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13. neděle v liturgickém mezidobí – 26. června 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
      PONDĚLÍ    - 27. června          sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve     

ÚTERÝ       - 28. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
sv. Ireneje,              za Josefa Moravce a Boží pomoc v nemoci 

biskupa a mučedníka  
    STŘEDA      - 29. června 15.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

Slavnost SV. PETRA   19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
A PAVLA, APOŠTOL Ů              za Petra Faltejska, manželku a sourozence 

              (lektorská služba: Marešovi 408)        
ČTVRTEK    - 30. června 

13. týdne v mezidobí     
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Jana Faltejska, vnuka a zetě 

     17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
    19.00    mše sv. ve Verměřovicích    
                za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu 
         PÁTEK       - 1. července 17.00    výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO 17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
SRDCE JEŽÍŠOVA, 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
první pátek v měsíci              za Josefa Šimka a živou osobu 

                  po mši svaté společná adorace  
      SOBOTA       - 2. července   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   

  Památka Neposkvrněného              za farníky 
Srdce Panny Marie, 19.00    mše sv. ve Verměřovicích    
první sobota v měsíci              na úmysl dárce 

NEDĚLE  -  3. července   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
              za Rudolfa Klekara, manželku, rodiče z obojí strany,  

14. neděle                     oba zetě a vnučku 

v liturgickém mezidobí              (lektorská služba: paní Vávrová 264) 
  

   9.00    mše sv. v Petrovicích    
              za Marii Markovou, manžela a vnučku Ludmilu 
  

 16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
              za Marii a Františka Neugebauerovy 
              (lektorská služba: Marešovi 410) 

 

Prosíme rodiče a děti, aby do konce měsíce června odevzdali přihlášky na výuku 
náboženství ve školním roce 2011-2012. 
 



Příležitost ke sv. zpovědi budete mít: 
v Dolní Čermné ve středu 29. 6.  15:00 – 17:00 h. zpovídá P. Ján Kubis 
  17:00 – 18:55 h. zpovídá P. Josef Roušar 
 v pátek 1. 7.       17:00 – 18:50 h.  
 v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté 
ve Verměřovicích ve čtvrtek 30. 6.  17:00 – 18:55 h.  
 

Návštěva starších a nemocných farníků: 
Ve středu 29. 6. 2011 dopoledne i odpoledne ve Verměřovicích, ve čtvrtek 30. 6. dopoledne i 
odpoledne v Dolní Čermné a v pátek  1. 7. dopoledne v Dolní Čermné a v Petrovicích. 
 

Bez spojení s Bohem nemohou lidé žít v láskyplných vztazích 
    Bez stálého spojení s Bohem, který je 
pramen a zdroj pravé lásky, a který má své 
srdce otevřené pro každého člověka, ne-
můžou lidé mezi sebou žít v láskyplných 
vztazích. 
    Ano, právě spojení s Ježíšem, který má 
otevřené srdce plné lásky, nám umožňuje 
milovat a být milováni! 
    Ve všech národech je srdce symbolem 
středu lidské bytosti, pramene tělesného i 
duchovního života. 
    O svátku Božského srdce jde také o střed 
božsko-lidské Kristovy bytosti, o jeho 
lásku, která se ujímá všech lidí: "V tom se 
ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal 
svého jednorozeného Syna, abychom skrze 
něj měli život." 
    Kdyby svět zapomněl na "srdce" a za-
vládl by v něm jen rozum a vůle, stal by se 
chladným, chudým a krutým. 
     

    Boží Syn přišel na zem, aby ukázal, že 
Bůh je láska a že má otevřené své srdce pro 
každého člověka. Je pro nás útěchou a opo-
rou, že nad každým bdí Boží srdce, které 
má nekonečnou lásku i moc a říká při všech 
bolestech: "Miloval jsem tě odvěkou láskou 
a přitáhl jsem tě slitovně na své srdce" (Jer 
31,3). 
    Boží srdce se nechává na kříži otevřít, 
aby v něm každý člověk mohl najít odpu-
štění, pokoj, úkryt, útočiště, pevnost, 
zázemí a domov. 
    Ve světě, který se odloučil od Boha a 
který je zohyzděný hříchem, ve světě, ve 
kterém vládne nemilosrdná moc, nespra-
vedlnost, tvrdost, bezohledné zájmy a ne-
lidské ideologie, můžeme, tak jako svatý 
Jan ve večeřadle, přijít ke Kristu a položit 
svou hlavu na jeho srdce, které bije pro 
jednoho každého z nás!   
          (Josef Hrbata, Světlo v temnotách) 

Prázdninová litanie 

      Ochraň mne  před nesmyslnými dny nudy, 

                                    před dny bez modlitby a bez myšlenek na Tebe,  

                                       před tlacháním a špinavými řečmi,  

                                          před skleslostí, prostředností, neovládáním se, před lhostejností. 
 

      Prosím tě,  otevři mi oči pro všechno dobré a krásné, 

                                 ať má ústa nacházejí slova radosti,  

                                      ať jsou mé ruce ochotny dávat a pomáhat, 

                                           ať s bdělým duchem přijímám pravdu,  

                                               pomoz mi, abych svým životem zvěstoval Tebe.  
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