
              zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ           

                           42. týden  
                  2008                   

 
 

 
 

28. neděle v liturgickém mezidobí  -  12. října 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 13. října 
28. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 14. října 
28. týdne v mezidobí 

 

STŘEDA       - 15. října 
sv. Terezie od Ježíše, 
panny a učitelky církve 

  8.30 - 11.30    Dětské klubíčko 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  na dobrý úmysl 
ČTVRTEK   - 16. října 
sv. Hedviky, řeholnice  
a sv. Markéty Marie Alacoque, 
panny 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Karla Sedláčka a rodiče 
 

PÁTEK        -  17. října 
sv. Ignáce Antiochijského,  
biskupa a mučedníka 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za bratry Macháčkovy 

SOBOTA     -  18. října 
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

   
19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Josefa Mlynáře, syna a rodinu Stejskalovu 

 

NEDĚLE  -  19. října 
 

29. neděle v liturgickém 
mezidobí   

 
Den modliteb za misie 

 
Sbírka dnešní neděle je 

věnována na misie. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
              za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
                     

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Rudolfa Vondru, rodiče, Marii a Josefa Junkovy 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti      
             na dobrý úmysl 
 
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 : 
19. 10.  -  neděle 29. v mezidobí Dolní Čermná           7.30 h.   -  Kužílkovi č. 202 HČ 
             Mariánská Hora     16.00 h.   -  Marešovi ml. č. 271 

 



Dopis k Misijní neděli 19. 10. 2008 
 

       Milí přátelé, 
jeden kněz z Afriky mi vysvětlil, jak dopadla studie zaměřená na chudobu v jeho farnosti:  
„Lidé bydlí v chatrčích z trávy, nosí roztrhané šaty a jsou velmi chudí. Pitná voda stačí jen  
pro 30 % obyvatel a vodou se šíří nakažlivé nemoci jako je cholera a úplavice. Kvůli 
nedostatku jídla jí většina jen 1x denně. Hygienická zařízení jsou na ubohé úrovni, děti 
nemohou chodit do školy, chybí finance na základní školní pomůcky. Míra negramotnosti je 
obrovská. Žáci odchází z vyšších tříd kvůli brzkým sňatkům, těhotenství, osiření a dětské práci. 
Nevzdělanost a chudoba šíří HIV/AIDS.“ 
      Dopis, ze kterého jsem citoval, je z míst, kam i my přispíváme, a potvrzuje 
opravdovou důležitost pomoci potřebným. U příležitosti Misijní neděle nás sám Svatý otec 
Benedikt XVI. vybízí, abychom vzali za své misijní poslání, které zůstává absolutní prioritou  
a důležitým úkolem pro všechny pokřtěné. Říká: „Drazí bratři a sestry, kéž oslava Světového 
dne misií povzbudí každého, aby přijal obnovené povědomí o naléhavé potřebě hlásat 
Evangelium. Rok svatého Pavla nám dává možnost podívat se na zkušenost sv. Pavla  
a pochopit, že misijní činnost je odpovědí na lásku, kterou nás Bůh miluje. Nemohu se nezmínit 
s opravdovou vděčností o přispění Papežských misijních děl k evangelizačním aktivitám církve. 
Děkuji jim za podporu, kterou poskytují všem komunitám, zvláště těm novým. Z misionářského 
hlediska jsou efektivním nástrojem pro animaci a formaci Božího lidu a utvářejí společenství 
osob a majetku mezi rozličnými částmi mystického těla Kristova.“ 
       Slova Svatého otce jsou poděkováním Vám, kteří jakýmkoliv způsobem projevujete svoji 
lásku k misiím. Vaše dary z Misijní neděle pro Dílo šíření víry se podílí na realizaci asi 6.000 
projektů a podporují katechety, opravy nebo stavby kostelů, kaplí, far, učeben a řeholních 
domů, pastoraci, hlásání evangelia, pomoc misionářům apod. Chci Vám upřímně poděkovat  
i za vzrůstající podporu bohoslovců v misiích a životně nutnou pomoc pro téměř 80 tisíc dětí. 
Je úžasné, že jste skrze Papežská misijní díla v loňském roce věnovali přes 26 milionů Kč. 
Díky Vaší štědrosti jsme poslali finanční prostředky např. do Ugandy, Rwandy, Bangladéše, 
Malawi, Indie a Papuy-Nové Guiney. Chudí z misií jsou Vám nesmírně vděčni a denně se  
za Vás modlí. 
       Svatý otec nás prosí: „Kéž sbírka, prováděná ve všech farnostech na Světový den misií, 
je znamením společenství a vzájemného zájmu mezi církvemi. Ať se mezi křesťany zvýší důraz 
na modlitbu, která je základním duchovním prostředkem pro šíření světla Kristova mezi všemi 
lidmi.“ Stejně jako Sv. otec svěřme všechno misijní dění Pánu a přímluvě Panny Marie, 
Hvězdy evangelizace, a udělejme všechno pro to, aby i u nás platilo, že misie jsou věcí lásky.   
                                                                                                                                                                         
                                                                                 P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD 
 

Z  MISIJNÍHO  KALENDÁŘE  2008 
Voda - Zkusme dát napít žíznivému 
dříve, než si o to řekne. 
Dary - Nikdo není tak bohatý, aby 
nemohl být obdarován, ani tak chudý, 
aby nemohl nic darovat. 

Jídlo - Bez jídla člověk dlouho 
nevydrží, bez lásky ještě méně. 
Vzdělání - Když dokážu všechny své 
vědomosti proměňovat v lásku, stávám 
se moudřejším.  

Darem 100Kč můžete skrze Misijní díla zachránit život dítěte na misiích 
z největší bídy na půl roku. Dar 200 Kč vystačí na rok. 
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