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11. neděle v liturgickém mezidobí  -  15. června 2008 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 16. června 
11. týdne v mezidobí 

15.00   pohřební rozloučení se mší svatou ve Verměřovicích, 
            rozloučíme se s panem Miroslavem Jelínkem 
16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Marii Ulrichovou a manžela  
20.00   náboženství pro středoškoláky  

ÚTERÝ         - 17. června 
11. týdne v mezidobí  

           
 

STŘEDA      - 18. června 
11. týdne v mezidobí 
 

19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
           na poděkování za 30 let manželství     
  

ČTVRTEK  - 19. června 
sv. Jana Nepomuckého  
Neumanna, biskupa 

7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
           za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 

PÁTEK         - 20. června 
11. týdne v mezidobí 
 

16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Mareše, manželku Marii a jejich sourozence 

SOBOTA      - 21. června 
Sv. Aloise Gonzagy,  
řeholníka 

  9.00   schůzka ministrantů 
19.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Františka a Růženu Fridrichovy a duše v očistci 

22. června 
 

12. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Šimka, bratra a oboje rodiče 
10.30   mše sv. v Petrovicích (Společenský dům)   
            za Růženu a Karla Fajtovy 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Emila a Marii Šilarovy a sestru Ludmilu 

         

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba : 
22. 6.  -  12. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -   pan Karel Štěpánek  č. 221      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -   Vackovi  č. 197 
 
 „Tento den byl krásný. Celým srdcem 
ti děkuji. Děkuji ti za slavnost 
eucharistie, za lidi, s kterými jsem se 
setkal, za krásu tvého světa.  

Dej, ať si všechnu tu krásu s sebou 
vezmu jako vzácnou vzpomínku do 
nového týdne.“ 
                                                      (Alfonso Pereira) 

           



MOZAIKA  2008 
     V dubnu jsme Vás během pouti sv. Jiří poprosili o pomoc při přípravách setkání mládeže 
Activ8 na Velehradě, které proběhne 18. - 20. července.  
     Chceme touto cestou moc poděkovat všem, kteří zakoupili Mozaiku v jakémkoliv 
množství! Celkem se v Dolní Čermné prodalo 118 dílků mozaiky. Což znamená 5900 Kč na 
konto Mozaika 2008. Jménem mládeže České a Slovenské republiky, pro které je toto setkání 
určeno, děkujeme také všem, kteří se za toto setkání modlí, aby přineslo velké plody mezi 
mládeží – nadějí církve.  
     V neděli 22. června budeme Mozaiku opět prodávat v kostelech farnosti Dolní Čermná.  
     Ještě jednou děkujeme!     

           Mládež z farnosti  
 

Informace:   
-    Prosíme rodiče a děti, aby odevzdali vyplněné přihlášky na výuku náboženství ve školním roce 
2008/2009 do konce měsíce června 2008. Formulář přihlášky děti dostanou v hodině náboženství 
nebo jsou k dispozici v kostele v Dolní Čermné a ve Verměřovicích.  
 
-  Poslední mše svatá pro děti v tomto školním roce a zároveň zakončení školního roku se 
uskuteční v pondělí 23.6.2008. Mše svatá bude v kostele v Dolní Čermné od 18.00 hod. a po mši svaté 
se setkáme na faře a na farním dvoře v Dolní Čermné. Budou připraveny soutěže, hry, písničky a 
opékání u táboráku. Na program, který se uskuteční na farním dvoře, doporučujeme sportovní 
oblečení.  
 

MYŠLENKY 
Stará studna 
Poblíž jednoho starého selského stavení byla 
stará studna. Její voda byla neobyčejně 
studená, čistá a lahodná k pití. A co bylo 
pozoruhodné: nikdy nevyschla. Ani při 
největším letním suchu, kdy se už všude 
muselo s touto cennou tekutinou šetřit, 
nepřestala dávat věrně svou chladnou, čistou 
vodu.  
Pak přišla doba, kdy se vše modernizovalo. 
Dům přestavěli a zavedli moderní vodovod. 
Staré studny už nebylo zapotřebí. Nadobro ji 
uzavřeli. Tak to zůstalo dlouhá léta. 

Až jednou se chtěl kdosi ze zvědavosti podívat 
do temné a vlhké hlubiny té studny. Studnu 
odkryl a užasl. Byla úplně vyschlá. Chtěl přijít 
na to, jak k tomu mohlo dojít. Trvalo dlouho, 
než přišel na důvod : Taková studna je 
napájena stovkami nepatrných praménků, které 
pod zemí pečují o trvalou zásobu vody. 
Nepatrné otvory těchto mnoha praménků 
zůstávají čisté a otevřené, jestliže se voda stále 
znovu odčerpává. Jestliže se ale taková studna 
přestane používat, prameny vyschnou.  
Věřit, milovat, obdarovávat . . . v tom se nesmí 
nikdy ustávat. 

Srdce.   Ve všech národech je srdce symbolem středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, vztahů, 
symbolem lásky... Kdyby svět zapomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen vůle s rozumem a stal by 
se tak chladným a krutým.  A proto přišel Boží Syn na zem, aby ukázal, že Bůh je láska a že má své 
srdce otevřené pro každého člověka. Je pro nás útěchou a oporou, že nad každým člověkem bdí Boží 
srdce, které má nekonečnou lásku i moc a říká při všech bolestech : „Miloval jsem tě odvěkou láskou 
a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce“.      Josef Hrbata 
                                                                                                    

Dobré skutky, které nic nestojí : 
Dobré slovo. Návštěva nemocného. Pochválit jídlo. Zatelefonovat, abychom někomu řekli něco 
milého. Nezapomenout na nejbližší jmeniny nebo narozeniny. Poděkovat. Dát dobrou radu. Udělat 
radost dopisem. Nepřipomínat odpuštěnou vinu. Nevlídné slovo nebrat jako urážku. Uznat slovy 
dobro bližního. Humor. Čestně přiznat křivdu, které jsem se dopustil. Těšit se na druhý den. 
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