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           2009                     

 
 
 

 
27. neděle v liturgickém mezidobí -  4. října 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 5. října 
27. týdne v mezidobí 

 

ÚTERÝ         - 6. října 
27. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za Vojtěcha Formánka, manželku Miladu a jejich sourozence 

 
STŘEDA      - 7. října 

Panny Marie Růžencové 
 

16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za Vincence Řeháka, rodinu Řehákovu a Jandovu 
20.00   náboženství pro středoškoláky na faře v Dolní Čermné 

 
ČTVRTEK  -  8. října 
27. týdne v mezidobí 

 
 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            na poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu  
            Káňovu a Černochovu a za zemřelé z rodiny Besedovy 
19.00  zahájení novény v rámci přípravy na biřmování  
           v kostele v Dolní Čermné 
19.30  jednání Pastorační rady farnosti na faře 

 
PÁTEK        - 9. října 
27. týdne v mezidobí 

 
 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
17.00   příprava na biřmování na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
            za Emila a Růženu Benešovy, rodiče a sourozence 
            po mši sv. v Dolní Čermné novéna před biřmováním 

 
SOBOTA      -10. října  
27. týdne v mezidobí 

 

  9.00   schůzka ministrantů 
13.30   Vikariátní setkání mládeže v Dolní Čermné 
17.30   mše sv.  v Dolní Čermné   
19.00   mše sv. ve Verměřovicích -  na úmysl dárce 
            po mši sv. ve Verměřovicích novéna před biřmováním 

 
NEDĚLE  -  11. října 

28. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30  mše sv.  v Dolní Čermné  -  za Josefa Bednáře 
           po mši sv. v Dolní Čermné novéna před biřmováním 
 

  9.00  mše sv.  v Petrovicích   
           za rodiče Mannlovy, syna Josefa a snachu Alenu 
 

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

16.00  mše sv. na Mariánské Hoře  -  za dar uzdravení 
 



Pozvání ke společné modlitbě 
Před každou mší svatou se společně modlíme modlitbu svatého růžence. K této společné modlitbě 
zveme všechny zvláště v měsíci říjnu.  
Na slavnost udílení svátosti biřmování v naší farnosti v neděli 18.10.2009, kterou bude udílet našim 
sestrám a bratřím otec biskup Dominik Duka, se chceme připravit modlitbou devítidenní novény 
k Duchu Svatému. Novéna začne vždy po mši svaté nebo v uvedenou hodinu a bude probíhat ve dnech 
od čtvrtku 8. 10. do pátku 16. 10. 2009.  
 

Farní knihovna  
Od 2. října 2009 opět zahajuje svoji půjčovní dobu farní knihovna na faře v Dolní Čermné. Návštěvní 
hodina je každý pátek od 16.00 do 17.00 hodin. Po domluvě s paní Annou Motlovou je možné si 
knihy vypůjčit i v jinou dobu (kontakt: 739 072 913). Těšíme se na nové čtenáře.   
 

Nabídka kalendářů 
V zákristii farního kostela v Dolní Čermné si můžete zakoupit stolní kalendáře na rok 2010.  
Kalendář Poutní místa naší diecéze v ceně 50,- Kč a kalendář z nakladatelství Vyšehrad s katolickým 
kalendáriem za 59,- Kč. Kalendáře jsou k nahlédnutí na stolku pro tiskoviny u bočního vchodu kostela.  
 

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

Lektorská služba: 
11. 10.  -  28. neděle v mezidobí Dolní Čermná 7.30 h. -   Kunertovi č. 12 
     Mariánská Hora     16.00 h. - Kunertovi č. 458 
 

K zamyšlení 
Biřmování nás vede k tomu, abychom se zasazovali o naše bližní, abychom byli schopni klást 
odpor zlu a měli odvahu postavit se mu, abychom byli zodpovědnými lidmi ve všech situacích, 
kdy jde o osud člověka, to znamená od výchovy dětí přes život v povolání až po oblasti politiky. 
To všechno zmůže biřmovaný člověk jen tehdy, bere-li biřmování vážně.  
          Otto Hermann Pesch 
Tvého Ducha prožívám, 
když při nespravedlivém zacházení mlčím, ačkoliv bych se chtěl hájit, 
když odpouštím, i když za to nemohu očekávat jinou odměnu, než že mé mlčenlivé odpuštění 
bude přijímáno jako samozřejmost, 
když přinesu nějakou oběť bez díků a uznání, a dokonce bez vnitřního uspokojení, 
když se rozhodnu podle svého svědomí, přestože vím, že za toto rozhodnutí budu odpovídat 
jen já sám a že ho nikomu nedokážu vysvětlit, 
když jednám jen z lásky k tobě, i když mě neunáší žádné nadšení a mé jednání vypadá jako 
skok do prázdna a zdá se téměř nesmyslné, 
když jsem k někomu dobrý, aniž očekávám jakoukoli vděčnost a aniž pociťuji uspokojení, že 
jsem byl „nezištný“. 
V takových zkušenostech prožívám tvého Ducha. 
Dej mi k takovým zkušenostem odvahu. 
Dej, abych začal žít v Duchu, v tvém Duchu. 
 

-  Ptá se sousedka: „Je maminka doma?“ - „Není.“ „A tatínek?“ - „Také ne.“ „A co babička?“ - „Ta se 
taky stačila schovat!“ 
-  Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „To že máš trojku z lovu, chápu, jsi ještě malý. Ale že 
jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba.“ 
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