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12. neděle v mezidobí  – 23. června 2013 
 

PONDĚLÍ  - 24. června 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
Slavnost    

Narození sv. Jana Křtitele   
ÚTERÝ  - 25. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
12. týden v mezidobí  -  za P. Bedřicha Smištíka a otce 
STŘEDA  - 26. června 18:00 mše sv. v Dolní Čermné na farním dvoře 
12. týden v mezidobí  -  na poděkování za uplynulý školní rok 

 19:00 táborák na ukončení školního roku na farním dvoře 
ČTVRTEK - 27. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

12. týden v mezidobí  -  za Josefa Konicha 
PÁTEK  - 28. června 17:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 

Sv. Ireneje,  17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
biskupa a mučedníka 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 
SOBOTA  - 29. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Boženu Formánkovou 

Slavnost  19:00 mše sv. ve Verměřovicích 
sv. Petra a Pavla, apoštolů  -  za Marii Hrdinovou, manžela a rodiče 

- doporučený svátek   
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Vávrovi 264) 

NEDĚLE – 30. června  -  za farníky 

13. neděle mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za Marii a Josefa Krátkých a oboje rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Marešovi 409)   
  -  za zemřelé z rodiny Pavlasovy a rodiče z obojí strany 

  

Příležitost ke svátosti smíření: 
V Dolní Čermné v pátek 28. 6. od 17:00 h. do 18:55 h., v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních 
dnech vždy 30 minut přede mší svatou. Na Mariánské Hoře v neděli od 15:30 do 15:55 h.  
 

Svatý Petr řekl, že křesťan je ten, kdo miluje "z čistého srdce": ale o jakém srdci je 
řeč? O srdci novém! Člověk kdysi ... o nové srdce prosil: Stvoř mi čisté srdce Bože 
(Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srdce slíbil: Dám vám nové srdce a do nitra vám 
vložím nového ducha (Ez 36,26). A nové srdce bylo stvořeno ... v každém 
pokřtěném člověku. Jen ho musíme přimět, aby tlouklo, musíme ho trénovat.                              
                                                                                                                           (Raniero Cantalamessa) 
 



Pozvání a informace: 
-   Zvu všechny školáky, studenty, rodiče, učitele, vychovatele,…  
na mši svatou na ukončení školního roku ve středu 26. 6. 2013 od 18:00 hodin na farní dvůr 
v Dolní Čermné. Po mši svaté ještě posedíme u ohně a opečeme si něco k snědku. 
Občerstvení je zajištěno. Pokud bude pršet, mše svatá bude v 18:00 h. v kostele a táborák 
nebude.  
-  Rodičům a dětem připomínám, aby do konce června 2013 odevzdali přihlášky na výuku 
náboženství ve školním roce 2013/2014. Čisté formuláře jsou připravené v našich kostelích.   

-  Dále prosím ty, kteří mají zájem o přijetí svátosti biřmování, aby se zapsali na arch papíru 
v našich kostelích. Podle počtu zájemců se domluvíme na přípravě. Zapište se nejpozději do 
konce měsíce července 2013.    

-  V sobotu 14. září 2013 se naše farní společenství vydá na farní pouť, na kterou Vás 
všechny srdečně zvu. Naším hlavním cílem bude poutní místo Velehrad, kde bychom měli 
v 9 hodin slavit s ostatními poutníky mši svatou. Po prohlídce Velehradu se zastavíme 
v Modré u Velehradu a v Kroměříži. Pouť nebude náročná, všude dojedeme autobusem. Pro 
zajištění dostatečného počtu míst v autobuse, prosím, zapište se v našich kostelích na 
připravené archy papíru do konce měsíce července 2013.      
            otec Josef 

O T A Z N Í K     (Z knihy: Usměvy pro duši, Bruno Ferrero) 

    Byl jednou jeden otazník. Byl velmi půvabný a jako všechny otazníky vypadal velmi 
inteligentně. Nějakou dobu však chodil po bezútěšné, zatrpklé, zklamané a sklíčené zemi. 
Zjevně s ním nikdo už nechtěl nic mít. Všichni vyhledávali stále častěji jeho úhlavního 
nepřítele – vykřičník. Všichni křičeli: „Vpřed! Zastavit! Pohyb! Uhni!“ Vykřičník je typický pro 
násilníky a násilníci teď ovládli svět.  
    Také na cestách, silnicích a v městských ulicích, kde se otazník dříve cítil jako král, se už 
nenašel nikdo, kdo by se zeptal: „Jak se máš? Nahradilo to: „Ahoj!“ Už nebyl nikdo, kdo by 
zastavil auto, otevřel okénko a zeptal se: „Prosím vás, jedu dobře na Brno?“ Teď používali 
všichni satelitní navigaci, která udílí rezolutní příkazy: „Na výjezdu uhněte vpravo!“  
   Otazník už byl ze svého cestování unavený, a tak se uchýlil k jedné rodině. Děti měly 
ještě pořád rády otazníky. Ale i tady našel otce a dospívajícího syna, kteří soupeřili celý 
den s vykřičníky. „Vůbec mě neposloucháš!“  „Je mi jedno, co si myslíš!“  „Tady rozkazuju 
já!“  „A dost! Odcházím a už se nevrátím!“  
    Nakonec byl otec vyčerpaný a znechucený, syn uražený a sklíčený, a proto agresivní. A 
trpěli oba, protože nic nedrásá víc než vědomí fyzické blízkosti, ale vnitřní vzdálenosti.  
    Otazník se usadil pod lamou a při první příležitosti zasáhl. Otec, zamračený, se 
sevřenými pěstmi, připravený na střetnutí, však jenom hlesl: „Co si o tom myslíš?“ A 
samotného ho to ohromilo. Syn se překvapením odmlčel. „Opravdu to chceš vědět, tati?“ 
Otec přisvědčil. Začali spolu mluvit. Nakonec se zeptali skoro jednohlasně: „Máš mě ještě 
rád?“   
    Otazník štěstím udělal nad lampou přemet. 

   Otazník není neomalený, ale respektuje svobodu a  odpov ědnost druhého. 
Také Bible je plná otazník ů: „Adame, kde jsi?“ „Kaine, kde je tv ůj bratr?“ „I vy 
chcete odejít?“ „Pet ře, miluješ m ě?“   
                 

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

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649


