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11. neděle v liturgickém mezidobí  -  13. června 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    14. června 
11. týdne v mezidobí 

 
 

ÚTERÝ       - 15. června 
sv. Víta, mučedníka 

15.00   pohřební mše sv. ve Verměřovicích,  
             rozloučíme se s paní Antonií Sklenářovou z Verměřovic 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Petra Faltejska, manželku a sourozence 

STŘEDA      - 16. června 
11. týdne v mezidobí 

  8.30   Dětské klubíčko na faře 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             na poděkování za dar 80-ti let života 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 17. června 
11. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Jana Faltejska, rodiče a vnuka 

PÁTEK       - 18. června 
11. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna       
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na jistý úmysl 

SOBOTA     - 19. června 
sv. Jana Nepomuckého 

Neumanna, biskupa  

  9.00    schůzka ministrantů   
19.00    mše sv. ve Verměřovicích  -  na poděkování za dar 
             65-ti let života s prosbou o další pomoc a ochranu 

 

NEDĚLE – 20. června 
 

12. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
Dnešní sbírka je věnována 
na opravu farního kostela 

v Dolní Čermné. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Aloise Lenocha, manželku a zetě 
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Antonii Moravcovou a manžela 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti            
             za farníky 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za rodinu Pavlasovu a duše v očistci 
 

15.00    farní odpoledne na faře a farním dvoře v Dolní Čermné 
 
Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše 
svaté ve farním kostele.  
Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství ve 
školním roce 2010 / 2011. Děti dostaly přihlášky v hodinách náboženství nebo jsou připraveny  
v našich kostelech.  



Pozvání a prosby: 
-    Úklid kostela a jeho okolí ve Verměřovicích se bude konat v sobotu 19. června 2010  
od 9.00 hodin. Prosíme o pomoc při tomto úklidu.  
 

-   V neděli 20. června 2010 se uskuteční od 15.00 hodina  na faře a na farním dvoře v Dolní 
Čermné farní odpoledne, na které jsou srdečně zváni všichni farníci. Naše setkání doprovodí 
dechová hudba pod vedením pana Pavla Vašíčka. Nejen pro děti ale pro všechny ostatní zájemce 
je připravena  malá „farní soutěž“. 
Prosíme naše hospodyňky, které mohou napéct moučníky nebo připravit chlebíčky, aby se 
předem telefonicky nebo osobně domluvily v Dolní Čermné s paní Magdou Vašíčkovou (tel. č. 
732 179 091), ve Verměřovicích s paní Helenou Voksovou (tel. č. 605 432 189) a v Petrovicích 
s paní Mílou Klekarovou (tel. č. 731 972 597), v jakém množství  moučníky připravit. Paní 
Vašíčková, paní Voksová a paní Klekarová zajišťují občerstvení a budou mít přehled o jeho 
množství. Děkujeme za spolupráci. 
 

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
V letech 1673-75 bylo francouzské řeholnici sv. Markétě Marii Alacoque dáno v několika 
zjeveních poznat láskou hořící Srdce Ježíšovo. Byla vyzvána aby se přičinila o zavedení svátku 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a rozšíření úcty k němu. To se stalo nejprve prostřednictvím 
bratrstev a lidových pobožností. Tento svátek byl zaveden nejprve v Polsku r.1765 a od r.1856 
pro celou církev. 
 

„Toto Božské Srdce je hlubina všeho dobra, a chudí mají do ní pohroužit všechny své potřeby.    
  Je to hlubina radosti, a máme do ní ponořit všechny své smutky.  
  Proti naší pošetilé domýšlivosti je to hlubina pokory, pro ubožáky hlubina slitování.  
  Je to hlubina lásky, v níž se má utopit všechna naše bída.“                                     
                                                                                                    (z dopisu sv. Markéty Marie Alacogue)                                                       
 

ZASLÍBENÍ BOŽSKÉHO SRDCE SPASITELOVA 
  1. Potěším ctitele mého Srdce ve všech jejich protivenstvích. 
  2. Dám jim veškeré milosti, potřebné jejich stavu. 
  3. Udělím svého pokoje jejich rodinám. 
  4. V životě a zvláště v poslední hodince budu jim bezpečným útočištěm. 
  5. Hojně požehnám všem jejich podnikům. 
  6. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nevyvážitelné moře milosrdenství. 
  7. Duše vlažné stanou se horlivými. 
  8. Horlivé duše budou velmi prospívat v dobru. 
  9. Těm, kteří o spásu duší pracují, dostane se milosti, že i nejzarytější hříšníky obrátí. 
10. Potěším je v každém zármutku. 
11. V převeliké slitovnosti svého Srdce slibuji, že všemohoucí láska má propůjčí  milost  
      setrvání všem, kteří po devět prvních pátků v měsíci přistoupí ke sv. přijímání.    
      Nezemřou v nemilosti mé, ani bez svatých svátostí. Srdce mé bude jim v poslední  
      hodině jistým útočištěm. 
12. Jména těch, kdo pobožnost tuto rozšiřují, zapsána budou v mém Srdci a nikdy z něho  
      nevymizejí.  
      Požehnám domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Srdce. 
 

       (V této podobě se Zaslíbení Božského Srdce nachází na obraze v předsíni hlavního vchodu  kostela  
         sv. Jiří v Dolní Čermné. V roce 1951 je vypsal čermenský rodák P. Robert Kunert, SJ.)   
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