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24. neděle v liturgickém mezidobí  -  12. září 2010 
Poutní slavnost na Mariánské Hoře 

 

Bohoslužby a akce v následujícím týdnu: 
         PONDĚLÍ    - 13. září               sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
          ÚTERÝ       - 14. září               Svátek Povýšení sv. kříže                  Mše svatá dnes nebude. 

STŘEDA      - 15. září 
Panny Marie Bolestné 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   -  na poděkování za dar 70 let  
             života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 

ČTVRTEK   - 16. září 
sv. Ludmily, mučednice 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelé z rodiny Vávrovy 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 17. září 
24. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Josefa Šimka, Jiřího Mikulu a Jana Faltuse 

SOBOTA     - 18. září 
24. týdne v mezidobí 

11.00    svatební mše sv. ve Verměřovicích, budou oddáni                  
              snoubenci Marta Majvaldová a Pavel Okrouhlický  
13.00    svatební obřad na Mariánské Hoře, budou oddání  
             snoubenci Martina Marešová a Tomáš Severin 
15.00    kurz sebeobrany v orlovně v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Petrovicích    
             za rodiče Mannlovy a ostatní zemřelé z té rodiny 

 

NEDĚLE – 19. září 
25. neděle v liturgickém 

mezidobí 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Černé        (lektor. služba: Macháčkovi st. 55) 
                  za Marii Marešovou, dceru Marii a vnučku Marii 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Karla Moravce, manželku, dceru a za rodiče z obojí strany 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře         (lektor. služba: Málkovi 180)   
             za Rudolfa Šléze a rodiče 

 

Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše 
svaté ve farním kostele a v neděli na Mariánské Hoře. 
 

Mnozí z vás jste si již všimli, že se venku před poutním domem na Mariánské Hoře 
objevily nové stoly a lavice. Mají sloužit k posezení poutníkům a návštěvníkům přicházejícím 
na Mariánskou Horu. Dřevo na výrobu stolů a lavic věnoval pan Miroslav Pecháček z Dolní 
Čermné. Pan Ladislav Pecháček z Dolní Čermné dal dřevu svojí zručností tvar a vzhled stolů  
a lavic. Za tento dar oběma našim farníkům patří poděkování. 

Další poděkování náleží také paní Marii Hrdinové z Dolní Čermné, která nechala 
opravit kříž před hlavním vchodem do kostela na Mariánské Hoře. 
                otec Josef 
 



Ideální vzor: Matka Kristova a Matka naše - Maria. 
      Ona otevřela Bohu svůj život docela. Ne 
v upachtěné supervýkonnosti, ale 
v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a 
povinnosti chudé palestinské dívky a později 
matky. Ale v tom všem a nad to všechno 
byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která 
nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho 
slova. Služebnice, která nedělala jen to a ono 
pro Boha, ale která pro něho byla ve všem, 
co žila. Její panenství tuto celou věc ještě víc 
zvýrazňuje a podtrhuje: ta, která neměla nic, 
ani svého muže, která neudělala po lidské 
stránce nic aktivního pro to, aby mohla 
přivést na svět Mesiáše, se právě Matkou 
Mesiáše stala. Bůh podtrhl svrchovanost a 
suverenitu svého daru. Obdaroval chudou, 
bezvýznamnou dívku - Pannu tím, po čem 
toužily všechny izraelské ženy - mateřstvím 
Mesiáše. Mariin život tak přinesl ten 

nejcennější plod - Mesiáše, Spasitele. 
       Jistěže se v tom nikdo z nás Marii 
nevyrovná a nemůže vyrovnat. Mesiáš nám 
byl darován jedinkrát, a to provždy. Ale 
přece - každý z nás věřících může být plný 
Boha, plný Ducha Kristova. Každý z nás 
tedy může zcela reálně přinášet do světa, v 
němž žije, do života, který spoluvytváří, Boží 
plnost, Boží přítomnost a moc, Boží lásku. A 
tak se náš život může stát plodným podobně, 
jako byl život Mariin. Plodný ne už naší 
neuvěřitelnou výkonností, ale plodný 
Bohem, který v nás žije a působí. Tento svět 
není v podstatě chudý na výkonné 
pracovníky nebo na vynikající odborníky. Je 
ale značně chudý na Boží lidi. A to je tedy 
úkol, který je nám vlastní, který za nás 
křesťany nikdo nemůže na sebe vzít. 
                         (P. Aleš Opatrný, Stůl slova)  

 

Humor 
 

  „Pane doktore, dejte mi 
nějaké prášky proti 
chamtivosti. Ale dejte mi 
jich hodně, hodně, hodně!!!“ 
 
 

„Prosím vás, stihnu vlak  
ve 14:30 hod., když půjdu 
přes vaše pole?“ ptá se 
turista.“ „Ano, a když 
potkáte mého býka, tak 
stihnete i ten ve 14:00 hod.“ 
 

 Šéf péruje podřízeného: 
„Člověče, vy pomalu 
chodíte, pomalu děláte, 
pomalu vám to myslí… Je 
vůbec něco, co vám jde 
rychle?“  „Ano, pane šéf. 
Rychle se unavím.“

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2010/2011: 
Základní škola DOLNÍ ČERMNÁ 

třída - ročník den vyučování hodina vyučování vyučující 
1. a 2.  středa 11.25 – 12.10 h. sr. L. Kubicová 
3. a 4.  pondělí 14.00 – 14.45 h. sr. L. Kubicová 
5. a 6.  středa 12.35 – 13.20 h. P.Josef Roušar 

7., 8. a 9. pátek 12.35 – 13.20 h. P.Josef Roušar 
 

Základní škola VERMĚŘOVICE 
1. až 5.  čtvrtek 12.50 – 13.35 h. sr. L. Kubicová 

 

Základní škola HORNÍ ČERMNÁ 
1. až 5.  čtvrtek 15.00 – 15.45 h. sr. L. Kubicová 
6. až 8.  čtvrtek 15.00 – 15.45 h. P.Josef Roušar 

 

Vyučování náboženství na faře v Dolní Čermné: 
mladší studenti do 15 let úterý 16.45 – 17.30 paní Anna Motlová 

Rozvrh vyučování náboženství na faře pro studenty středních škol a učilišť oznámíme až po domluvě.     
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