
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
28. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

14. neděle v liturgickém mezidobí  - 8. července 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
  9. července - Pondělí -  14. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  - za rodinu Chmátalovu 
11. července - Středa  -  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 
   19.00 Dolní Čermná  -  za Josefa Mačáta a rodiče z obojí strany 
12. července - Čtvrtek -  14. týdne v mezidobí 
     6.45 Dolní Čermná  -  za zemřelé z rodiny Jansových   
               a Výprachtických a celé příbuzenstvo 
13. července - Pátek  -  sv. Jindřicha 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Alžbětu a Rudolfa Formánkovy a oboje rodiče 
14. července - Sobota  -  bl. Hroznaty, mučedníka                                                                                      
   19.00 Petrovice  -  za Oldřicha Junka, sourozence a rodiče 
15. července  - 15. v liturgickém mezidobí,  
Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu oken a dveří farního kostela. 
Dolní Čermná -    7.30 h. -  za Jindřicha Mareše a manželku Marii 
Verměřovice  -    9.00 h. -  za rodinu Fridrichovu 
Mariánská Hora -  16.00 h. -  za Františka Mencla a rodiče 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
15. 7.  - 15. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Langrovi č. 173  

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Málkovi č. 77 HČ 
 

Příroda, Bůh a člověk,    Tomislav Ivančič 
Ptám se slunce: Kdo tě stvořil?  Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly?  
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným, šumět, smát se, nebo bouřit? Jaké tajemství ukrýváš 
ve svých hlubinách?  
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj počátek a konec?  
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku?  
A vy, vrcholy hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky, ptám se vás, odkud pocházíte?  
Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy, zelená pole a lesy a ptám se jich: Kdo vás povolal 
k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích?  
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí: Co ty mi budeš vyprávět?  
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám: Kdo tě uvedl do pohybu, abych já mohl 
žít?  
Odpověď šumí jako moře, vše oznamuje jen to jedno jediné poselství:  
Bůh je náš počátek! On nás vymyslel a On nám daroval život, abychom mohli být. 



Blahoslavený Hroznata, český šlechtic  (jeho památku slavíme 14.7.) 
Žil ve 12. století. Narodil se kolem roku 1160 
a zdálo se, že je mrtvý. Jeho matka 
Dobroslava ho obětovala Ježíši Kristu a 
Panně Marii a hned po modlitbě dítě ožilo a 
zaplakalo. Když chlapec trochu povyrostl, 
vyjela si Dobroslava s ním a jeho sestrou 
Vojslavou do lesa. Vojslava při jízdě malého 
Hroznatu chovala a nechtíc ho upustila pod 
kola vozu a ta ho přejela. Matka se už lekla, 
že dítě utrpělo smrtelný úraz, ale naštěstí ho 
Panna Maria opět zachránila. Když Vojslava 
dospěla, provdali ji rodiče do Krakova. 
Hroznata ji doprovázel a byl zde připravován 
na životní dráhu dvořana-diplomata, vojáka a 
všestranného hospodáře. Jednou se svými 
přáteli trávil čas u řeky a neopatrností spadl 
ve tři hodiny odpoledne do vody. Vytáhl ho 
až k večeru zkušený plavec za vlasy a všichni 
si mysleli, že je mrtvý. K všeobecnému úžasu 
se však Hroznata probral a vypravoval, jak 
mu pod vodou připadalo, že mu nad hlavou 
drží ruce překrásná paní. Byl přesvědčen, že 
to byla Panna Maria a učinil slib, že pro ni 
vykoná zvláštní službu. Vědomí tohoto slibu 
provázelo Hroznatu celý život. Po ukončení 
studií zastával úřad u dvora, po otci Sezimovi 
měl velký majetek na Perucku a další na 
Plzeňsku, oženil se a měl syna. Nic mu 
nechybělo, ale jeho štěstí netrvalo dlouho. 
Manželka i syn mu zemřeli a Hroznata byl 
otřesen. Nyní, když ho už nic na světě 
nedrželo, chtěl sebe i svůj majetek použít k 
Boží službě. Původně měl v úmyslu zúčastnit 
se křižácké výpravy, ale různé okolnosti mu v 
tom zabránily a od papeže Celestina III. dostal 
svolení vybudovat místo toho klášter. 
Vybudoval ho nedaleko svého hradu v Teplé, 
vybavil ho pozemky a vším potřebným a 
věnoval premonstrátskému řádu. V roce 1197 
se měla konat další křižácká výprava a 

Hroznata i se svou družinou se vydal do Itálie. 
K výpravě však nedošlo, protože zemřel její 
vůdce císař Jindřich ve věku teprve 32 let. 
Podle tehdejšího zvyku mohl nahradit účast 
na tažení do Svaté země opět založením 
kláštera a tentokrát nechal postavit ženský 
klášter v Chotěšově. Nakonec vstoupil do 
premonstrátského řádu jako prostý řeholník, 
aby sloužil tam, kde byl dříve pánem. Opat ho 
ustanovil proti jeho vůli správcem klášterního 
jmění. Později se stal Hroznata obětí 
opatových pomluv a musel na nějaký čas 
klášter opustit. Roku 1217 se vrátil. Bratři ho 
přivítali s jásotem, ale Hroznata onemocněl a 
měl vidění, že se jeho život již chýlí ke konci.  
V té době řeholníci považovali církevní 
majetek za vlastnictví Boží, které oni jen 
spravují a mají za něj odpovědnost. Hroznata 
proto jel zkontrolovat Hroznětín u západních 
hranic. Měl tam nepřátele, kterým vadilo, že 
stále úspěšně hájí majetky svých klášterů. 
Tito lupiči ho přepadli a uvěznili v Německu. 
Hroznatovu služebníkovi se podařilo 
uprchnout do tepelského kláštera, opat 
shromáždil výkupné a poslal ho výměnou za 
Hroznatu. Dostal však jen jeho mrtvé tělo, 
protože Hroznata mezitím zemřel hladem. 
Pohřbili ho v dřevěné a kamenné rakvi před 
hlavním oltářem tepelského kláštera. Nyní 
jsou jeho ostatky v děkanském kostele v 
Teplé.  
Již v polovině 13.století byl sepsán Hroznatův 
životopis: Vita fratris Hroznatae. Papež Lev 
XIII. potvrdil roku 1897 jeho uctívání jako 
blahoslaveného a o 100 let později byl 
papežem Janem Pavlem II. jmenován 
patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze. Na 
počátku roku 2004 zahájil biskup František 
Radkovský kanonizační proces. 

 
Humor 
Letí muž balónem a ztroskotá. Neví, co si počít, ale najednou si všimne, že přichází nějaký člověk, 
a tak na něj volá: „Prosím vás, nevíte, kde jsem?“ „Kde byste byl, v balónu přece,“ odpoví mu bez 
zájmu. „Vy musíte být právník!“ „Jak jste na to přišel?“ diví se kolemjdoucí.  
„Vaše odpověď byla naprosto přesná a vyčerpávající, a přitom jsem se nic nového nedozvěděl!“ 
křičí ztroskotanec.   
„Jo a vy budete asi podnikatel, co? Nevíte, kam jste se dostal, ani co máte dělat, ale teď už je to 
moje vina!“ 
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