
 
 

POUTNÍK      zprávy  z  farnosti 
41. týden / 2007            DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

27. neděle v liturgickém mezidobí  - 7. října  2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
8. října -   Pondělí -  27. týdne v liturg. mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Jana Vágnera, manželku a syna  
10. října - Středa  -  27. týdne v liturg. mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Matyldu Venclovy 
11. října - Čtvrtek -  27. týdne v liturg. mezidobí 
    6.45 Dolní Čermná  -  za rodiče Marešovy, dcery a zetě 
12. října - Pátek  -  sv. Radima, biskupa, rytmická 
  19.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Antonína Pecháčkovy 
13. října - Sobota  -  27. týdne v liturg. mezidobí 
  19.00 Petrovice  -  za Petra Duška, manželku a oboje rodiče 
14. října -  Neděle  -   28. v liturgickém mezidobí  
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
Verměřovice  -       9.00 h.   -  za Oldřicha Šedaje, zetě, manžele Stejskalovy a jejich rodiče 
Mariánská Hora  -     16.00 h.   -  za Ludmilu Marešovu, manžela a vnuka 
 
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 8. 10. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby

náboženství pro středoškoláky 
16.15 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermné 

čtvrtek 11. 10. jednání Pastorační rady farnosti 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 12. 10. farní knihovna  

mše svatá pro mládež 
setkání mladých  
zkouška chrámového sboru 

16.00 -17.00 h.
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

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

sobota 13. 10. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 14. 10. jednání Ekonomické rady farnosti 18.00 h. fara Dolní Čermné 
 

Lektorská služba :          
14. 10.  - 28. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        -   7.30 h.   -  paní Holečková č. 281 
                Mariánská  Hora   - 16.00 h.   -  Hejlovi č. 232 
 



Pozvání:  
V sobotu 13. října 2007 od 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí se 
koná již tradiční Festival duchovní hudby sv. Cecílie 
V programu vystoupí střídavě chrámové sbory: Poděbrady, Slušovice, Česká Třebová a Ústí nad 
Orlicí. A dále varhaníci: J. Stratílek, V. Uhlíř ml.,  M. Kubát a L. Kubenka. Vstupné dobrovolné. 
Festival vyvrcholí společně zpívanou mší svatou v 17.00 hodin ke cti sv. Cyrila a Metoděje. 
Hlavní celebrant bude otec biskup Mons. Jasef Kajnek. 
 

Nabídka:  
V sakristii farního kostela v Dolní Čermné si můžete koupit kalendáře. Ukázky kalendářů jsou na 
stolku u bočního vchodu do kostela. 
-  Kalendář s katolickým kalendáriem na rok 2008 stolní.  Cena 59,- Kč / ks.  
-  Karmelitánský kalendář 2008 na čtení. Cena 69,- Kč / ks. 
 

K zamyšlení:  
Tvůj kříž   (sv. František Saleský) 

„Kdyby všichni andělé, kdyby všichni géniové světa studovali, co je lepší v té či oné situaci, zda 
toto utrpení či jiné, zda toto pokušení nebo ona bolestná ztráta, nedokázali by pro tebe vymyslet 
nic vhodnějšího než to, co tě právě potkalo. A tak věčná Boží Prozřetelnost myslela na to, dát ti 
jako cenný dar své lásky tento kříž... 

Dříve, než ti ho však poslal, zadíval se na něj svým vševědoucím pohledem, prozkoumal 
jej svou moudrou spravedlností a prohřál jej svým milosrdenstvím. Potěžkal jej ve svých rukou, 
aby nebyl ani o milimetr větší a ani o miligram těžší. Pak jej požehnal svým svatým Jménem, 
pomazal milostí, naplnil dechem své útěchy a ještě jednou pohlédl na tebe a tvou odvahu. A tak 
tedy k tobě přichází přímo z nebe jako Boží volání, jako dar jeho lásky, která se nad tebou 
slitovává, abys byl zcela sám sebou a bez výhrad, abys našel naplnění svého života v Bohu.“  
     

Test znalostí 
1. Kolik listů sv. Jana obsahuje  
    Nový  zákon? 
    A: dva     B: jeden     C: tři     D: žádný 
       .       
2. Ezau prodal své prvorozenecké právo    
   A: za mísu čočky      B: za láhev vína     
   C: za hrnek medu     D: za třicet stříbrných                                             
         
3. Co znamená jméno Ježíš?      
    A: pocházející z kmene Jesse      
    B: narozený z ženy      
    C: Bůh zachraňuje      
    D: Bůh všechno vidí 
        
4. Co znamená slovo Mesiáš?    
    A: obrácený, tj. pokřtěný      
    B: Kristus, tj. pomazaný       
    C: král, tj. korunovaný         
    D: vládce, tj. slavný 
 

5. Do kterého města byl poslán Jonáš?   

A: Sodoma   B: Jericho  C: Káhira  D: Ninive 
 
6. O co prosil Šalomoun Boha? 
    A: o mír                B: o bohatství       
    C: o moudrost       D: o moc a slávu 
 
7. V které knize Písma se dočteme  
      o obrácení sv. Pavla?   
    A: v evangeliu sv. Jana      
    B: v evangeliu sv. Lukáše       
    C: v listu Židům    D: ve Skutcích apoštolů 
 

8. Jak se jmenoval veleknězův služebník, 
     jemuž Šimon Petr uťal ucho? 
     A: Malchus              B: Malachiáš        
     C: Melchizedech      D: Micheáš 
 
9. Benedikt XVI. Je v historii 
    A:  863. papežem       B: 313. papežem         
    C:  265. papežem       D: 253. papežem 

                                    
Správné odpovědi k testu znalostí: 1C, 2A, 3C, 4B,  5D, 6C,  7D,  8A,  9C 
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