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24. neděle v liturgickém mezidobí -  13. září 2009 

Dnes slavíme pouť v kostele Narození Panny Marie na Mariánské Hoře 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 14. září 

Svátek Povýšení svatého kříže 
 

ÚTERÝ         -15. září 
Památka Panny Marie Bolestné 

V úterý 15. 9. a ve středu 16. 9. t.r. mše svatá v naší farnosti  
nebude z důvodu účasti duchovního správce na přednáškách 

týkajících se formace kněží. 
STŘEDA      -16. září 

sv. Ludmily, mučednice 
  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK  -  17. září 
24. týdne v mezidobí 

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

PÁTEK        - 18. září 
24. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  za bratry Macháčkovy 

SOBOTA      - 19. září 
24. týdne v mezidobí 

15.00  základní kurz sebeobrany (3.část) v orlovně v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. ve Verměřovicích  -  na úmysl dárce 

NEDĚLE  -  20. září 
 

25. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
Sbírka dnešní neděle je věnována 

na církevní školství. 

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

  9.00   mše sv. v Petrovicích   
             za Josefa a Ludmilu Faltusovy a syna Jana 
            V Petrovicích dnes slavíme Výročí posvěcení kostela. 
 

10.30   mše sv. v Dolní Čermné  - zaměřená pro děti 
            za farníky 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře 
          za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 

 

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

Lektorská služba: 
20. 9.  -  25. neděle v mezidobí Dolní Čermná 7.30 h. -   Dvořákovi č. 406 
     Mariánská Hora     16.00 h. - Formánkovi č. 202 
 
 



Kurz etické výchovy – výchovy k prosociálnosti 
Etické fórum České republiky, o. s., je vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT ČR k výuce (č. akreditace 10 
949/2007-25-184).  
Zahájení: září 2009                     
Vedoucí kurzu: Ing. Jitka Macháčková                   
Lektoři: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.       
Místo konání: Pedagogická fakulta UHK, Rokicanského 62               
Časový rozpis: čtyři semestry, 250 hodin (200 hodin cvičení, 50 hodin přednášek)                 
Kurz probíhá jednou cca za 3 - 6 týdnů, a to většinou ve formě celodenních sobotních setkání. 
Součástí kurzu jsou dvě povinná čtyřdenní soustředění, která se organizují v rámci letních prázdnin. 
Kurz končí závěrečnou zkouškou za účasti odborného garanta z PdF UHK. Součástí zkoušky je 
obhajoba závěrečné práce.           
Cena dvouletého kurzu: 2 500,-Kč/semestr/účastníka (celkem 10 000,- Kč, platbu je možno 
rozdělit na splátky po semestrech).           
Komu je kurz určen: Pedagogickým pracovníkům, kteří absolvovali vysokoškolské magisterské 
studium pedagogického zaměření či jiné pedagogické vzdělání, tedy učitelům základních a středních 
škol (zvláště občanské výchovy, rodinné výchovy a učitelům základů společenských věd), třídním 
učitelům, vychovatelům, preventistům, pracovníkům s mládeží ve volnočasových aktivitách a 
katechetům. 
Bližší informace na: jitka.machackova@lsg.cz nebo 734457181 
 

Pozvání na koncert: 
Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí srdečně zve na VARHANNÍ KONCERT  
v neděli 20. září 2009 v 17 hodin do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. 
Účinkuje: Pavel Černý (pedagog AMU Praha a JAMU Brno). 
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy, Ch. M. Widor. 
Vstupné dobrovolné. 
 

Z novény k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. 
-  Rodina je privilegovaným prostorem, kde se každá osoba učí dávat a přijímat lásku.  
-  Víra není pouhým kulturním dědictvím. Je neustálým aktem milosti Boha, který člověka volá, právě 
tak jako aktem lidské svobody, která může Boží volání přijmout, nebo také nepřijmout. Přestože nikdo 
z nás nemůže dát odpověď namísto druhého, jsou křesťanští rodiče povolání vydávat věrohodné 
svědectví své víry a křesťanské naděje. Mají jednat tak, aby Boží volání a radostná zvěst Kristova 
dospěly k jejich dětem v té největší zřejmosti a opravdovosti. Během let musí být tento Boží dar, který 
rodiče svým maličkým pomohli poznat, také s moudrostí a něhou pěstován, aby v nich rostla 
schopnost rozlišovat. Neustálým svědectvím manželské lásky rodičů, prožívaným a prostoupeným 
vírou, a s citlivou podporou křesťanského společenství se dětem usnadňuje osobní přístup 
k samotnému daru víry – jejím prostřednictvím pak odhalují hluboký smysl vlastní existence a cítí se 
přijímány. Křesťanská rodina předává víru tehdy, když rodiče učí své děti modlit se a modlí se spolu 
s nimi.              (Benedikt XVI.) 
 

    Trojjediný, věčný Bože, vyznávám, že jsi, 
že jsi všemohoucí a že jsi Láska. Chci proto 
konat láskou naplněné skutky, aby moje 
víra byla živá a můj život plodný.  
    Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře, že 
ho nepromarním, a já se o to chci ze všech 
sil snažit. Chci proto překonávat nevděk a 
křivdy od druhých lidí, nepropadnout 
hořkosti a pocitu zklamání.  

   Vím, že podstatou života je oběť. Chci 
proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a 
hromadit, ale štědře rozdávat a sloužit 
druhým.  
   Toužím Bože po plném životě a chci 
zachovávat Tvá přikázání, která k němu 
vedou. Pomoz mi v tom, protože to není 
vždy lehké. Vlij mi víru, naději a lásku. 
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