
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 50. týden/ 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

2. neděle adventní   -   9. prosince  2007 

 
Bohoslužby v tomto týdnu : 

10. prosince -   Pondělí  -   po 2. neděli adventní 
   18.00 Dolní Čermná  - za rodinu Fajtovu, zetě a vnuka 
12. prosince -  Středa    -  po 2. neděli adventní 
    18.00 Dolní Čermná  - za Alžbětu a Aloise Sukovy 
13. prosince -  Čtvrtek   -  sv. Lucie, panny a mučednice 
     6.45 Dolní Čermná  - za farníky 
14. prosince -  Pátek     -  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, rytmická 
   19.00 Dolní Čermná   -  za rodiče Duškovy, dceru a syna 
15. prosince -   Sobota   -   po 2. neděli adventní 
     6.45 Dolní Čermná  - za všechny děti 
   17.00 Petrovice  -  za Rudolfa Vondru a manžele Junkovy 
16. prosince - Neděle  -  3. neděle adventní  
Dolní Čermná  -       7.30 h.   -  za Josefa Duška a rodiče 
Verměřovice   -       9.00 h.   -  za Marii a Václava Moravcovy a syna Karla 
Dolní Čermná -     10.30 h.   -  na poděkování Pánu Bohu za živou rodinu 
         s prosbou o další ochranu a dar uzdravení 
 
Lektorská služba:   16.12.   Neděle 3. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - Jansovi st. č. 7 
       Dolní Čermná -   10.30 h.  -     Kunertovi č. 300 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 10.12. -  16.12. 2007 :   Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 
 

Příležitost k předvánoční zpovědi budete mít: 
místo den čas zpovídá 

Dolní Čermná neděle    16.12. od 15.00 - do 18.00 h. P.Andrej Gőtz, P.Pavel Pokorný a  
P.Pavel Seidl 

Dolní Čermná pondělí  17.12. od 15.00 - do 17.55 h. P.Vít Horák  
Dolní Čermná středa    19.12. od 14.30 - do 17.55 h. P.Ján Kubis, P.Pavel Seidl 
Dolní Čermná pátek     21.12. od 15.00 – do 18.55 h.  P.Pavel Seidl 
V ostatní dny  se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 
 



Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí 10. 12. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

náboženství pro středoškoláky 
16.15 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

středa 12. 12. biblická hodina 19.00 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 13. 12. Dětské klubíčko 

jednání Pastorační rady farnosti 
9.00-11.00 h. 

19.30 h. 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 14. 12. farní knihovna  
mše svatá pro mládež 
setkání mladých 

16.00 -17.00 h.
19.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 15. 12. rorátní mše svatá pro děti 
adventní dopoledne pro děti 

6.45 h. 
po mši svaté 

kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

neděle 16. 12. ukončení výstavy „Církevní umění ...“
Koledování u vánočního stromu 

17.00 h.  
17.00 h. 

Svatební síň OÚ D.Č. 
Náměstí v D. Čermné 

 

Adventní dopoledne pro děti v sobotu 15.12.2007 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na rorátní mši svatou v kostele v Dolní Čermné ráno v 6.45 hod., která 
se bude konat tentokrát jenom při světle svíček a lampiček. Po mši svaté bude na faře společná snídaně a 
po ní budou děti tvořit ozdoby a dárky z papíru, drátků a vosku, zdobit perníky a hrát hry.   
           otec Pavel 
 

K modlitbě a zamyšlení 
Bůh.  
„Pane v této modlitbě budu mluvit s tebou a budu mluvit o tobě, to je, že tě budu chválit. 
Ty totiž nemáš stíny a nedokonalosti jako my lidé. Ty máš jen přednosti a proto každá pravdivá řeč  
o tobě je chvála. 
Velebíme tvoji velikost; jsi nesmírný a nepozorovatelný. 
Tvoje ruka podepírá celý svět a nejsi vůbec unavený. 
Jsi tu i tam. Vše naplňuješ a nejsi nijak uzavřený. 
Nikdy jsi neodpočíval. Jsi stále činný... 
Skutečný boháč, který může miliónům lidí odpouštět dluhy, aniž by tím něco ztrácel. 
Po ničem nepátráš a všechno se dovíš. 
Tebe nevidí nikdo; ty vidíš každého... 
Jsi pevný. Kdyby se lidská zloba znásobila miliónkrát, nepohneš se ze svého trůnu... 
Ty však bez námahy hýbeš vším jak se ti zlíbí... 
Přijmi hold úcty, ty můj nehybný hybateli! 
Nikdy jsi nebyl mladý a nikdy nezestárneš... Jsi věčný. 
O všechno se staráš, o věci přítomné i budoucí, o věci malé i velké. A při tolika starostech na nic 
nezapomínáš. 
Nic jsi nepotřeboval a tolik jsi toho stvořil... 
Celé stvoření spravuješ a řídíš bez námahy a tvému řízení se nic nemůže postavit na odpor, ani na nebi 
ani na zemi, neboť koho nezíská tvoje láska, toho přitlačí tvá spravedlnost. 
A kdybych celý život takto mluvil, nic jsem o tobě nepověděl... 
Vím, že dohromady nic o tobě nepovím, ale běda kdybych o tobě mlčel. 
Proto tě chci chválit, Bože, slovem i skutkem, dokud žiji - v naději, že v této chvále budu moci pokračovat 
po celou věčnost v nebi. Amen.“ 
 

Co vidíš.  
K rabínovi přišel soused s takovým problémem: „Mistře, já to nechápu, přijdu k chudému, ten je srdečný a 
ochotný pomáhat kde jen může. Přijdu k bohatému, tem mě skoro ani nepozná. Co ty peníze udělají z 
lidí?“  
Rabín přemýšlí a potom povídá: „Přistup k oknu! Co vidíš?“ „Vidím ženu s dítětem, auto, stromy a ...“ 
„Dobře. A teď přistup k zrcadlu! Co vidíš?“ „Hm, co mám vidět. Sebe samého.“ „Poslyš, okno je vyrobené 
ze skla a stejně i zrcadlo je vyrobené ze skla. Stačí jen trochu stříbra z jedné strany a vidíš jen sebe 
samého.“ 
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