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Svátek Posvěcení lateránské baziliky  -  neděle  9. listopadu 2008 
Slavnost Posvěcení kostela v Dolní Čermné 

 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 10. listopadu 
sv. Lva Velikého,  
papeže a učitele církve 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 11. listopadu  
sv. Martina Tourského, 
biskupa 

 

STŘEDA       - 12. listopadu  
sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka  

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

  za Alžbětu a Aloise Sukovy 
19.00    biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK   - 13. listopadu 
sv. Anežky České, panny 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Boží pomoc v nemoci 
 

PÁTEK        -  14. listopadu  
32. týdne v mezidobí 
 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
             za Rudolfa a Alžbětu Formánkovy 

SOBOTA     -  15. listopadu 
sv. Alberta Velikého,  
biskupa a učitele církve 

 
 17.00    mše sv. v Petrovicích 
              za Josefa Krátkého a oboje rodiče   

 

NEDĚLE  -  16. listopadu 
 

33. neděle v liturgickém 
mezidobí   

 
Dnes slavíme posvícení  

ve Verměřovicích. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za rodiče Majtánovy, dceru a dva zetě 
              
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Václava a Marii Moravcovy a syna Karla 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Rudolfa Klekara, manželku, rodiče z obou stran,  
                    dva zetě a vnučku  
 

 

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

Lektorská služba: 
16. 11.  -  33. neděle v mezidobí Dolní Čermná      7.30 h.   -  Dostálovi č. 293 
     Dolní Čermná    10.30 h.   - Jansovi č. 65 
 

Neplatné padesátihaléře  
je možné dát do připravené krabičky na stolku s tiskem v kostele v Dolní Čermné. Při větším počtu 
mincí padesátihaléře vyměníme v bance. Sesbíranou sumu přidáme k nedělní sbírce.  



Budování a posvěcení Božího domu v nás 

Příčinou tohoto slavnostního shromáždění 
je posvěcení domu modlitby. Tento dům je 
tedy domem našich modliteb a my sami 
jsme domem Božím. Jako Boží dům se 
v tomto čase budujeme a na konci času 
budeme posvěceni. Budova, to jest její 
stavba, znamená namáhavou práci, 
posvěcení už jenom radost.  
    Totéž, co se dálo s touto stavbou, když 
rostla, děje se i nyní, když se shromažďují 
ti, kdo věří v Krista. Svou vírou totiž jako 
bychom v lesích káceli dřevo a ve skalách 
lámali kámen, a když nás vyučují před 
křte, potom křtí a vedou k Bohu, jako by 
nás ruce dělníků a řemeslníků otesávaly, 
seřizovaly a urovnávaly.  
    Dům Páně se ovšem nebuduje, jestliže 
věřící neváže láska. Kdyby se trámy a 

kameny vzájemně nespojovaly podle 
přesného plánu, kdyby do sebe nenásilně 
nezapadaly, kdyby v sobě v oněch vazbách 
málem jako by nenacházely zalíbení, nikdo 
by do takové budovy ani nevkročil. Když 
přece vidíš, jak se krásně váže u některé 
budovy dřevo s kamenem, klidně vejdeš a 
nebudeš se bát, že se zřítí.  
    A tak když chtěl Kristus Pán k nám přijít 
a bydlel v nás, jako by už při stavbě tohoto 
příbytku říkal: Přikázání nové vám 
dávám: Milujte se navzájem. Dávám vám 
přikázání, říká. Byli jste totiž až dosud 
zchátralí, ani příbytek jste mí ještě 
nestavěli, byli jste v troskách. Ale chcete-li 
z trosek povstat a uniknou sešlosti, milujte 
se navzájem.  

        (Z kázání svatého Augustina, biskupa) 
 
    Věřím, že všichni musí přijít na to, že láska začíná v rodině. Každý den si stále více 
uvědomujeme, že v naší době má většina velkých utrpení původ v rodině. Už nemáme 
čas podívat se jeden druhému do očí, pozdravit se, potěšit se spolu, a tím spíše 
nesplňujeme to, co od nás čekají naše děti, co manžel očekává od manželky a manželka 
od manžela.  
    A tak každý den patříme našim rodinám čím dál méně a naše vzájemné kontakty 
jsou stále slabší. Mám jednu osobní vzpomínku. Před nějakým časem přijela početná 
skupina profesorů ze spojených států. Požádali mne: „Povezte nám něco, co by nám 
bylo užitečné.“ Řekla jsem jim: „Usmívejte se na sebe navzájem.“ Asi jsem to řekla 
příliš vážně. Jeden z nich se zeptal: „Vy jste vdaná?“ Odpověděla jsem: „Ano, a někdy je 
pro mne těžké se na Ježíše usmát, protože má příliš velké nároky.“ Věřím, že láska 
začíná právě tady - v rodině. 
                               (Matka Tereza) 
-  Člověk se o sebe nejlépe postará, když na sebe zapomene. 
-  Velikost člověka je dána velikostí toho, před čím je ochoten se sklonit.    
-  Chcete-li dojít daleko, musíte vyjít ze sebe.  
-  Největším hrdinou není ten, kdo láme rekordy, ale ten, kdo se nedá zlomit průměrností.     
                                                                                                                                  (Pavel Kosorin) 
 
 

Úklid sněhu 
S nadcházejícími zimními měsíci přichází ke slovu i úklid sněhu kolem farního kostela. Tuto službu 
vykonávají skupiny ochotných farníků. V prvních létech byl počet dobrovolníků a tím také počet 
skupin větší. Vloni už to bylo pouze pět skupin a služba na každého vyšla vícekrát za zimu nebo byla 
při velké sněhové nadílce i časově náročná. Prosíme proto o pomoc další ochotné spolupracovníky, 
kteří by se zapojili a vzali na sebe tento úkol. Ve skupině by mohl být vždy jeden nebo dva muži, kteří 
mají možnost přijít uklízet sníh i ve všední den. Ostatní (i studenti) by mohli posílit svoji skupinu 
v sobotu a v neděli.  
V kostele na stolku je připraven arch papíru s tabulkou, kde ochotní zájemci mají možnost se zapsat. 
Napište se během tohoto týdne, do neděle 16. 11. 2008. 
           otec Pavel 
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