
 
 
POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
38. týden / 2007            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 
 

24. neděle v liturgickém mezidobí   -  16. září  2007 
 
 

Bohoslužby v následujícím týdnu : 
 17. září   - Pondělí   -  24. týdne v mezidobí, mše svatá pro děti 

 18.00  Dolní Čermná  -  za Alžbětu Applovou a manžela Jana 
 19. září  -  Středa   -    24. týdne v mezidobí 
  19.00  Dolní Čermná  -  za Marii Stejskalovou 
 20. září  - Čtvrtek   -  sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla a druhů, mučedníků 
  6.45 Dolní Čermná  -  za Marii Mačátovou a bratra Petra Marka 
 21. září  - Pátek   -    Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, mše svatá pro mládež 

 19.00 Dolní Čermná  -  za Růženu a Petra Duškovy 
 22. září   - Sobota   -   24. týdne v mezidobí 
  19.00 Verměřovice   -  za Janu Čadovou 
23. září   -  Neděle   -  25. v liturgickém mezidobí   
 Sbírka dnešní neděle je věnována na církevní školství v naší diecézi. 
Dolní Čermná          -    7.30 h.     -  za Josefa a Alžbětu Janků, rodiče a sourozence 
 V Petrovicích dnes slavíme Výročí posvěcení kostela sv. Františka Xaverského. 
Petrovice        -    9.00 h.     -  za Václava a Marii Junkovy 
Mariánská Hora     -    16.00 h.   -  za Annu  a Pavla Vávrovy 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
Ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba: 
23. 9.   -  25. neděle v mezidobí    -    7.30 h.   - Hubálkovi  č. 61 

       na Mariánské Hoře         -  16.00 h. - Motlovi  č. 11  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 17. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
náboženství pro středoškoláky 

16.15 h. 
18.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 20. 9. Dětské klubíčko 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 21. 9. 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 22. 9. schůzka ministrantů 9.00 h.  fara Dolní Čermná 



Sbírka na církevní školství v královéhradecké diecézi 
Drazí věřící, bratři a sestry, 
    začal nový školní rok. Jménem zřizovatele církevních škol a školských zařízení v naší královéhradecké 
diecézi, obracíme se na vás jako v letech předchozích s vyhlášením sbírky na podporu církevního školství 
v diecézi. Prostředky, které jsou při sbírce shromážděny, doplňují mezeru, která vzniká ve financování 
církevních škol proto, že ne všechny potřeby jsou hrazeny ze státního rozpočtu.  
   Naše církevní školy a školská zařízení v Hradci Králové, v Kutné Hoře, ve Skutči a v Borohrádku 
umožňují věřícím žákům učit se a být vychováváni v alternativním prostředí, které je charakterizováno 
křesťanským duchem, to znamená nejen snahou dosáhnout co nejlepších výsledků a co nejlépe se uplatnit 
na trhu práce, ale také atmosférou lásky a otevřenosti i pro duchovní rozměr lidského života. Protože jsou 
přijímáni i žáci bezkonfesijní, může se tak církevní škola podílet i na evangelizačním a misijním poslání 
církve. S činností a prostředím škol se můžete osobně seznámit při dnech otevřených dveří na 
jednotlivých školách. Další informace ke školám je také možné najít na webových stránkách Biskupství 
královéhradeckého a stránkách jednotlivých škol. 
   V loňském roce bylo na církevní školy vybráno 792.963,50 Kč. Tyto prostředky byly použity na provoz 
církevních škol a na opravy a modernizaci školních budov. 
   Sbírka v letošním roce se koná 16. září při všech nedělních bohoslužbách. Způsob přispění může být i 
složenkou, převodem z účtu, nebo osobním předáním do pokladny na Biskupství královéhradeckém. 
   Děkujeme vám všem, kdo se za tyto církevní školy a školská zařízení modlíte a podporujete jejich 
činnost peněžním darem. Tímto vaším velkodušným příspěvkem pomáháte ke zlepšení vybavení 
jednotlivých škol a ke zdokonalování výuky. 

Mons. Josef Socha        Mons. Dominik Duka, OP 
generální vikář       biskup královéhradecký 

 

Podle ročního rozpisu sbírek v naší farnosti máme Sbírku na církevní školství v královéhradecké diecézi 
naplánovanou o týden později. Proto se sbírka v naší farnosti uskuteční až v neděli  23. září 2007.  
 

Nezměrnost Boží fantasie 
Kdybychom rostliny a zvířata navrhovali my 
lidé, pak by byl jenom standartní dobytek a 
standartní drůbež a standartní ryby. Všechno 
s přírustky podle státní normy. Číslo to a to. 
K tomu několik speciálních modelů a 
podskupin. Byla by užitková zvířata na 
vepřové a hovězí, na výrobu vajec, případně 
něco pestrého do akvária. K tomu zelenina, 
ovoce a stavební dříví. Dál by naše fantazie 
nesahala.  
  Kdyby rostliny a zvířata tvořili umělci, 
udělali by všechno jako v baroku, nebo 
hypermoderně, surrealisticky nebo podle 
Picassa. Ale Tvoje fantazie, Bože Stvořiteli, je 

nevyčerpatelně krásná. Stále tvoří nově, uvádí 
mě v úžas a budí ve mně úctu.  
   Děkuji Ti, že jsi udělal svět pestrý, 
mnohotvárný a bohatě proměnlivý. Jako by 
Tvoje všemohoucí ruce hrály posvátnou hru, 
jako bys měl Ty sám radost z toho, jak je země 
nádherná.  
   Prosím Tě, dej, ať se nepřestáváme divit, 
když pozorujeme Tvoje stvoření, radovat a 
obdivovat, když vidíme mořský příboj, 
červánky, broučky v dlani, nálevníka pod 
mikroskopem. Dej, ať máme aspoň trošku 
potuchy o Tvé všemohoucnosti a velikosti, 
která to všechno stvořila a o níž to všechno 
vydává svědectví.               (Paul Roth) 

 
- Jestliže od hořící svíce zapálím jiné svíce, ohně neubude, ale naopak světlo bude jasnější. 
Jestliže svědčím druhému o své víře, moje víra nezeslábne, ale zesílí.         (Gnanabaranam) 
 
- Věřící člověk si má být vědom toho, že celý přítomný život pokračuje do budoucna, takže 
stárnutí neznamená úbytek, nýbrž růst. Pro člověka není hlavním cílem dílo, kultura, děti, 
rasa, ale dokonalý vlastní lidský život. Věřící člověk musí věřit, že na věčnosti bude nejen 
duší, ale spaseným člověkem, stvořeným podle obrazu Kristova.   (Romano Guardini) 
         

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 


