
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
43. týden / 2007                          DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

29. neděle v liturgickém mezidobí  -  21. října 2007 
Den modliteb za misie 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
 22. října -  Pondělí - 29. týdne v mezidobí – pro děti 
  18.00 Dolní Čermná  -  za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu 
 24. října -  Středa - 29. týdne v mezidobí, sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
   19.00 Dolní Čermná   - za Marii Formánkovou a sourozence 
 25 října -  Čtvrtek - 29. týdne v mezidobí 

 6.45 Dolní Čermná  -  za Rudolfa a Alžbětu Formánkovy  
 26 října -  Pátek - 29. týdne v mezidobí 
  19.00 Dolní Čermná   - na dobrý úmysl  
 27 října -  Sobota - 29. týdne v mezidobí 
  19.00 Petrovice   -  za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče  
V noci ze soboty 27. října na neděli 28. října se mění čas !! Letní čas bude vystřídán zimním. 
Noc ze soboty 27.10. na neděli 28.10. bude tedy prakticky o hodinu delší.  
Prosím počítejte s touto změnou při své účasti na nedělních bohoslužbách.  
28 října -  Neděle  - 30. v liturgickém mezidobí - STÁTNÍ  SVÁTEK ČR 
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za Marii Nastoupilovou a manžela  
Verměřovice  -       9.00 h.   -  za Karla a Růženu Faltusovy a sourozence 
 V Jakubovicích dnes slavíme Posvěcení kostela sv. Antonína z Padovy 
Jakubovice  -     10.30 h.   -  za všechny živé a zemřelé občany Jakubovic 
Mariánská Hora -     16.00 h.   -  za nová kněžská a řeholní povolání 
 ZÁVĚR POUTNÍHO OBDOBÍ NA MARIÁNSKÉ HOŘE 
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 22. 10. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby

mše svatá zaměřená pro děti 
náboženství pro středoškoláky 

16.15 h. 
18.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 26. 10. farní knihovna  
rytmická mše svatá pro mládež 
zkouška chrámového sboru 
setkání mladých 

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

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

sobota 27. 10. schůzka ministrantů  9.00 h. fara Dolní Čermná 
 
Ve čtvrtek 25.10. a v pátek 26.10.2007 jsou na školách podzimní prázdniny !! 



 
Rozvrh úklidu farního kostela: srpen - říjen 2007 

datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota       3. 11.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
čtvrtek      8. 11.  generální úklid farního kostela  před posvícením 
sobota     17. 11. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
sobota     24. 11. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota       1. 12. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota       8. 12. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota     15. 12. 6. Dvořáková Vlaďka Matyášová  Anděla Šemberová  Marie 
sobota     22. 12. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota     29. 12. 8. Vránová  Alžběta Adamcová Slávka Vránová  Helena 
sobota   5. 1. 2008  9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
sobota      12. 1.     10. Formánková Hana Jansová Jitka Vágnerová Hana 
sobota      19. 1. 11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila Blažková  Vlasta 
sobota      26. 1. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 

Poznámka: Pochopitelně, že je možné si službu při úklidu vyměnit s jinou skupinou, ale je 
třeba o tom informovat pana kostelníka Mareše, od kterého si vedoucí skupinky půjčí klíče od 
kostela a bude zodpovědný za jejich vrácení. Za vaši pomoc všem upřímně děkuji. 
                                      Otec Pavel 
Lektorská služba : 28.10.   Neděle    -    30. v liturgickém mezidobí 

       Dolní Čermná -  7.30 h.     -  paní Havlová č.247 
        Mariánská Hora -  16.00 h.   -  Severinovi č.342 
 

Dar síly, statečnosti a vytrvalosti 
Něco začít se nám občas podaří. Těžší je 
vydržet. Vytrvalost je cosi nadpřirozeného. 
Vydržet samotu, nepodlehnout vlivu prostředí 
– to bez Ducha svatého nejde. Život nikdy 
není přímočarý. Každý zažívá na duchovní 
cestě krize, pády, únavu. Je to přirozené, není 
třeba  nad sebou lámat hůl. Důležité je znovu 
vstát, nenechat se odradit. Někdy se člověk 
vlivem únavy spokojí s prostředností. Jakmile 
mu to svědomí připomene, musí prosit o dar 
síly. Ďábel nás nesvede vždycky ke zločinu, 

ale třeba právě k té prostřednosti. Ta může být 
naší zkázou, chce-li Bůh od nás víc. Někdy 
nás záměrně nechá projít obdobím prázdnoty 
a neútěchy, kdy nás netěší ani modlitba, nic. 
To je největší pokušení. Je nutné přesto se 
modlit a vydržet za každou cenu, i když nás to 
netěší. Nabíjení akumulátoru nás nemusí těšit, 
ale nabíjet ho musíme. Nezahořknout! Na to 
čeká ďábel. Obstojíme-li, Bůh nám všechno 
vynahradí.    
        (Ladislav Kubíček, z knihy Zapaluji?) 

          
Úsměvné židovské historky   Daniel Lifschitz  
- Zmrzlinář má stánek před bankou. Jednoho dne za ním přijde přítel a prosí ho o půjčku.  
„To nejde, uzavřeli jsme dohodu s bankou, že si nebudeme konkurovat. Banka nebude prodávat 
zmrzlinu a já nebudu půjčovat peníze.                             

 
 -  V kroužku přátel naříká muž a nenechá se utěšit. Pláče, že už nemůže do baru, nesmí kouřit, 
nesmí nikam chodit sám. Přátelé se ho ptají, co se mu stalo, jestli zjistil, že má nějakou vážnou 
nemoc. „Ne, to ne, ale oženil jsem se.“ 
 
 -  „Tatí, co je to etika?“ „Dám ti takový příklad. Ke mně do obchodu přijde zákazník, nakoupí za 
sedmdesát tisíc lir a zaplatí stotisícovou bankovkou. Vzápětí zjistí, že si zapomněl vzít nazpět...  
A tady začíná etika – mám si ty peníze nechat, nebo se o ně rozdělit se svým společníkem?“ 
 

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


