
 
   

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 

 51. týden/ 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ  
 

3. neděle adventní   -   16. prosince  2007 

 
Bohoslužby v tomto týdnu : 

17. prosince -   Pondělí  -   před Štědrým dnem 
   18.00 Dolní Čermná  - za Jana Faltejska a rodiče 
19. prosince -  Středa    -  před Štědrým dnem 
    18.00 Dolní Čermná  - za Josefa Hrdinu a rodiče 
20. prosince -  Čtvrtek   -  před Štědrým dnem 
   6.45 Dolní Čermná  - za Boží pomoc v nemoci  
            a ochranu pro celou rodinu 
21. prosince -  Pátek     -  před Štědrým dnem,  
      sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve    

   19.00 Dolní Čermná   -  za rodiče Lenochovy, Bednářovy a celé rodiny 
22. prosince -   Sobota   -   před Štědrým dnem 
   17.00 Verměřovice    -  za farníky  
23. prosince - Neděle  -  4. neděle adventní  
Dolní Čermná  -        7.30 h.   -  za Filomenu Andrlovou a sourozence 
Petrovice    -        9.00 h.   -  za Jaroslava Šťástka, sourozence a duše v očistci 
Dolní Čermná - 10.30 h. -  za Františka Severina     
 

Lektorská služba:   23.12.   Neděle 4. neděle adventní 
       Dolní Čermná -     7.30 h.    - Dvořákovi č. 406 
       Dolní Čermná -   10.30 h.  -     Vágnerovi č. 102 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné:   
V týdnu od: 17.12. -  23.12. 2007 :  Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 

24.12. -  30.12. 2007:  Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel  
 

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 17. 12. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
středa 19. 12. biblická hodina 19.00 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 20. 12. Adventní koncert – smíšený pěvecký 

sbor Gymnázia Lanškroun 
17.00 h.  kostel Dolní Čermná 

pátek 21. 12. farní knihovna  16.00 -17.00 h. fara Dolní Čermná 
sobota 22. 12. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
 
 

Modlitby a myšlenky v týdnu před Štědrým dnem:  
 

„Probuď svou moc a přijď!“ Dej mi nejen jasněji poznat, ale i niterněji cítit, že jedině ty 
jsi Bůh mého srdce a můj podíl na věčnosti. 
Že jsi zde i v tomto pozemském adventu, zdánlivě skrytější, bezmocnější, zapomínanější 
a přeslýchaný král celého světa. Ukaž se v tajemné moci své milosti. Očisti mne od 
mých hříchů.  
Zazáři v mém svědomí. Přijď! Teprve až mi přijdeš v ústrety, budu se moci připravit na 
cestu, abych tě uvítal z plného srdce.  
Proto tě prosím s jiným adventním voláním tvé církve: „Probuď , Pane, naše srdce, 
abychom připravili cestu tvému Jednorozenému. 
                 Hugo a Karl Rahner 
Smysl Vánoc 
Kdysi za jednoho mrazivého Štědrého večera 
seděl zamyšleně muž u krbu, ve kterém 
plápolal oheň a přemýšlel o významu Vánoc. 
„Pro Boha nemá cenu, aby se stal 
člověkem,“ uvažoval. „Proč by všemohoucí 
Bůh měl strávit čas s někým, jako jsme my? 
A i kdyby, proč by se měl narodit zrovna ve 
stáji? Ani nápad. Celá ta věc je úplný 
nesmysl. Kdyby Bůh opravdu chtěl sestoupit 
na zem, určitě by si našel jiný způsob.“ 
     Náhle ho vyrušil z úvah divný zvuk 
přicházející z venku. Přiskočil k oknu. 
Venku viděl houf sněžných hus, které divoce 
mávaly křídly a zoufale se plácaly 
v hlubokém sněhu. Byly jako omámené a 
pomatené. Zřejmě z vyčerpání odpadly od 
většího hejna směřujícího do teplejších 
krajin.  

Muži jich bylo líto, a tak si vzal teplý kožich 
a vyšel ven. Pokusil se zahnat roztřesené 
husy do teplé garáže, ale čím víc se snažil, 
tím víc ptáci zmatkovali.  
    „Kdyby tak věděli, že je chci zachránit,“ 
pomyslel si muž. „Jak je mám přesvědčit, že 
to myslím pro jejich dobro?“ Tu ho napadlo: 
„Kdybych se alespoň na chvíli stal také 
sněžnou husou a mohl s nimi mluvit jejich 
řečí, pak by mě pochopily.“  
    V náhlém osvícení si uvědomil, že je 
Štědrý večer. Vánoční příběh se mu 
najednou již nezdál nepochopitelný a 
nesmyslný. V duchu si představil dítě ležící 
v jeslích ve stáji v Betlémě. Už rozuměl 
vánoční záhadě: Bůh se stal jedním z nás, 
aby nám naší řečí mohl sdělit, že mu jde o 
naše dobro.  

                                                       Z knihy Briana Cavanaugha „Kolik váží sněhová vločka“ 
 

Humor 
   -   Sedí rybář u rybníka, chytá ryby, ale neberou. Jde kolem policajt a ptá s: „Pane, smíte tady 
vůbec chytat, tady se chytá na průkazy!“ Rybář mu na to odpoví: „No, tak vidíte! A já tu sedím 
a jako trouba se snažím chytit rybu na červa.“ 
 
   -  Slyšel jsem, že jsi byl nemocný. Co ti bylo?“ „Měl jsem angínu s komplikacemi.“ 
 „Bylo to vážné?“ „A jak! Stavěl jsem chatu a přišla kontrola.“ 
 
   -  Zima: „Ne, abys šel na balkón v tričku,“ varuje Pepíčka maminka. „Neboj, já si ho sundám,“ 
uklidní ji hoch.  
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