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28. neděle v liturgickém mezidobí  -  10. října 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
        PONDĚLÍ   -  11. října           28. týdne v mezidobí 

ÚTERÝ       -  12. října    
sv. Radima, biskupa 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Antonína Filipa a rodiče  

STŘEDA      - 13. října    
28. týdne v mezidobí 

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

ČTVRTEK   - 14. října    
28. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Stanislava Filipa          
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    jednání Pastorační rady farnosti na faře v Dolní Čermné 

PÁTEK       - 15. října        
sv. Terezie od Ježíše, 

panny a učitelky církve  

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Marii Dostálovou 

SOBOTA     - 16. října     
sv. Hedviky, řeholnice, 

sv. Markéty Marie Alacoque 

9.00 - 12.00   tvořivé dopoledne pro školáky a všechny ostatní  
                      zájemce na faře v Dolní Čermné (viz. níže)  
19.00    mše sv. v Petrovicích  
             za Rudolfa Krátkého, rodiče a dar zdraví 

 

NEDĚLE – 17. října 
 

29. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

Dnešní sbírka v naší farnosti  
je věnována na pomoc misiím. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Venclovi 288) 
             za Jaroslava Bednáře, rodiče Bednářovy a Vitouchovy 
   
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Roberta Vágnera a rodiče 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře     (lektor. služba: Motlovi 11) 
             za farníky 
 

 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu: v Dolní Čermné vždy 30 minut před začátkem 
každé mše svaté a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře také 30 minut přede mší svatou. 

 

Den Bible 
Mnozí jste si v únorovém vydání farního časopisu Poutník všimli, že mezi akcemi pro rok 2010 byl 
na sobotu 16.10. naplánován Den Písma svatého. Tato akce je přesunuta až na sobotu 27.11. Jedním 
z prvních kroků přípravy je výroba drobných předmětů pro tento den (svíce ze včelího vosku a jiné 
drobnosti). Srdečně zvu všechny školáky, mládež i starší na faru v sobotu 16.10. od 9:00 do 12:00 
h., kde bude potřeba šikovných rukou k výrobě těchto věcí.     otec Josef 
 



Co je to Misijní neděle, Světový den modliteb za misie? 
       Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České 
republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu 
misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926. 
      „Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost jejího 
misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Slaví se jako den modlitby  
a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. Papež k této příležitosti 
vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech 
farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a 
finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc 
potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky 
sahají do roku 1818. Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí od místních 
odpovědných lidí. Vedoucí projektů jsou povinni vždy doložit způsob využití darovaných finančních 
prostředků na příslušný generální sekretariát v Římě. Ze získaných prostředků se v rámci PMD ŠV 
zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí téměř 
650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců a laických spolupracovníků. 
Podporují se katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy, nemocnice, domovy 
pro sirotky  a staré lidi, střediska pomoci a leprosária, stavby a opravy kostelů a jiné. 
       Papežská misijní díla vždy vyžadují od místních lidí na jednotlivých projektech spoluúčast, 
vychovávají a vedou lidi z misijních oblastí k umění hospodařit a k postupné samostatnosti. 
Systematické zlepšování situace v těchto krajinách je koordinováno skrze místní biskupy, kteří jsou 
garanty jednotlivých projektů. Národní ředitelé Papežských misijních děl spolu s jejich diecézními 
řediteli a spolupracovníky na celou pomoc dohlížejí a koordinují. 
       Na činnost Papežského misijního díla šíření víry lze kromě sbírky na Misijní neděli přispívat též 
v průběhu celého roku. Je možné požádat národní kancelář Papežských misijních děl o vystavení 
potvrzení o přijatých darech pro daňové účely. 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA, 543 51 Špindler ův Mlýn 33 
Tel. /fax: 499 433 058, GSM brána: 604 838 882, číslo účtu: 72540444/2700,  
var. symbol 10 (PMD šíření víry), info@misijnidila.cz, www.misijnidila.cz 

 

Informace a pozvání k modlitbě 
-  V naší farnosti se sbírka na misie uskuteční již v neděli 17.10.2010 jak byla uvedena  v rozpisu sbírek  
    ve farním časopise Poutník BŘEZEN 2010. Společně s celou církví  budeme při společné i osobní  
    modlitbě pamatovat na misie v neděli 24.10.  
 

-  V předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu 23.10. ve 21:00 h. je možné se zapojit do společného  
    Misijního mostu modlitby. Zájemci se mohou doma pomodlit sv. růženec nebo jakoukoliv  modlitbu  
    za misie, misionáře, chudé a trpící lidi a za šíření evangelia na celém  světě.  
 

-  Z nabídky modliteb za misie v Radiu Proglas: modlitba sv. růžence v sobotu 23.10. ve 20:30 h.,  
   myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra v  neděli 24.10. v 5:30, v 11:57 a v 17:55 h., přímý přenos  
   slavnostní mše svaté z kostela sv. Augustina v Brně v neděli 24.10. v 9:00 h. a v 10:00 h. Poselství  
   Benedikta XVI. k Misijní neděli.  

-  Nejde o to, aby si lidé byli zcela rovni, ale o 
to, aby bojovali proti přílišné nerovnosti, aby 
„obraceli“ ty, kteří hromadí bohatství na úkor 
svých bratří. Lidé jsou stvoření k tomu, aby svá 
bohatství směňovali v lásce.  

- Známkou úpadku osoby, společnosti, Církve 
je to, že začnou sloužit v prvé řadě 
nejmocnějším a nejbohatším, místo aby 
sloužily především trpícím a nejchudším.  
        (Mezi člověkem a Bohem, Michel Quoist) 

 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 
 administrátor farnosti:  P. Josef Roušar, č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


