
              zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ         

                           33. týden  
                  2008                 

 
 

 
 

19. neděle v liturgickém mezidobí  -  10. srpna 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 11. srpna 
sv. Kláry, panny 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za Cyrila Vránu a rodiče 

ÚTERÝ          - 12. srpna 
 sv. Františky de Chantal, 
řeholnice  

 

STŘEDA       -  13. srpna 
19. týdne v mezidobí 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 

 za Františka Křivohlávka, rodiče a sourozence 
ČTVRTEK   - 14. srpna 
sv. Maxmiliána Marie 
Kolbeho,  kněze a mučedníka  

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Josefa a Annu Macháčkovy 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti 

PÁTEK        -  15. srpna 
Slavnost   NANEBEVZETÍ 

PANNY  MARIE 
- doporučený svátek 

17.30   mše sv. ve Verměřovicích 
            na úmysl dárce 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za rodinu Křivohlávkovu 

SOBOTA     -  16. srpna 
sv. Štěpána Uherského 
 

19.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za rodinu Markovu, Duškovu a duše v očistci 
 

NEDĚLE  -  17. srpna 
 

20. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Oldřicha Kunce a duše v očistci 
10.30   mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
            za Vincence Vávru, manželku a syna 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za farníky 

 

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba : 
15. 8.  -  Nanebevzetí Panny Marie     Dolní Čermná         19.00 h.   -  Formánkovi č. 203 
         
17. 8.  -  neděle 20. v mezidobí      Dolní Čermná           7.30 h.   -  paní Kunertová č. 177 
       Mariánská Hora     16.00 h.   -  Málkovi č. 77 HČ  
 
„ Matko naše a Těšitelko, potěš nás všechny a dej všem pochopit, že tajemství štěstí je v 
tom, že budeme opravdu dobrými lidmi, když budeme přemáhat zlo dobrem, věrní vždy 
tvému Synu Ježíši Kristu.“     Modlitba papeže Jana Pavla II.  
 



K zamyšlení a modlitbě
Blahoslavení tiší 
Nervozita je typickým úkazem dnešní doby. Nebýt v dnešní době nervózní je už samo o sobě 
výkon. Bývám i já nervózní? Kdy? Proč? Při jakých příležitostech? Co dělám, abych příště nervózní 
nebyl? Je to úkol na roky, je třeba mít se sebou trpělivost. Bylo by vhodné závěry si zapsat. 
S nervozitou souvisí i neradostnost. Těžko si představit, že existuje radostný neurotik. Unuděný, 
zoufalý, otrávený, vzteklý – to ano, ale radostný neurotik neexistuje. „Radujte se,“  to je přímo 
příkaz Kristův: „Chci, aby moje radost byla ve vás.“ Kdo je naplněn pokojem tak, že ho kolem sebe 
šíří, nemůže být nervózní  a vzteklý. Je nakažlivě radostný. Radostnost je apoštolátem, který svět 
přijímá ochotně. Po klidu, harmonii a radosti touží každý, to lidé přímo sají. My křesťané jsme ve 
světě nutní a nezastupitelní – našim úkolem je šířit v něm pokoj Kristův.  
 
Blahoslavení čistého srdce 
Kolik je sprostoty a vtipů, řečí i skutků v otázce sexuality. Vědecky se řeší, jak žít nečistě, jak 
zabránit  těhotenství,  jak zabránit pohlavním chorobám. Vymýšlí se na to léky a poradny. Podstata 
je ale úplně někde jinde. Polovičatostí nic nezmůžeme. Slovy nic nezmůžeme. Jedině srdcem 
čistým, šířícím pokoj. Nevyhýbejme se těmto otázkám, neostýchejme se. Žijeme ve světě, známe 
svět, ale také známe záměr Autorův. Víme, jak si on představuje lásku mezi lidmi, lásku 
v manželství. Na Pannu Marii se zcela jistě vztahují všechna blahoslavenství v plné míře. 
V konkrétních situacích je dobré a užitečné klást si otázku, jak by se teď na mém místě zachovala 
Panna Maria.  

          ( Z knihy: Ladislava Kubíčka Zapaluji?)
Prosím tě  
za všechny, kteří mají konečně dovolenou, kteří jsou  
upracovaní a potřebují odpočinek: uchraň je od nehody  
a nebezpečí, dej, ať znovu přijdou k sobě, ať prožívají  
krásné dny a spokojeni se vrátí domů; 
za všechny, kteří teď cestují a radují se z toho, že se  
dostali z navyklého prostředí: ať z nich spadne všechno  
břímě, ať se zotaví a s mnoha novými dojmy  
nashromáždí i nové síly; 
za všechny, kteří nemohou jít na dovolenou, protože jsou  
příliš staří nebo příliš nemocní nebo prostě nemají dost peněz: uchraň je od hořkosti. 
Dej, ať oni i my poznáváme, že život může být naplněný, i když přání zůstanou nesplněná; 
za všechny lidi, mladé či staré, kteří se otevřeli, aby objevovali krásu světa: aby se vrátili do 
všedních dnů bohatší a byli vděčni za všechno dobré a krásné, co na svých cestách směli prožít; 
za nás samotné, doma či na dovolené: abychom byli pohostinní a ochotni pomoci, aby se v našem 
společenství cítil dobře každý, kdo k nám přijde; pomáhej nám, abychom smysluplně využívali 
času.  
 
-V přeplněném supermarketu tlačí mladý otec před sebou vrchovatě naložený nákupní vozík zboží, 
ve kterém také sedí velmi řvoucí dítě. Po celou dobu muž velmi něžně opakuje: „Klid, Pavlíku, 
jenom klid, za chvíli už budeme venku.“ 
Nachomýtne se k tomu prodavačka a s velkým uznáním otce chválí: „Je to úžasné, že v tak vypjaté 
chvíli neztrácíte hlavu a mluvíte s dítětem laskavě jako s dospělým člověkem. Takto Pavlík vyroste 
v sebevědomého a vyrovnaného člověka.“  
„Paní, to se tedy velmi mýlíte. Já jsem Pavlík.“ 
 
-Holič se ptá zákazníka: „Nechtěl byste ježka?“ „Dejte pokoj. Čím bych ho asi krmil.“ 
 

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


