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6. neděle v liturgickém mezidobí  -  13. února 2011 
 

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

6. týdne v mezidobí 
 

ÚTERÝ          - 15. února 
6. týdne v mezidobí 

16.00    Setkání rodičů před přípravou dětí  
              na 1. sv. přijímání na faře v Dolní Čermné  

     18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
                  za Josefa Hrdličku, manželku a syna 
   19.00    biblická hodina na faře  Dolní Čermné 

  STŘEDA        - 16. února 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  
6. týdne v mezidobí              za Jana Hubálka 

 19.00    náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK    - 17. února 

6. týdne v mezidobí 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Boží požehnání pro rodinu 

 16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
PÁTEK          - 18. února 18.00    mše sv. v Dolní Čermné   

6. týdne v mezidobí               za rodinu Dvořákovu a Souškovu 
 19.00     večer mladých na faře v Dolní Čermné 
  SOBOTA       - 19. února 

6. týdne v mezidobí 
17.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Jana Marka, manželku a syna 

 19.30    Orelsko-farní maškarní ples v orlovně v D. Čermné 
 

NEDĚLE  -  20. února 
 
 

7. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Františka Nastoupila a manželku 
             (lektorská služba: Faltusovi 128) 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Oldřicha Rybku a sourozence 
              
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Annu a Petra Mikulovy a syna 

  (lektorská služba: Motlovi 11) 
 
  

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

-   Ve pátek 18. 2. bude mše svatá v kostele v Dolní Čermné v 18.00 h. Po mši svaté se uskuteční 
    setkání mladých žambereckého vikariátu na faře v Dolní Čermné. 
  
 
 



Příprava dětí na první svaté přijímání:  
Příprava bude v naší farnosti probíhat od března do konce května 2011.  
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o přípravu svého dítěte na přijetí svátostí, aby se osobně nebo   
telefonicky přihlásili u otce Josefa (tel. 737 747 204). 
Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 15. 2. 2011 od 16.00 hodin na faře v Dolní 
Čermné.  
Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu  přípravy dětí.  
   

Z Á Z R A K 
   Toto je pravdivý příběh jedné osmileté 
holčičky, která věděla, že láska může dělat 
divy. Její bratříček byl velmi těžce nemocný. 
Našli mu nádor na mozku. Znamenalo to, že 
brzy umře. Rodiče byli chudí, ale udělali 
všechno, aby ho zachránili. Vynaložili na to 
všechny své úspory.  
   Jednou večer se otec se slzami v očích obrá-
til k mamince: „Už nic nepomůže. Myslím, že 
je konec. Mohl by ho zachránit jen zázrak.“ 
Dívenka v koutku místnosti se zatajeným 
dechem zaslechla, co tatínek říkal. Běžela do 
svého pokoje, popadla svou pokladničku  a 
potichu vyběhla na ulici. Zamířila do nejbližší 
lékárny. Stoupla si do fronty a trpělivě čekala. 
Když se dostala na řadu, přiblížila se k pultu, 
stoupla si na špičky a vysypala před udiveného 
lékárníka na pult všechny své peníze.  
   „Co bys chtěla, holčičko?“ „Je to pro mého 
bratříčka, pane lékárníku. Je moc nemocný a já 
jsem mu přišla koupit zázrak.“ „Co to říkáš?“ 
zamumlal lékárník. „Jmenuje se Andrea a 
nějaká věc mu roste uvnitř v hlavě. Tatínek 
řekl mamince, že je konec, že už se nedá nic 
dělat, že by mu pomohl jenom zázrak. No a já 
mám bratříčka hrozně ráda, a tak jsem vzala 
všechny peníze, co mám, abych mu zázrak 
koupila.“ Lékárník se smutně usmál. “Víš, 
holčičko, my tady zázraky neprodáváme.“        
   „Ale jestli tyhle peníze nestačí, budu se 
snažit, něco vymyslím, abych mohla přinést 
ještě další. Kolik stojí zázrak?“  
   V lékárně byl v té chvíli také vysoký 
elegantní muž. Zdálo se, že ho ten zvláštní 

rozhovor zaujal. Lékárník jenom smutně 
rozhodil ruce. Holčička se slzami v očích 
začala sbírat své mince. Muž k ní přistoupil. 
„Proč pláčeš, holčičko? Co se ti stalo?“ 
   „Pan lékárník mi nechce prodat zázrak a ani 
mi nechce říct, kolik stojí … Chci ho pro mého 
bratříčka Andreu - je hrozně nemocný. 
Maminka říká, že by potřeboval operaci, ale 
tatínek povídal, že to stojí moc peněz, že to 
nemůžeme zaplatit a že ho může zachránit jen 
zázrak. Proto jsem přinesla všechno, co mám.“ 
    „Kolik máš?“ „Jeden dolar a jedenáct 
centů… ale mohla bych ještě něco sehnat…“ 
   Muž se usmál: „Podívej, nemyslím, že by to 
bylo potřeba. Jeden dolar a jedenáct centů, to 
je přesně cena zázraku pro tvého bratříčka!“    
   Jednou rukou sesbíral peníze a druhou jemně 
uchopil dívenku za ruku. „Doveď mě k vám 
domů. Chci se podívat na tvého bratříčka a 
také promluvit s tatínkem a s maminkou – 
uvidíme, jestli bude možné najít malý zázrak, 
který potřebujete.“  
   Velký elegantní muž a holčička vyšli ruku 
v ruce z lékárny. Ten muž byl profesor Carlton 
Armstrong, jeden z nejproslulejších neuro-
chirurgů na světě. Operoval malého Andreu a 
ten se pak po několika týdnech vrátil domů 
úplně zdravý.  
   „Tahle operace,“ šeptala maminka, „je 
opravdový zázrak. Ptám se sama sebe, kolik 
musel stát…“ Andreova sestřička se usmívala 
a nic neříkala. Věděla, kolik stál zázrak: jeden 
dolar a jedenáct centů… a navíc samozřejmě 
lásku a důvěru jedné holčičky.  

 

„Amen, pravím vám: Budete-li mít víru jako hořčičné zrnko, můžete říci této hoře:  
‚Přesuň se  odtud tam!‘, a přesune se; a nic vám nebude nemožné.“  (Mt 17, 20) 

                                   (Bruno Ferrero: Úsměvy pro duši) 
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