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3. neděle v liturgickém mezidobí -  25. ledna 2009 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 26. ledna   
3. týdne v mezidobí 
sv. Timoteje a Tita, biskupů 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Františka Vávru, Jirku a oboje rodiče 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 27. ledna  
3. týdne v mezidobí 

16.30    Posezení u kávy a čaje na faře  
 

STŘEDA        - 28. ledna   
sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 

15.00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se             
             rozloučíme s paní Jarmilou Mikulovou z Dolní Čermné 
19.00    biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK    - 29. ledna  
3. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za farníky 

PÁTEK         - 30. ledna 
3. týdne v mezidobí 

16.00   farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za duše v očistci 

SOBOTA      - 31. ledna 
sv. Jana Boska, kněze 

  9.00    schůzka ministrantů 
14.00    Dětský karneval v orlovně v Dolní Čermné 
17.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Ladislava Bednáře, Milušku Duškovou  
             a duše v očistci 

 

NEDĚLE  -  1.února 
 

4. neděle v liturgickém  
mezidobí 

 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Jiřího Motla 
  
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích         
             za rodinu Šťovičkovu a Jedličkovu 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné                

 za Cyrila Vránu a celou rodinu 
 
16.00   Ekumenické setkání v evangelickém kostele v Horní 
            Čermné. Po bohoslužbě bude pohoštění na místní  
            evangelické faře.  

Příležitost ke sv. zpovědi budete mít :  
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba: 
1. 2.  -  4. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.     -  Marešovi č. 172 
     Dolní Čermná      10.30 h.     -  Faltusovi č. 356 
 

Z knihy Pavla Kosorina: Věřte nebo ne 
             -  Schází nám ti, kteří nás opustili, ale ještě víc ti, které jsme opustili my. 
             -  Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne. 
             -  Někdy nemůžeme jít dál, ale hlouběji můžeme jít vždycky. 



SPOLEČENSKÁ RUBRIKA NAŠÍ FARNOSTI: 
V lednu tohoto roku oslavily svá životní výročí: 
70 let  paní Marie Smejkalová   z Dolní Čermné 
50 let  paní Zdeňka Bedrníčková   z Dolní Čermné 
Oběma oslavenkyním jménem celé farnosti i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošuji Boží 
požehnání a pevné zdraví do dalších let. Jenom technickou chybou nebyla jejich výročí uvedena 
spolu s ostatními výročími za leden 2009.       otec Pavel 
 
PŘEHLED SLAVNOSTÍ  v  NAŠÍ  FARNOSTI  v roce 2009 
Prosím zaznamenejte si do svých kalendářů následující termíny poutních slavností a posvícení 
v kostelech naší dolnočermenské farnosti. 

KOSTEL POUTNÍ  SLAVNOST      
den    a      hodina 

POSVÍCENÍ 
den   a      hodina 

Dolní Čermná 26.4. Ne       7.30    10.00   8.11. Ne     7.30    10.00 
Petrovice 10.5. Ne       9.00 27.  9. Ne     9.00 
Jakubovice 14.6. Ne     10.30 25.10. Ne   10.30 
Verměřovice 21.6. Ne       9.00 15.11. Ne     9.00 
Mariánská Hora 13.9. Ne     10.00   16.00     -    -   -   -   -   -  -  -   - 

 

Odklízení sněhu okolo farního kostela: únor  –  březen 2009 
týden              skupina    

    2. 2.  -   8. 2. 1. Řehák Vladislav Řehák Martin Žídek Pavel 
    9. 2.  - 15. 2. 2. Filáček Václav Bednář Karel Moravec Stanislav 
  16. 2.  - 22. 2. 3. Vacek Jan Štěpánek Karel  
  23. 2.  -   1. 3. 4. Macháček Jiří Macháček Karel Macháček Miloš 
    2. 3.  -   8. 3. 5. Faltus Robert Faltus Ondřej  
    9. 3.  - 15. 3. 6. Hejl Miroslav Macháček Tomáš Jansa Radek 

 

Myšlenky z knihy: Zapaluji? (Z exercicií L. Kubíčka vybrala Marie Svatošová) 
 

Život jako zrání a  přetváření.  
„Proces našeho stvoření není dosud ukončen,“ 
říká sv. Jan od Kříže. Bůh nás stvořil ke svému 
obrazu, ale ten ještě není hotový. Bůh na nás 
dál pracuje, školí nás, tlačí ke zdi. Má s námi 
trápení, když pošle kříž a my hned prosíme, 
aby ho odstranil. On zatím ty překážky 
schválně vymyslel, abychom na nich mohli 
vytříbit svou kvalitu. Životem nemůžeme projít 
lacino. Svatý Jan o Kříže spatřuje pravý 
duchovní život křesťana ve vytrvalé snaze 
podobat se co nejvíce Bohu. Tvrdí, že 
Hospodin po nás chce, abychom se „přetvořili 
v Boha, abychom se Bohem v Boha nechali 
proměnit“. Bez našeho souhlasu to ale Bůh 
udělat nemůže, třebaže k tomu používá celou 
Trojici a celé nebe. Kristus nám to vysvětluje a 
přibližuje, Duch Svatý dává sílu, andělé 
asistují, naši patroni se za nás přimlouvají. Je 
to fuška. Bůh nám dává scénář a k němu i 
hřivny a prosí, abychom podle něj žili. Co má 
s námi dělat, když mu na to kašleme? Má to 
vzdát? Tak se snažme.  
     

Jak prezentuji církev já?  
Jak se dnes lidé dívají na církev? Spolek, 
Středověk? Papež a preláti? Svíčkové báby|? 
Tohle všechno není církev. Pokud ji tak lidé 
kolem nás vidí, bude nejspíš chyba v nás 
samotných. Nestačí o církvi kázat, je nutno ji 
prožívat jako Tělo Kristovo! Stále si musíme 
uvědomovat, že jsme údy církve. Je-li církev 
špatná, znamená to, že jsem špatný já. Úkolem 
člověka je oslavovat Boha jednak životem, 
jednak liturgií. Obojí je třeba umět spojit. 
Zásadně nelze liturgii od každodenního života 
oddělovat. Ta musí být živá a nemůže se 
vyhýbat žádnému problému. Nebojme se tedy 
do liturgie zařadit celý svůj život včetně 
bolavých zklamání. Nikoliv ufňukaně, ale 
slavnostně. Velkým přínosem pro nás je i 
v tomto směru Druhý vatikánský koncil. 
Važme si ho.  
 

Poutník -  vydává:  Římskokatolická farnost 
561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,tel.č. 465393149 
Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

 


