
            zprávy z farnosti 
               DOLNÍ ČERMNÁ           

              11. týden  
                 2008                    

 
 
 

 
5. neděle postní  -  9. března 2008 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
Pondělí  po 5. neděli postní 
10. března  
sv. Jana Ogilvie,  
kněze a mučedníka 

16.15   nácvik zpěvu na dětské bohoslužby na faře  
17.30   modlitba Křížové cesty  v kostele v Dolní Čermné - děti 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za farníky 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

Úterý po 5. neděli postní 
11. března 

15.00   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se rozloučíme  
            s panem Karlem Jansou z Letohradu  
16.30   setkání žen při kávě na faře v Dolní Čermné 

Středa  po 5. neděli postní 
12. března 

14.30   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se rozloučíme  
            s panem Ludvíkem Plhákem z Dolní Čermné  
16.00   setkání rodičů dětí, které půjdou letos k 1.sv. přijímání 
17.30   modlitba Křížové cesty  v kostele v Dolní Čermné 
            - otcové z naší farnosti 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

Čtvrtek po 5. neděli postní 
13. března 

  6.45   mše sv. v Dolní Čermné   
            na poděkování Panně Marii a za další ochranu 

Pátek po 5. neděli postní 
14. března  
 

16.00 -17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
18.30   modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - mládež 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
            za Annu Markovou a rodiče 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

Sobota  - 15. března 
Slavnost  
SVATÉHO JOSEFA, 
snoubence Panny Marie 

17.30   mše sv. ve Verměřovicích  se svěcením ratolestí a průvodem   
            za Josefa Mlynáře, syna Josefa a duše v očistci 

Neděle - 16. března 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

  7.00   mše sv. v Dolní Čermné se svěcením ratolestí a průvodem   
            za Annu a Václava Kunertovy 
  9.00   mše sv. v Petrovicích se svěcením ratolestí a průvodem     
            za Josefa Krátkého a rodiče 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Hanu Marešovou a rodiče 
15.00   příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

 
Na začátku mše svaté v sobotu 15. 3. ve Verměřovicích, v neděli 16. 3. při ranní mši 
sv. v Dolní Čermné a v Petrovicích posvětíme jívové ratolesti a slavnostním průvodem 
vstoupíme do kostela.  Ratolesti, si prosíme, přineste s sebou!  
Mše svatá v Dolní Čermné vzhledem k slavnostnímu průvodu a délce pašijí  
začíná již v 7.00 h. 



ZAMYŠLENÍ NA KŘÍŽOVÉ CESTĚ   Setkání se Šimonem 
    „Přemýšlel jsi někdy o tom, co to znamená 
být muž?“ - „Mnohokrát Pane. Už jako chlapec 
jsem o tom přemýšlel.“ - „Jak si to 
představuješ?“ - „Musí mít sílu, musí něco 
umět, prostě být odborník, musí na něho být 
spolehnutí, musí držet slovo, musí něco 
vydržet,…“ - „Ano, takový by měl být muž. 
Jenže spousta lidí si ty krásné vlastnosti, které 
jsi vyjmenoval, představuje dost zkresleně.“  
    „Říkal jsi, že muž má mít sílu. Ano, muž má 
být silný a také vnitřně pevný, ale nesmí být 
nikdy krutý. Mám rád pohled na kované 
dělnické ruce, když pracují. A když se stane, že 
máma není doma a ty nešikovné ruce češou 
dětskou hlavu a bojí se každého zatahání, 
miluji je ještě více. Miluji je, když se černé 
kolomazí rvou třeba s pístem lokomotivy, ale 
miluji je ještě více, když se sirkou snaží 

vyprostit včelu, která spadla do sklenky 
limonády. Mám rád pevné svaly napjaté při 
nějaké činnosti, ale miluji ty muže, kteří jimi 
obejmou svou ženu v lásce tak, že jí dodají 
pocit ochrany a ne odpor k násilnosti.  
    Lidé dobře cítí a vědí, jaký má být muž a 
zdá se jim, že je jich málo. Ve skutečnosti je 
jich hodně, protože většinou stojí v pozadí. 
Josef, můj pěstoun, byl celý muž, protože se 
vzdal svých představ o štěstí a postavil se po 
bok těhotnému děvčeti. Šimon byl celý muž, 
protože dlouho nemluvil, a velmi brzo nesl 
celý kříž sám. Václav, český kníže, byl celý 
muž, protože se radoval, že rozptýlil pomluvy 
a podezření, že ho vlastní bratr nenávidí. Kolbe 
byl celý muž, protože se dovedl přihlásit 
k trestu smrti za otce rodiny. Věděl, že děti 
nemají být bez otce.“  (Petr Piťha) 

 

Květná neděle 
Jeruzalém. Kolik mocných tohoto světa vjíždělo do bran města! Kolik dobyvatelů! 
Římští generálové na válečných vozech, islámští sultánové a křižáci na válečných koních. 
A v tomto století pyšní vůdci v obrněných pancířích. 
Dlouhé krvavé stopy... Triumfální vjezdy, obřady dobyvatelů, dunění moci, která pomíjí.  
A přeci... Jednou přijel někdo na oslu, na tažném zvířeti, na jízdním zvířeti chudých... 
Osel se nehodí do boje, je to mírné zvíře. Ten, kdo na něm jel, nemyslel na dobývání...  
A přece byl Král! Král, jehož království nelze uchopit mocí. 
 

Věřte nebo ne  (Pavel Kosorin)
-  Ponechte si jenom to, co vám patří – budete se cítit nejbohatší na světě. 
-  Někdy je dobré podívat se na věc očima těch druhých - a někdy to vede k slepotě. 
-  Moderní svět připomíná rajskou zahradu – všude na nás čeká pokušení. 
-  Skutečného hrdinu poznáte podle toho, že se dovede bát. 

         

Příležitost k předvelikonoční zpovědi budete mít: 
místo den čas zpovídá 

Dolní Čermná neděle    16.3. od 15.00 - do 18.00 h. P.Pavel Pokorný, P.Andrej Gőtz a  
P.Pavel Seidl 

Dolní Čermná pondělí  17.3. od 15.00 - do 17.55 h. P.Vít Horák  
Dolní Čermná středa    19.3. od 15.00 - do 17.55 h. P.Ján Kubis a P.Pavel Seidl 
Dolní Čermná pátek     21.3. od 7.00 - do 12.00 h.  P.Pavel Seidl 
V ostatní dny  se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 
 

Lektorská služba : 
16. 3.  -  Květná neděle   Dolní Čermná    7.00 h.   -   Marešovi č. 264  HČ       

Dolní Čermná  10.30 h.   -   Vávrovi č. 270 
                                          

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 10. 3. -  16. 3. 2008: Macháček Karel, Macháček Jiří 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393149 


