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4. neděle adventní – 18. prosince 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ   -  19. prosince 15:00 – 18:00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

před Štědrým dnem 16:45    zkouška dětské scholy na faře 
ÚTERÝ       - 20. prosince 15:00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se  

před Štědrým dnem              rozloučíme  s paní Marií Applovou z Dolní Čermné 
 17:00   Vánoční koncert žáků  ZUŠ LANŠKROUN  

                  v orlovně  v Dolní Čermné 
STŘEDA    - 21. prosince 18:00   mše sv. v Dolní Čermné   

před Štědrým dnem              za zdraví a víru všech nemocných 
ČTVRTEK  - 22. prosince   7:30   mše sv. v Dolní Čermné  

před Štědrým dnem              za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu a Vitouchovu 
PÁTEK       - 23. prosince 19:00    mše sv. v Dolní Čermné   

před Štědrým dnem              za Františka Severina 
SOBOTA     - 24. prosince  7:30    mše sv. v Dolní Čermné   

                za Marii Dohnalovou, manžela a rodinu Lenochovu 
ŠTĚDRÝ DEN 16:00   mše sv. ve Verměřovicích  z vigilie slavnosti Narození         

                 Páně, určena pro všechny, kteří se nemohou zúčastnit  

              půlnoční mše sv. Zpěv koled doprovází rytmická hudba. 

                za Gabriela Macana 
   24:00   půlnoční mše sv. v Dolní Čermné   -   za farníky 
                 Zazní ČESKÁ VÁNOČNÍ MŠE Otakara Tvrdého  
                v podání chrámového sboru a orchestru.  

NEDĚLE  -  25. prosince 9:00    mše sv. ve Verměřovicích   
                za Josefa Maříka 

Slavnost              
NAROZENÍ PÁNĚ 10:30   mše sv. v Dolní Čermné      (lektor.služba: pan Krátký 73)            

              Hudbou a zpěvem doprovází dětská schola. 
Dnešní sbírka je určená              za všechny dobrodince naší farnosti 

na opravu farního kostela  
v Dolní Čermné. 15:00   zpívané latinské nešpory v Dolní Čermné         

    
 
 
 



 
 

Pozvání do kina: 
Městské kino Jablonné nad Orlicí uvádí ve čtvrtek 22. prosince 2011 v 19:30 hodin 

polský dokument o nejvýznamnější osobnosti polských novodobých dějin 
Jan Pavel II. Hledal jsem vás. 

 
Příležitost ke sv. zpovědi  
Ve farním kostele v Dolní Čermné v pondělí 19.12.2011 od 15:00 h. – do 18:00 h. 
Zpovídají P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí a otec Josef.  
V ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem mše svaté.  
 
              

Modlitba  
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti.  
Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti.  
Mluvíme o budoucnosti a nedovedeme se vypořádat s minulostí.  
Mluvíme o následování a naše cesta je jen pokulháváním.  
Mluvíme o Tvém příchodu, ale zabydlujeme se zde tak, jako bychom neměli nikdy 
odejít.  
Mluvíme o spáse a vůbec se nebráníme tomu, co naše spasení ohrožuje ... 
Pane, vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost a malověrnost a uveď nás na 
novou cestu.  Amen. 
 

H  U  M  O  R 
Muž jednou cestoval výjimečně vlakem. 
Zašel si do jídelního vozu na sodovku a 
nemohl najít svoje kupé. Vyhledal tedy 
průvodčího, aby mu poradil.  
„Vy si nepamatujete číslo kupé?“  
„Ne, nepamatuji. Ale vím, že z toho okna 
byl výhled na takový obrovský 
kamenolom.“ 
 

Potkají se dva známí. „Kamaráde, tebe 
jsem už dlouho neviděl! Ale jak to 
vypadáš? Člověče, tys býval takový 
kulaťoučký, červeňoučký, ale teď? Teď je 
všechno naopak! Vypadáš příšerně! Co se 
ti, Zdeňku, stalo?“ 
„Promiňte, ale já se nejmenuji Zdeněk.“ 
„No, neblázni, člověče, tak ty už se ani 
Zdeněk nejmenuješ?“ 

Přijde manželský pár do čínské restaurace. 
Usadí se a přiběhne číšník. „Co si dáte? 
Máme kočičí nožičky, psí steaky …“  
Žena se zhrozí: „Ježkovy voči…“ 
„Výborná volba, madam.“ 
 

„Pane vrchní, ta polévka je opravdu 
rybí?“ „Samozřejmě, pane. Osobně jsem 
viděl, když do ní kuchař lil vodu 
z akvária.“ 
 

Říká paní učitelka: „Venku krásně sněží, 
co kdybychom začali s koulováním?“ 
„Ano, ano,“ volají všichni žáci.  
„Dobrá… K tabuli půjde Nováková.“ 
 

„Byli jste už na Štrbském plese?“  
„Ne, my chodíme na hasičský.“
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