
 
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
39. týden / 2007            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

25. neděle v liturgickém mezidobí   -  23. září  2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
24. září -   Pondělí  -  25. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná   -  za Marii Trejtnarovou, její rodiče Josefa a Annu 
      a rodiče Trejtnarovy 
26. září - Středa    - sv. Kosmy a Daniána, mučedníků    
   19.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Václava Vondrovy 
27. září - Čtvrtek  - sv. Vincence z Paula, kněze    
   6.45 Dolní Čermná   -  na dobrý úmysl 
28. září - Pátek  -  Slavnost  SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA 
   hlavního patrona českého národa, Den české státnosti, státní svátek ČR 

 7.30 Dolní Čermná   -  za  Boží pomoc ve všech potřebách a za duše v očistci 
  9.00 Petrovice  -  za Vincence Nováka, manželku, rodiče, zemřelé z celé rodiny 
      a duše v očistci 
  19.00 Verměřovice   -  za Václava Horáka a celou rodinu 
29. září - Sobota   -  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  19.00 Petrovice   -  za Františku a Jana Markovy a syna 
30. září  - Neděle  -  26. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  - 7.30 h.    -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Verměřovice  - 9.00 h.    -  za Gabriela Macana 
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.  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 24. 9. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pondělí 24. 9. náboženství pro středoškoláky 20.00 h. fara Dolní Čermné 
pátek 28. 9. zkouška chrámového sboru 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
 
Lektorská služba :          
28. 9.   -  pátek -  sv. Václava  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  Moravcovi č. 267 
30. 9.   -  neděle - 26. v mezidobí  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  Pecháčkovi č. 53 
                Mariánská  Hora   - 16.00 h.   -  Jansovi č. 65 
 



Nešidíme naše děti o Boha?       
Představy o Bohu 

    Jestliže nechceme naše děti ošidit o Boha, je potřeba, abychom nejdříve očistili svůj vlastní obraz 
Boha. Ten totiž vypovídá mnohem více o nás než o Bohu. Představy o Bohu se začínají v životě 
člověka vytvářet už v počátečních fázích jeho vývoje, mají svůj původ v nejranějších vztazích dítěte 
s nejbližšími osobami, nejčastěji s matkou a otcem. Jsou také závislé na okolí, v němž dítě vyrůstá. 
Setkání s negativními, nicméně klíčovými vzory chování u osob, které hrají v životě dítěte důležitou 
roli, například u rodičů, způsobuje, že se u dítěte podvědomě vytváří falešný obraz Boha. 
K takovým nejčastějším zkresleným obrazům patří podle odborníků trestající Bůh-soudce, Bůh 
smrti, Bůh-učení a zákoník a Bůh vyžadující velké výkony.  
   Trestající Bůh-soudce – tento obraz ukazuje „Boha“, jenž nesnáší odpor a nezná milosrdenství. 
Člověk je mu vydán na pospas. Trestá sám sebe, aby předešel trestu nesmiřitelného Boha. Příčinou 
vzniku tohoto obrazu bývá například vlastní přísný a „všemohoucí“ otec, který kontroluje a přísně 
trestá vše, co se mu nelíbí. Tento obraz lze prolomit pouze pozitivními obrazy Boha, jak je známe 
z Písma svatého.  
   Bůh smrti – obraz představuje „Boha“, který nepřináší život, ale smrt. Příčinou vzniku mohou být 
rané zkušenosti dítěte z období ještě před narozením, kdy rodiče rozhodují o jeho bytí a nebytí, o 
životě a smrti. Východiskem je vědomé přijetí života jako Božího daru.  
   Bůh-účetní a zákoník – tento „Bůh“ je bdělým pozorovatelem, který však nemá cit a srdce, 
každou chybu automaticky registruje a zapisuje pro velké zúčtování při posledním soudu. Lidé se 
mohou zbavit tohoto falešného obrazu tak, že blíže poznají lásky-plného Boha, uvěří mu a nechají 
se jím skrze rozjímání a modlitbu milovat. Důležité je také umět odpustit sám sobě.  
   Bůh vyžadující velké výkony – tento obraz je velkým pokušením doby. Zdánlivě dobrý „Bůh“ 
vyžaduje přehnaně náročný výkon, což člověka nakonec zničí. Vychází z principu odplaty: každý 
musí odplatit všechno, co sám dostal. Duchovní (ale i jiný) aktivismus, s kterým se  
dnes často setkáváme, může mít zničující následky.  
   Jaké pozitivní obrazy Boha můžeme dětem zprostředkovat? Především ty, které  
vycházejí z Písma svatého: 
- Bůh, který stvořil každého člověka ke svému obrazu a chce, aby žil v plnosti. 
- Bůh, který doprovází člověka jako dobrý pastýř a chrání ho. 
- Bůh, který pečuje o člověka s mateřskou láskou. 
- Bůh, který s člověkem soucítí a skrze utrpení a smrt ho nakonec vede k životu. 
   A jak? Snažme se, aby děti pocítily, že jsou milovány a respektovány, stejně jako nás všechny 
miluje a respektuje Bůh. Všichni máme stejnou důstojnost, není zde „vrchnost a poddaní“, společně 
jdeme k Bohu. Pokud by rodiče s dětmi zacházeli jako s poddanými, kterým je náboženství (nebo 
spíše jeho karikatura) vnucováno, pak se nemůžeme divit, že v okamžiku, kdy se osamostatní, 
vzepřou se vůči všemu, co s Bohem souvisí.  
   Další pravidlo: nepoužívejme Boha pro svoje výchovné účely a představy, ba dokonce ho 
nezneužívejme!(„Pánbíček tě potrestá!“) Bohu na každém člověku nesmírně záleží, ale dává mu 
svobodu.  
   Někteří rodiče by chtěli dětem dát náboženskou výchovu, ale bojí se, že to udělají špatně. 
Nechtějí se dopustit chyb, které dělali jejich rodiče, a tak si říkají, že bude lépe, aby jim nedali 
raději výchovu žádnou. Děti se v dospělosti rozhodnou sami, zda chtějí věřit, či ne... Ale bylo by 
správné trestat děti za to, co jsme my prožili v dětství? Vždyť vztah k Bohu je tím 
nejdůležitějším vztahem, který vůbec existuje.  
   Jiní rodiče si myslí, že k náboženské výchově svých dětí potřebují zvláštní vzdělání. Není tomu 
tak. Každý pokřtěný, který se snaží žít s Bohem, může svou víru prožívat společně se svými dětmi a 
tak ji přirozeně předávat  Vzpomeňme na prosté matky některých světců, např. matka Dona Boska, 
která neměla žádné vzdělání, ale dala svému synu takové základy, že z nich čerpají jeho 
následovníci dodnes.                                                         (Převzato z Katechetického věstníku) 
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