
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
34. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 

20. neděle v liturgickém mezidobí  - 19. srpna 2007 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
20. srpna   Pondělí   -  sv. Bernarda opata a učitele církve 
  19.00  Dolní Čermná  -  za Jana Faltejska a rodiče 
21. srpna   Úterý  -  sv. Pia X., papeže 
22. srpna   Středa   -    Památka Panny Marie Královny 
  19.00 Dolní Čermná  -  na dobrý úmysl 
23. srpna   Čtvrtek   -  sv. Růženy z Limy, panny 
  6.45 Dolní Čermná -   za Boží požehnání a ochranu pro novomanžele 
24. srpna   Pátek   -    Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

 19.00 Dolní Čermná  -  za Vojtu Mannla a zemřelé z rodiny 
25. srpna   Sobota  -   20. týdne v mezidobí 
  19.00 Petrovice  -  za Jana a Barboru Markovy a syna 
 26. srpna   -  Neděle   -  21. v liturgickém mezidobí   
Dolní Čermná        -     7.30 h.   -  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
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 : 
26. 8.   - 21. neděle v liturgickém mezidobí  -      7.30 h.   - Marešovi č. 271 

   na Mariánské Hoře       -    16.00 h. - Macháčkovi ml. č. 180 HČ 
 

Panna Maria Královna 
Liturgické texty i písně a modlitby vyjadřující lidovou zbožnost označovaly Pannu Marii odedávna 
titulem Královny. V roce 1954, kdy se slavilo sté výročí prohlášení článku víry o Neposkvrněném 
početí Panny Marie, stanovil Pius XII., aby se v poslední květnový den konala liturgická oslava 
Panny Marie Královny. Přenesením této památky na osmý den po slavnosti Nanebevzetí se má 
zdůraznit jejich vzájemná souvislost a vnitřní návaznost. 
 

Zdráva buď, Královno nebe, andělů sbory ctí tebe,  
zdráva buď, nebeská bráno, z niž světu světlo je dáno. 

Plesej, Panno oslavená, nade všechny vyvolená,  
zdráva buď, Panno přečistá, přimluv se za nás u Krista. 

 



Dar dobré rady 
Dostalo-li se mi moudrosti, jsem povinen nesobecky poradit druhým. V tom je rozdíl mezi poradnou 
advokáta a darem dobré rady. Nebojme se prosit Ducha svatého o radu pro druhé a i pro sebe. Ale 
pozor – co je dobré pro mě, nemusí být dobré pro druhého. Proto se zásadně ptejme: „Pane Bože, co 
ty chceš? Co plánuješ s tímto člověkem?“  
Znám nějakou modlitbu k Duchu svatému? Umím se k němu modlit vlastními slovy? Ptám se ho na 
radu? Jak často? Umím na radu trpělivě čekat?  
Nerozhoduji se, dokud neslyším odpověď Boží. To nám budiž zásadou. Až budu potřebovat 
odpověď znát, určitě ji dostanu. Chce to více pokory, poslušnosti, trpělivosti a samozřejmě i víry. 
Často slýchávám: „A co když mi Pán Bůh neodpoví?“ To je chybné uvažování. Víra je tu nutným 
předpokladem. Je nutno věřit, že mi Bůh odpoví a vůbec o tom nepochybovat.  
           (zamyšlení z knihy Ladislava Kubíčka, Zapaluji?) 
 

 Ruce se rozpínají jako otevřená číše, která by chtěla být naplněna Boží odpovědí. 
Skloněné koleno a sepnuté ruce jsou dvě prastará gesta svobodného člověka. 
                                      (Alfred Delp) 
Modli se a uvidíš, že modlit se má smysl - ale jinak než při modlitbě to nikdy nepoznáš.
                     (L. Rinserová) 

Test znalostí 
1. Za co pochválil Ježíš jednu chudou vdovu? 
    A: za její dar pro chrám           B: za její kuchařské umění      
    C: za to, že mu naslouchala     D: za statečnost 
       .       
2. Podle kterého zvířete Noe v arše poznal, že vody ze země ustoupily?   
    A: podle ryb     B: podle havrana     C: podle holubice     D: podle orla                                             
         
3. Kdo bojoval s Bohem u potoka Jabok?      
    A: Ježíš     B: starozákonní Jakub     C: archanděl Michael     D: Abraham 
        
4. Co nasytilo 5000 lidí?    
    A: dva chleby a pět ryb      B: pět chlebů a dvě ryby       
    C: pět chlebů a tři ryby      D: sedm chlebů a sedm ryb 
 
5. Co nebo kdo je Genesis?    
    A: Lotova dcera     B: římská bohyně     C: pohoří v Judsku     D: první kniha Mojžíšova 
 
6. Doplň správně větu sv. Pavla: Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, … 
    A: marná je naše víra.     B: kdo tedy vstal?       
    C: nevstanete ani vy.      D: končím s hlásáním evangelia. 
 
7. Kdo sepsal Bibli?   
    A: více autorů      B: sv. Jeroným      C: Bůh      D: sv. Cyril a Metoděj 
 
8. Knihy Písma svatého byly napsány pod vedení  Ducha svatého.  
    Jak tomu vedení říkáme? 
     A: iniciace        B: inspirace        C: inovace        D: invokace 
 
9. Která ze starozákonních postav přišla o život kvůli dlouhým vlasům?   
    A:  Gedeón       B: Saul       C: Izmael       D: Abšalóm 
                                    
 
Správné odpovědi k testu znalostí: 1A, 2C, 3B, 4B, 5D,  6A, 7A, 8B, 9D 
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