
             
               zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ             

       34. a 35. týden  
              2009                     

 
 
 

 
20. neděle v liturgickém mezidobí -  16. srpna 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 17. srpna 
20. týdne v mezidobí 

  

ÚTERÝ         - 18. srpna 
20. týdne v mezidobí  
 
 

15.00   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme se  
            s paní Magdalénou Vávrovou z Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu 

STŘEDA      - 19. srpna 
20. týdne v mezidobí 

 
19.00  mše sv. v Dolní Čermné  
            za rodinu Bouchalovu, Kopeckých, Kleinovu a Ulrichovu   

ČTVRTEK  -  20. srpna 
sv. Bernarda,  
opata a učitele církve 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za Františka Šilara a jeho manželku Annu 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti na faře v D. Čermné 

PÁTEK        - 21. srpna 
sv. Pia X., papeže 
 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Marii a Matyldu Venclovy a celý rod 

SOBOTA      - 22. srpna 
Památka  
Panny Marie Královny 

 
19.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Františka Kylara, manželku, syny a dceru 

NEDĚLE  -  23. srpna 
 

21. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Marii Jirsákovou a rodiče 
 

  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Josefa Hoffmanna a syna 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Františku a Jana Markovy a syna 
            a jejího bratra Jaroslava 

 

Lektorská služba: 
23. 8.  -  21. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     pan Krátký č. 73      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Kunertovi č. 300 
30. 8.  -  22. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Režný č. 403      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Adamcovi č. 18 
 

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



21. neděle v liturgickém mezidobí -  23. srpna 2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 24. srpna 
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

  

ÚTERÝ         - 25. srpna 
21. týdne v mezidobí  

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Ludvíka Plháka a švagra a Pavla a Věru Hanusovy 

STŘEDA      - 26. srpna 
21. týdne v mezidobí 

   
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            za Josefa Kekeláka a rodiče 

ČTVRTEK  -  27. srpna 
sv. Moniky 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za Štěpána Killera, manželku a oboje rodiče 
 

PÁTEK        - 28. srpna 
sv. Augustina, 
biskupa a učitele církve 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Marii Formánkovou a sourozence 

SOBOTA      - 29. srpna 
Památka  
Umučení sv. Jana Křtitele 

 
19.00   mše sv. ve Verměřovicích   
            za Oldřicha Rybku  

NEDĚLE  -  30. srpna 
 

22. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Milušku Duškovou 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za nová kněžská a řeholní povolání 

 
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému 
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému“ za žalmem v breviáři není zbožná fráze. Je to novozákonní 
dodatek, vrchol, reakce vykoupených synů Božích, kteří vědí o Boží Trojici. Je to modlitba chval, 
vědomě v breviáři zařazená mezi starozákonními žalmy.  
Odříkávám ji vědomě nebo bezmyšlenkovitě? „Jako bylo na počátku, nyní i vždycky“ – vždycky! 
Podle marxistů prý bude jednoho dne Bůh zlikvidován. Tyhle nesmysly je třeba neutralizovat, 
vyrovnávat. A proto tím důrazněji vyslovujeme, „...jako bylo na počátku, nyní i vždycky, až na věky 
věků“! Během dne se nám nabízí spousta příležitostí a přímo výzev k této střelné modlitbě. Kdykoliv se 
setkáváme s popíráním Boží moci, s urážkami Boha – okamžitě reagovat touto modlitbou, vyrovnávat a 
usmiřovat Hospodina za ty, kteří nevědí, co činí. Mohu tvrdit, že Bohu nedlužím chválu a díky? Co mi 
k tomu říká moje svědomí? Ptám se ho na to?  
             (Marie Svatošová, Z exercicií L. Kubíčka, Zapaluji?) 
 

- Dnešní člověk se musí ke všemu dopracovat – i k odpočinku.  
- Slunce je nahoře, ale perly dole.     
- K sebevýchově nezbytně potřebujeme ostatní.    
- Uskladněné štěstí podléhá zkáze nejrychleji.   
- Soužití rozumu a srdce bývá málokdy harmonické, ale většinou jim to vydrží celý 

život.                                                                (Pavel Kosorin, Věřte nebo ne) 
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