
        
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ          

                               23. týden  
                     2010                     

 
 

 
                     

10. neděle v liturgickém mezidobí  -  6. června 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    7. června 
10. týdne v mezidobí 

 
 

ÚTERÝ       - 8. června 
10. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Miloslava Hlavatého 
20.00    mše sv. ve Verměřovicích, doprovází místní schola 
             za rodinu Macháčkovu žijící v Kanadě a rodinu Hynkovu 

STŘEDA      - 9. června 
sv. Efréma Syrského,  
jáhna a učitele církve 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za rodiče Klekarovy, dvě dcery a zetě 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 10. června 
10. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
19.00    jednání Pastorační rady farnosti na faře 

PÁTEK       - 11. června 
Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 

16.00    farní knihovna       
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Antonína Filipa a rodiče 

SOBOTA     - 12. června 
Památka Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
12.00    svatební mše sv. v Dolní Čermné, při které budou oddáni: 
             Adéla Hajzlerová z H. Čermné a Jan Svoboda z D. Čermné 
15.00    kurz sebeobrany v orlovně D. Čermné 
19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Oldřicha Junka, sourozence a oboje rodiče 

 

NEDĚLE – 13. června 
 

11. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
            na poděkování za dar 80 let života  
 

10.00   poutní mše sv. v Jakubovicích ke cti sv. Antonína z Padovy  
            za Annu a Petra Mikulovy 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
 

Náš cíl       
    Hrnčíř vezme do rukou hlínu a vyformuje nádobu jakou sám chce. Bude to váza na květiny 
pro sváteční příležitost nebo obyčejný hrnec na každodenní všední užívání. Hotový výtvor 
použije tvůrce sám nebo ho dá někomu jinému. Bude ho užívat dlouho nebo krátko - jak se mu 
zachce.  
    Mě stvořil největší Umělec. . . Jsem dílo Pánových rukou. On mě umístil a zformoval. . . Pro 
sebe a nedaroval mě nikomu, ani neprodal. Ponechal si mě ke své osobní službě.  
    A Bohu sloužit znamená plnit jeho svatou vůli, která není nic jiného než moje posvěcení, 
které přinese jemu slávu a mně věčnou blaženost. Od Boha jsem vyšel, abych se použitím všech  
svých schopností a možností vrátil zase k němu zpět.                                        Mon Calepin 



Prosba ČBK o pomoc při povodních 
 Na výzvu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy Rady ČBK pro charitu a 
misie a místopředsedy ČBK, se Česká biskupská konference obrací k diecézím v České republice 
a diecézním charitám, ale také k jednotlivcům s prosbou o pomoc občanům v zaplavených 
oblastech Zlínského a Moravskoslezského kraje.  
 Příspěvek ke zmírnění vzniklých škod je možné zaslat na sbírkové konto Diecézní 
charity ostravsko-opavské: 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, variabilní symbol: 333. 
Vítána je rovněž pomoc při odstraňování škod, kdy bude zapotřebí přiložit ruku k dílu.  
 Jako křesťané chceme svou solidaritu s oběťmi a poškozenými vyjádřit také modlitbou. 
Rádi bychom poděkovali Armádě České republiky, Policii ČR a Hasičskému záchrannému sboru 
ČR za obětavou pomoc občanům těchto oblastí, a to nejen těm, kteří se hlásí k naší víře.  

V Praze dne 19. května 2010 
 Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský 
 předseda ČBK 
 

Učit se dělit 
Proč nás Bůh při stvoření nepostavil přímo do nebe? Proč se musíme na dlouhá léta 
spokojit se zemí? Odpověď je snadná: Zde na zemi se máme cvičit ve sdílení se. 
Kdybychom to neuměli, nebe by přestalo být nebem. Než děti dospějí, hrají si a hrou se 
cvičí v tom, co dělají rodiče: jezdí autem, vaří, hrají si na maminku a na tatínka, starají 
se o zvířátka. My všichni jsme před Bohem dětmi. Dal nám hmotné statky jako hračky. 
Jsou nutné pro náš život zde na zemi. Nesmíme jimi pohrdat, musíme se učit s nimi 
zacházet, musíme jich užívat. Nepatří nám samým, patří všem. Když se zde na zemi 
učíme dělit, získáváme pojem o Božím království.    (Z Francie)   
 

Úmysl je to, co dobrým skutkům dává cenu. A tak si nás někdy více zaváže 
ten, kdo dal málo, ale učinil to z ušlechtilosti, kdo nám poskytl něco 
nepatrného, ale učinil to rád.              (L. A.Seneca) 
 

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 
-   Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté 
ve farním kostele.  
 

-    Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství ve 
školním roce 2010 / 2011. Děti dostaly přihlášky v hodinách náboženství nebo jsou připraveny  
v našich kostelech.  
 

-    Připomínáme pozvánku uvedenou ve farním časopise Poutník / červen 2010, ve které jsme 
zváni na farní odpoledne  v neděli 20. června 2010. Toto společné odpoledne se uskuteční na faře 
a farním dvoře v Dolní Čermné odpoledne od 15.00 hodin.  
 

-    Zveme všechny farníky na poutní zájezd v sobotu 4. září 2010. Cílem naší cesty bude nově 
postavený kostel zasvěcený Božímu milosrdenství ve Slavkovicích u Nového města na Moravě, 
poutní místo Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou a hrad Perštejn. Pouť nebude náročná, je vhodná, 
jak pro rodiny s dětmi, tak i pro starší sestry a bratry. Pro zajištění dostatečného počtu míst 
v autobuse, prosíme, zapište se v našich kostelech na připravené formuláře během měsíce června 
2010.   
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


