bohem, pokouším se 
to k němu pozvednout, aby přijal den s jeho dobrými stránkami i s jeho selháními, aby odpustil, co 
bylo špatně, aby uzdravil, co ve mně bylo zraněno nebo co jsem zranil ve druhých. V tiché modlitbě 
vyvstane všechno, co se mě během dne silně dotklo, ale co jsem neměl čas strávit. 
 
Myšlenky k účasti na eucharistii  (Michael Schneider) 
Eucharistii je možno dobře slavit, jen když se život bere jako "díkůvzdání". Za co jsem dnes děkoval? 
Co je mou vlastní eucharistickou modlitbou? 
Eucharistie je událostí spásy. Co dnes chápu jako událost spásy? 
Eucharistie je společenství. Za koho jsem se dnes zvlášť modlil? 
Eucharistie je oběť za druhé. Za koho se obětuji? 
Eucharistie je dík Bohu za jeho bezpodmínečnou lásku. Jak jsem dnes nechal do svého života vstoupit 
lásku? Jak jsem ji předal dál? 
Eucharistie ukazuje, že nezáleží tolik na tom, abych miloval Boha, jako na tom, abych se nechal 
Bohem milovat. Kde tomu tak bylo? 
Kterou částí eucharistie jsem dnes vyjádřil nejlépe sama sebe? 
Co by se dnes změnilo, kdybych nebyl na mši sv.? 
Co by se v mém životě změnilo, kdybych nebyl nikdy na eucharistii? 
 
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) 
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