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7. neděle velikonoční  –  20. května 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  21. května 15:00 příprava dětí na 1. sv. přijímání 
po 7. neděli velikonoční 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

   

ÚTERÝ     - 22. května 15:00 generální úklid fary 
po 7. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

  za Jana Šimka, dva bratry a matku 

STŘEDA  - 23. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 7. neděli velikonoční  za Annu Rollerovou a bratry Macháčkovy 

 20:00  náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK -  24. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 7. neděli velikonoční  na dobrý úmysl 

   

PÁTEK      - 25. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 7. neděli velikonoční  za Stanislava Filipa a bratra Antonína 

   

SOBOTA  - 26. května 9:00 zpověď dětí před 1. sv. přijímáním a nácvik liturgie 
sv. Filipa Neriho, kněze   slavnosti 1. sv. přijímání v kostele v D. Čermné 

 10:00 schůzka ministrantů na faře 

 19:00  mše sv. ve Verměřovicích   
  za Josefa Kanicha 

 20:30 Svatodušní vigilie v kostele v Dolní Čermné 

NEDĚLE – 27. května 8:00 mše sv. v Dolní Čermné  

Slavnost    se slavností prvního svatého přijímání dětí     

SESLÁNÍ  za děti, které jdou k 1. sv. přijímání 

  setkání a pohoštění pro děti a jejich rodiny v orlovně 

DUCHA SVATÉHO 10:30  mše sv. v Petrovicích         

   za Karla Formánka a oboje rodiče 

Končí doba velikonoční 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Kužílkovi 202) 
a začíná liturg. mezidobí.   za farníky  



 

OZNÁMENÍ SVATBY 
V sobotu 2. června 2012 při mši svaté v 11:30 hodin v kostele ve Verměřovicích si udělí 
svátost manželství snoubenci slečna Marie Moravcová z Verměřovic a pan Bohumil 
Peškar z Letohradu.      
 
PODĚKOVÁNÍ  
Děkujeme za dary při sbírce na bohoslovce 
a kněžský seminář konané v neděli 13. 5. 
2012. Výše sbírky činila 8.521,- Kč. Pán 
Bůh zaplať.     

ÚKLID FARY  
 

V úterý 22. května 2012 od 15:00 hodin se 
uskuteční generální úklid fary.  
Prosíme o pomoc při tomto úklidu.   

 
PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ : vždy 30 minut před začátkem mše svaté v Dolní 
Čermné a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře. 
 

Stát se vnímavým pro sílu vycházející z ticha 
 

 Letnice a Duch svatý - od té doby, co 
existuje křesťanství, jsou to pojmy, které 
jakoby obsahovaly magnetickou sílu, neboť 
jejich působení právě v nové době daleko 
přesahuje prostor věřících v církvi.  

Od Spasitele bychom také my očekávali 
asi zcela jiné dary, než o jakých se píše u 
Pavla. To, co potřebujeme, jsou přece dům, 
peníze, dobré jídlo, krásné zájezdy a dovolené, 
úspěch, uznání, pohodlí, náš klid, jistota a 
bezpečí. Ale ne Duch svatý. Vždyť On je ve 
skutečnosti snad pravý opak toho všeho – on 
nás zneklidňuje v našem majetku, našem 
pohodlí, našem uznání, které tak často spočívá 
na pochybných kompromisech. On je bouře. 
On nás nezabydluje v naší pohodlnosti, 
vystavuje nás posměchu tím, že nás staví do 
služby pravdě a pobízí nás k sebepřekonávání, 
jež „miluje druhého jako sebe samého“. Učí 
nás zcela jiné spáse a osvobození, než o jakém 
učil Jáchymův třetí věk a všechny ostatní 
pozemské ráje. A přece – není onou bouří, 
která člověka osvobozuje od něj samého, činí 
jej upřímným a dobrotivým, nejradikálnější ze 
všech revolucí, jedinou opravdovou nadějí 
světa?  

Avšak ptám se nyní, není to vlastně 
protimluva? Na jedné straně slyšíme, že Duch 
svatý je něco, co nelze ukázat, že je 

neviditelný jako láska, která když se setká s 
člověkem, tak jej přetváří od základu. Ale ani 
tu nelze přece ukázat takovým způsobem, 
jakým se třeba předvádí nové auto. Na druhé 
straně se říká, že Duch svatý je bouře, 
proměna, a to taková, že bývá označován jako 
síla nového stvoření, jehož zasahování do 
skutečnosti není méně podstatné než právě 
„stvoření“. Jak se to děje? Nuže, jádro 
odpovědi je už dáno odkazem na lásku, kterou 
nelze ukázat, a přesto je základní silou 
lidského života, ano, skutečnosti jako takové. 
  Ať už Duch svatý, dar nového stvoření, 
do člověka vstoupí či nikoli, ať už mu člověk 
dá prostor nebo ne, nelze navenek ani vidět, 
ani dokázat. To není to nejdůležitější. A přece 
se otevírá nová dimenze lidského života, na 
níž koneckonců vše zaleží. Vždyť smyslem 
Letnic není nechat nás snít o lepších světech 
pro budoucnost; a už teprve ne udělat z nás 
stratégy budoucnosti, kteří bez rozmyslu 
přítomnost obětují chiméře příštího. Smyslem 
tohoto dne je učinit nás bdělými pro dnešek, 
pro tichou sílu božské dobroty, která klepe na 
naši přítomnost a život a chce je přetvořit. 
Takováto vnímavost pro sílu vycházející z 
ticha – není to úkol i naděje pro křesťany a 
zároveň nekřesťany, pravý smysl Letnic, který 
se může týkat všech? 

                                                                                 (Z knihy Boží světlo v naší době, Benedikt XVI.) 
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