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11. neděle v liturgickém mezidobí  -  14. června 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 15. června 
sv. Víta, mučedníka 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Antonína Filipa a rodiče 
20.00   náboženství pro středoškoláky  

ÚTERÝ         - 16. června 
11. týdne v mezidobí  

           
 

STŘEDA      - 17. června 
11. týdne v mezidobí 
 

19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
           za Jana Smejkala, zetě a vnuka 
  

ČTVRTEK  - 18. června 
11. týdne v mezidobí 
 

7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
           na úmysl dárce 

PÁTEK         - 19. června 
Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO 
       SRDCE JEŽÍŠOVA 

16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Šimka 
            po mši svaté společná adorace v kostele v Dolní Čermné 

SOBOTA      - 20. června 
Památka Neposkvrněného 
      Srdce Panny Marie 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za všechny ctitele Nejsvětějšího srdce Ježíšova  
            a Neposkvrněného srdce Panny Marie 
  9.00   schůzka ministrantů  
19.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za zemřelé z rodiny Krejsovy 

NEDĚLE  -  21. června 
 

12. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za rodiče Ulrichovy, dva syny a jejich manželky 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Vlastu a Ladislava Markovy a oboje rodiče 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
            (poslední v tomto školním roce) 
            za farníky 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Ladislava Junka 

         

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba : 
21. 6.  -  12. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -   Pecháčkovi  č. 53      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -   Venclovi č. 288 
 



            

     Milí přátelé, 
s velkou radostí potvrzuji přijetí Vašeho daru 13.287 Kč dne 4.5. 2009 za misijní 
koláč. Velmi si vážím Vašeho zájmu o chudé lidi ve světě a Vašich skutků lásky. Jak 
víte, pomoc potřebným a trpícím v chudých oblastech světa je velice důležitá, chrání 
jejich důstojnost a v mnoha případech doslova zachraňuje životy lidí. Mohu 
potvrdit, že právě prostřednictvím Papežských misijních děl zajišťujeme, aby se 
kvalitní a systematická pomoc dostala k nejpotřebnějším, byla dobře využita a vedla 
domorodce k samostatnosti a spoluúčasti.  
Ať sám Bůh odmění Vaši štědrost. Těším se na další misijní spolupráci a ze srdce 
žehnám.        
                                                                                  P. Jiří Šlégr, Národní ředitel PMD 
 

K ZAMYŠLENÍ 
„Boha známe jen skrze Ježíše Krista. Bez tohoto prostředníka je všechno spojení 
s Bohem zrušeno.“  (Blaise Pascal) 
 

Jsem to i já? 
Chceme-li poznat Boží otcovskou lásku, 
nemůže pro nás Bůh být jen Stvořitelem, 
Soudcem či Zákonodárcem. Musíme k němu 
přijít jako k Otci. Ale Ježíš tvrdil, že k Bohu 
jako k Otci nelze přijít jinak než skrze něj (Jan 
14,6), protože Otce zná jenom Syn a ti, kterým 
ho Syn zjeví (Mt 11,27). Kdo to byl, že se 
odvážil prohlašovat něco takového? Někdo 
myslí, že podvodník nebo případ pro 
psychiatra. Další ho považuje za velkého 
mravního učitele. Jiný padne na kolena a vyzná 
jako Tomáš: Pán můj a Bůh můj.  
     Již samotné jeho jméno v sobě skrývá 
poselství. Ježíš, Jehóšua, znamená „Bůh 
zachraňuje“; Kristus hebrejsky Mesiáš, 
znamená „pomazaný“. (Pomazání, většinou 
olejem, byl akt, kterým byli v Izraeli 
označováni lidé vyvolení pro vládu nebo 
kněžství.) Při jedné příležitosti měl Ježíš 
v synagoze přečíst něco z proroka Izaiáše. 
Vybral si text: Duch Páně je nade mnou, proto 
mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým 
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým 
propuštění a slepým navrácení zraku, abych 

propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil 
milostivé léto Páně (Lk 4,18-19). Když dočetl, 
posadil se, a v evangeliu čteme, že všichni 
v synagoze na něj upřeně hleděli. Není divu. 
Úryvek, který si Ježíš zvolil, se totiž běžně 
nepředčítal. Zbožní Židé jej považovali za text, 
který jednou vysloví až sám Mesiáš. Když 
nikdo nic neříkal, Ježíš k dovršení všeho přidal 
kraťoučké kázání o devíti slovech: Dnes se 
splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.      
     Takhle své poslání chápal On. A co já? 
Nejsem i já mezi těmi, kvůli kterým přišel? 
Ten chudý, zajatý, slepý k tomu, co je důležité, 
zdeptaný, který potřebuje propusti na svobodu? 
Ano, jsem. A potřebuji zachránit. Ale to, co mě 
dokáže zachránit, není víc pravidel, víc 
dobrých rad ani víc náboženství. Skrze Ježíše 
Krista – Boží lásku zjevenou tělesně – 
potřebuji poznat Boha, jaký doopravdy je, jako 
Otec.  

 
(O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem, 

Karmelitánské nakladatelství)

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 
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