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SYMBOLY BOŽÍHO SLOVA
Bible je plná symbolů, mohli bychom i říci „zahrada symbolů a imaginace“. Proč kniha knih používá tak často
symbolickou řeč? Symbol bývá snadno srozumitelný, a to i lidem různých období a kultur. Navíc je otevřený různým
významům, „barvám a odstínům“, a tak se velmi hodí k vyjádření duchovních skutečností, Boha samého a jeho darů, které mají
neprobádatelnou hloubku i výšku šířku i délku (srov. Ef 3,18).
Není tedy divu, že samotná Bible používá různé symboly i ve vztahu k Božímu slovu: zde naleznete určitý přehled těch
nejdůležitějších.
Světlo
Světlo je častým synonymem života (srov. Iz 58, 8; Jan 8, 12; Zj 21, 23-24): starověký člověk si nedokázal představit život
bez světla, vždyť pouze za denního světla mohl pracovat a tvořit. Právě proto se stvoření světla stalo prvním Božím úkonem:
tím se podle svatopisce vytváří základní podmínka pro navazující tvoření dalších skutečností.
Skoro samo sebou se tento symbol musí vztahovat i na Boží slovo, které představuje cestu i život zároveň: „Světlem pro
mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žl 119, 105); „Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo, nezkušení nabývají
rozumnosti“ (Žl 119, 130).
Prostřednictvím Božího slova jsme získali orientaci, směr putování. Ukazatele na křižovatce. Světlo pro život s Bohem
a s druhými, vodítko pro řešení konkrétních životních situací.
Pokračování příště.
(z knihy Angela Scarana Modlitba s Biblí v ruce) oJ

PROSBA PRO VŠEDNÍ DEN
Neprosím o zázrak, Pane,
ale o sílu pro všední život.
Nauč mě umění malých kroků.
Uč mě hledat a nalézat,
daruj mi rozhodnost v pravý čas.
Obdař mě schopností rozlišovat
prvořadé od druhořadého.
Prosím o disciplínu,
abych jen tak neproklouzl životem,
a rozdělil si rozumně své dny,
abych neprospal záblesky světla a
vrcholy
a abych si aspoň tu a tam našel čas
na umělecký zážitek.

Antoine de Saint-Exupér
Dovol mi přesvědčit se o tom,
že pouze vzpomínat na minulost
či snít o budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to,
co je mi nejbližší,
pomoz mi pokládat právě
prožívanou hodinu za nejdůležitější.
Ty víš,
jak velmi potřebujeme
přátelství.
Dej, abych dorostl
této nejkrásnější,
nejtěžší, nejriskantnější
a nejněžnější
záležitosti života.

Vnukni mi
pravou chvíli
a pravé místo,
kde mohu zanechat
balíček dobra,
slovy či beze slov.
Chraň mě před tím,
abych promarnil svůj život.
Nedávej mi to, co si přeji,
ale to, co potřebuji.
Nauč mě umění
malých kroků.
Ochraň mě
před naivní vírou,
že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání,
že těžkosti, porážky,
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(19. století)
Psát o prachatickém rodákovi sv. Janu Nepomuku Neumannovi znamená psát především
o radostné rodině, ve které vyrostl. Rodiče, rozhodně ne bohatí, poslali svého syna na studia do
gymnázia v Českých Budějovicích. Nevystudoval medicínu, jak si tajně přál otec, ale vystudoval
teologii, k veliké radosti své matky.
Pro kněžské svěcení odjíždí do Ameriky, kam za ním později přijíždí i mladší bratr Václav. Oba
bratři vstoupí k redemptoristům. Václav jako bratr laik.
Otec Jan se po čase stane provinciálem americké rodiny redemptoristů, působí v lidových
misiích, píše biblické dějiny a malý i velký katechismus. Největší úkol obdržel, když jej Pius IX.
jmenoval filadelfským biskupem. Při vyhlášení mariánského dogmatu o neposkvrněném početí Panny
Marie v roce 1854 to byl právě biskup Jan, kdo papeži obracel listy při čtení slavnostního dokumentu.
V Římě se biskup Jan dočkal i zajímavého setkání. Za deště zastavil kočár a bylo mu nabídnuto
svezení. V kočáře jel poslední korunovaný český král Ferdinand Dobrotivý, který dal svému
bývalému poddanému na svatbu filadelfské katedrály vpravdě královský dar.
Cestu do Říma protáhl biskup Jan do Prahy, kde navštívil svoji sestru – představenou Nemocnice Pod Petřínem – a zajel
do Českých Budějovic, kde se setkal s biskupem Jirsíkem. Především na něj čekaly rodné Prachatice, kde navštívil hrob své
maminky a naposledy se setkal se svým starým otcem. Ve zdejším kostele sloužil mši a pronesl kázání.
Zemřel zcela vyčerpán apoštolskou prací na počátku ledna 1860, svatořečen byl Pavlem VI. v roce 1977.
(Karmelitánský kalendář 1999 – autor neuveden) oJ

BIBLICKÉ POSTAVY – JOŠIJÁH
Už Homér nazýval krále „pastýři národů“; tento obraz je rozšířen v mnoha kulturách. Dnešní liturgie je zaměřena na
oslaveného Krista, krále, a začíná se právě úryvkem z Ezechiela. Ten se věnuje Bohu, pastýři, který se rozhoduje, že nahradí
špatné pastýře Izraele (34, 11-12, 15-17). Hebrejští králové byli ve skutečnosti vším jiným než dobrými pastýři svého lidu.
Bible opakovaně potvrzuje jejich nevěrnost a nespravedlnost. Přesto se najdou výjimky, a dnes se chceme věnovat jedné z nich.
Krátce totiž představíme krále Jošijáha, vládce jižního království, za jehož panování vystoupil prorok Jeremiáš, povolaný ke
službě „ve třináctém roce Jošijáhova kralování“ (1,2), neboli v r. 626 př. Kr.
Jošijáh – jehož jméno je vykládáno rozličně jako „Hospodin dává, tvoří nebo uzdravuje“
– byl synem velmi špatného krále Amona, zabitého při vojenském spiknutí v r. 639 př. Kr.
Tak Jošijáh nastoupil na trůn v pouhých osmi letech a zůstal na něm třicet jeden rok. Vedl
náboženskou politiku s velkým duchovním zápalem a zničil všechny stopy pohanského kultu,
který jeho předchůdci tolerovali, nebo dokonce podporovali. Za jeho vlády došlo k epizodě,
která je předmětem různých výkladů. Najdeme ji ve 22. kapitole Druhé knihy Královské.
V r. 622 př. Kr. během prací na opravě chrámu v Jeruzalémě nalezl nejvyšší kněz
Chilkijáš v jedné místnosti „knihu Zákona“, kterou odevzdal ministru Šafanovi, znalci zákona
a kultury, jenž ji postoupil králi. Ten se rozhodl přijmout ji jako základ skutečné a hluboké
náboženské reformy; v tom jej podpořila kromě kněží i jedna prorokyně, jistá Chulda, která
byla manželkou královského strážce oděvů. Je obtížné určit, zda šlo o skutečný nález, který se
stal způsobem, jak slavně podpořit reformu, stejně jako je těžké rozhodnout, co přesně bylo
v této „knize Zákona“ napsáno: mnozí se domnívají, že šlo o první redakci textu, který dnes
nazýváme Deuteronomiem, pátou knihou Bible, která patří k Tóře, tedy k božskému Zákonu.
Je jisté, že tím Jošijáh získal podklad k vymýcení modlářství, které již nakazilo široké vrstvy v Izraeli (2 Král 23), a to
i v severním království se sídlem v Samaří, jež padlo v r. 722 př. Kr. pod okupační moc Asýrie. Našel zde rovněž příležitost, jak
znovu slavit svátek Velikonoc: „Takové Velikonoce jako tyto se neslavily ode dnů Soudců, kteří spravovali Izraele, a po celou
dobu izraelských králů a judských králů“ (23,22). Mezitím se však mezinárodní politika velmi rozkolísala.
Na východě vycházela stále jasnější hvězda novobabylónské říše, která silně dotírala na Asýrii, mocnost do té doby
vládnoucí na Východě. Farao Neko II., který si přál rozdělení orientální velmoci, svého rivala, se rozhodl pomoci Asýrii
a poslal jí na pomoc vojsko. To nutně muselo přejít přes Jošijáhovo území, aby se dostalo k Ninive, hlavnímu městu Asýrie
ohroženému Babylóňany. Judský král se rozhodl vzdorovat, snad protože doufal v pád Asýrie, která již zničila bratrské
izraelské království s hlavním městem Samaří.
Proto shromáždil své vojsko v pevnosti na jih od Megidda, „ale Neko ho při první srážce v Megiddu zahubil. Jeho
služebníci převezli z Megidda jeho tělo na voze, dovezli ho nazpět do Jeruzaléma a pohřbili ho do jeho hrobu“ (23,29-30). Byl
rok 609 př. Kr. a tak skončil život dosud mladého (nebylo mu ještě čtyřicet let), zbožného a spravedlivého vladaře, jehož jméno
se stalo požehnáním. Jak psal ve 2. století př. Kr. Sirachovec, biblický mudrc, kromě Davida a Jošijáha všichni jednali špatně,
neboť opustili zákon nejvyššího“ (49,4).
(Gianfranco Ravasi, Biblické postavy) -oJ-
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Na vedlejší koleji?!
Již rok jsem ochrnutý a nemohu chodit. Musím bojovat s dojmem, že jsem odstavený na vedlejší kolej a že jsem naprosto
závislý na druhých. Svět se zredukoval na můj pokoj. Je pravda, že ve svém blízkém i vzdálenějším okolí nemůžu ničím hýbat,
ale žiju! A všechno může být příležitost chválit, děkovat, modlit se, obětovat. Ježíš na kříži také už nedělal žádné divy
a nepronášel řeči, ale dál miloval tou největší a nejčistší láskou a dal za nás svůj život. A tak jsem objevil, že být připoutaný na
lůžko neznamená být nepohyblivý.
P. V.
Starosta
Můj manžel přijal kandidaturu na starostu. Určitě to neudělal kvůli ambicím, ale z čisté touhy sloužit lidem v naší obci. Já
jsem s tím však zpočátku nesouhlasila. Můj nesouhlas pramenil ze strachu, že tím, že situace v naší obci je velmi náročná,
závazek takového druhu by mohl mít negativní dopad na rodinu. Výhrůžky a hádky ničemu nepomohly. Když jsem se jednu
sobotu ráno z novin dočetla, že podepsal kandidaturu, bylo mi z toho zle. Další den se při mši četlo evangelium o neplodném
fíkovníku. V té chvíli jsem se cítila jako ten fíkovník - neschopná nést plody. Nejen to: svým postojem jsem bránila
i manželovi, aby přinášel plody ve prospěch obce. Pochopila jsem, že Ježíš ode mne chtěl, abych mu darovala i svou rodinu,
i když jsem měla strach. Když jsem se vrátila domů, řekla jsem manželovi a dcerám, k čemu jsem dospěla, a rozhodly jsme se
ho podporovat. Od té chvíle jsem ho začala doprovázet na všechna setkání a shromáždění. Nyní, když se stal starostou, v tom
pokračuji.
F. D., Itálie
Ve školce
Soně je pět let. Jednoho dne říká mamince: „Už nechci chodit do školky, nemám žádnou kamarádku.“ Za pár dní svůj
postoj změní a do školky jde ráda. „Co se změnilo?“ ptá se maminka. „Viděla jsem, že tam je holčička, která je pořád potichu
a stranou. Nikdo si s ní nechtěl hrát. Tak jsem šla za ní a řekla jsem jí, že ji mám ráda. Usmála se na mne a pak si začala hrát.
Víš, maminko, láska zahřeje všechny.“
Soňa, Slovensko
Napětí v rodině
„Můj manžel i já jsme se domů vrátili unavení a ve velkém napětí. Přestali jsme se ovládat a pořádně jsme se pohádali.
Vypadalo to, že naše manželství je u konce. Snažila jsem se situaci nějak napravit, ale manžel byl stále nazlobený. Další den
jsem měla jít pomoct jedné chudé rodině. Nebyl by to však útěk z dané situace, kdyby se mi nepodařilo usmířit se s manželem?
Ten den měl mít manžel jedno důležité setkání. Překonala jsem strach z jeho reakce, zatelefonovala jsem mu a poprosila
o odpuštění. Všechno bylo vymazáno, cítila jsem, že jsem milovaná a to dalo i smysl tomu, že jsem se šla věnovat druhým.
F. P., Panama
Vytažené kabely
V prvních letech manželství se nám často stávalo, že dialog mezi mnou a mým manželem narušila rozdílnost našich
pohledů. Někdy se po silné výměně názorů rozhostilo naprosté ticho, které přetrvávalo i celé dny. Krátkou přestávku na oběd
po návratu z práce naplnilo televizní zpravodajství, které Gaetano se zápalem sledoval. Jednou, s důvěrou v Boží pomoc, jsem
se rozhodla vyslat Gaetanovi jasné poselství. Vrátila jsem se brzy ze školy a připravila jsem dobrý oběd, prostřela jsem stůl
pěkněji než obvykle, postavila na něj kytku a zapálila svíčku. Pak jsem odpojila všechny televizní kabely. Když přišel, udiveně
se mě zeptal, co že se slaví. Sedli jsme si ke stolu a jako obvykle se pokusil zapnout televizi. Hned pochopil, že nejde
o poruchu. Se smíchem mě objal a poprosil za odpuštění. Slíbili jsme si, že se budeme z lásky navzájem korigovat. Byla to
důležitá chvíle pro růst našeho vztahu.
G. G., Itálie
V kuchyni
Když jsem měl službu v kuchyni, nesnášel jsem, když mí spolubratři šli kolem a ochutnávali přitom to, co jsem
připravoval. Pokaždé jsem jim bránil, aby se něčeho dotýkali. Jednou, když jsem v evangeliu četl úryvek o třísce v oku druhých
a o trámu ve svém vlastním, jsem si uvědomil, že můj přístup k bratřím mi bránil je mít rád.
Od té doby, když někdo procházel kuchyní, jsem ho zval, aby ochutnal, co vařím, a ptal jsem se ho na radu – jestli mám
například přidat sůl nebo něco jiného. Od té doby se atmosféra v klášteře změnila.
O. K., Polsko
Milovat znamená riskovat
Před nějakou dobou k nám domů začal chodit jeden patnáctiletý chlapec, který měl za sebou již několik krádeží. Mnozí
lidé nám radili, abychom byli opatrní a abychom dobře zvážili, jestli by nebylo lepší si od něj držet odstup. My jsme však byli
přesvědčeni, že v něm je Ježíš a že je potřeba ho milovat skutky i za cenu riskování. Ten chlapec u nás býval často, chodil
s námi ven, hrál si s našimi dětmi. Po několika měsících se zase ozval jeho instinkt, který ho vedl ke krádežím, a vzal nám
peníze. Když jsme na to přišli, rozhodli jsme se s ním promluvit. Po prvních chvílích zapírání se přiznal, s pláčem se omluvil
a slíbil, že peníze vrátí. Především se však uklidnil, když viděl, že může dál počítat s naším přátelstvím a že kdyby potřeboval
peníze, má nás o ně jen poprosit. Teď již nekrade a také našel práci.
D. L., Itálie
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Nečekané zjištění
Čekali jsme naše první dítě. Krátce poté, co jsme na to přišli, nás zaskočilo jedno nečekané zjištění: malá bulka na prsu.
Z vyšetření vyplývalo, že jde o rakovinu. Pro mne a pro manžela, který je lékařem, to byla tvrdá rána. Tři dny po rozhovoru
s jedním odborníkem jsem byla operovaná. Podle něj bylo těhotenství přitěžujícím faktorem a bylo třeba hned podstoupit
potrat, aby se mohlo začít s chemoterapií. Nechtěli jsme se vzdát. S důvěrou v Boha jsme konzultovali mou situaci s dalšími
lékaři a hledali jsme alternativní řešení. Nakonec jsme se rozhodli pro císařský porod v sedmém měsíci těhotenství, kdy už bylo
dítě natolik vyvinuté, že mohlo bez problémů přijít na svět. Až poté jsem začala chemoterapii a ozařování. Od té doby uplynulo
osm let a nyní čekáme třetí dítě.
M. D., Francie
Máme jednoho Otce
Náhodou jsme se setkaly po mnoha letech. Neviděla jsem ji od gymnaziálních studií. Kvůli různým smutným událostem se
ocitla – ona, která vystudovala matematiku – v mém městě bez jediné koruny jako bezdomovkyně. Byla zoufalá. Vyslechla
jsem ji. V té chvíli jsem u sebe neměla nic, co bych jí mohla dát, ale slíbila jsem jí, že jí pomůžu, aby si tím byla jistá, protože
máme jednoho Otce v nebi. Domluvily jsme se, že se setkáme další den. Mezitím jsem za pomoci druhých našla pro ni dočasné
ubytování a dala dohromady určitou finanční částku, aby měla alespoň z čeho žít, jíst a mýt se. Po dvou dnech se znovu ozvala.
Přinesla mi peníze a vysvětlila mi, že dostala nabídku práce v jednom místě, kde je zajištěna i strava a ubytování. A připojila:
„Víc než za peníze ti musím poděkovat za to, že jsi mi dala to, co jsem nejvíc potřebovala: naději a jistotu, že mám Otce, který
na mne myslí.“
F. I., Itálie
s využitím materiálů Nového Města sestavila -BM-

AHOJ DĚTI!
Dnešní neděle je poslední v letošním liturgickém roce. Slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále. Příští neděle
už bude první adventní a zahájíme dobu přípravy na svátky narození Božího Syna. Všude se objeví adventní
věnce se svíčkami, které se postupně budou jedna po druhé rozžíhat. Malé světlo od jedné svíčky zesílí s každým
dalším plamínkem, až při čtvrté adventní neděli vytvoří na věnci celý kruh.
Můžeme v tom sledovat velkou symboliku, jak se my sami budeme den po dni přibližovat k Vánocům – ke
Svaté noci, v níž vzešlo Světlo – narodil se nám Vykupitel. Na mnoha místech Písma svatého se setkáme s tím,
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že Bůh je nazýván světlem, naopak zlo temnotou. Sám Pán Ježíš o sobě říká: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8,12)
Připravme se tedy i letos v adventu, který je sice velmi krátký, ale opět je nám nabízen jako čas milosti, na příchod našeho
Pána.
Obrázek je poskládán z 22 dílků, na každý adventní den jeden. Vaším úkolem bude najít vždy malé číslo, které označí
správné datum a odpovídající dílek vybarvit. Zkuste také tuto každodenní snahu spojit s krátkou modlitbou za nemocné děti ve
světě. Až najdete poslední číslo, tedy 24, znamená to, že bude čtvrtá adventní neděle a současně Štědrý den. Přeji krásný advent.
(Otazníček)
Pro starší:
Slavnost Ježíše Krista Krále pro nás může být velmi dobrým tématem k zamyšlení. Myšlenek se nabízí celá řada. Při
vyslovení slova král se nám vybaví zcela určitě pohádkové postavy, možná i nějaký panovník z historie. Pokud tento titul stojí
za jménem Ježíše Krista, říká naprosto jasně a konkrétně, že Ježíš je skutečným Pánem nad tímto světem se vším, co se v něm
děje. I tam, kde se člověku zdá, že už není ani zrnko naděje, Ježíš se ujímá vlády.
Nádherně tento případ potvrzují poslední okamžiky Pána Ježíše před smrtí na kříži. V Lukášově evangeliu můžeme číst
o výsměchu farizeů, vojáků i jednoho z lotrů ukřižovaných spolu s Ježíšem. Hlavně se ale dozvíme, jak Ježíš odpovídá druhému
lotrovi, který se k němu obrací s důvěrou a prosbou… Dostává odpověď, jakou může dát jen (tajenka).
Tajenku (13 písmen) zjistíte v osmisměrce, která symbolizuje královskou korunu. Její náplň tvoří krásná slova vstupní
modlitby, již můžeme při Slavnosti Krista Krále slyšet. Pouze spojku (i) a předložku (z) v osmisměrce nenajdete. Pozor, některá
slova se překrývají.
Modlitba
Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho
tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Dny, které list sledoval, byly „dušičkové“, jak se říká. Znamená to, že jsou kolem 2. listopadu, kdy vzpomínáme na
všechny zemřelé bližní.
Pokud se vám podařilo zorientovat v množství čísel a najít řešení, pak jste snadno doplnili větu: Všichni svatí, PROSTE
ZA NÁS!

VÝSLEDEK KRABIČKOVÉ SBÍRKY 2016/2017
Za minulé období od adventu 2016 do naší poutě 2017 se v krabičkové sbírce ve farním kostele nashromáždilo mnoho
věcí, které byly odeslány 16. 8. 2017: peníze 200,- Kč Nadaci LL a věci Charitě sv. Anežky v Otrokovicích: 1 krabice od bot
vystřižených známek ČSR, ČR a Protektorátu, 1 krabička od kostkového cukru známek z ciziny, vč. SR, 74 optických brýlí,
2 optické brýle neúplné, 5 párů optických skel, 12 pouzder na brýle, 14 brýlí slunečních, 9 náramkových hodinek (funkčnost?),
l kancelářský děrovač, 2 školní pravítka, 1 sada fixů, 1 tuba tuhého lepidla, 1 větší sáček propisovaček a dřevěných tužek,
2 velké sešity, l psací blok, l strojek na odstraňování žmolků z pletenin, 2 klíčenky a několik mariánských medailonků. Za
odeslání peněz složenkou a za balík bylo zaplaceno 171,- Kč. Všem dárcům, kteří do krabičkové sbírky přispěli upřímné
„Zaplať Pán Bůh!“
Od první neděle adventní dne 3. 12. 2017 budou opět ve farním kostele umístěny krabičky na „Krabičkovou
sbírku“. Sbírají se stejné věci, jako v minulých letech. Jejich seznam je napsán na krabičkách. Prosím jménem těch, kterým
budou sloužit, podpořte ji!
Za org. V. Jansa
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LEKTORSKÁ SLUŽBA
Prosinec 2017
Ne 3. 12.

1. neděle adventní

Ne 10. 12.

2. neděle adventní

Ne 17. 12.

3. neděle adventní

Ne 24. 12.

4. neděle adventní

Po 25. 12.

Slavnost Narození Páně

Út 26.12.

Svátek sv. Štěpána

Ne 31. 12.

Svátek Svaté rodiny

Leden 2018
Slavnost Matky Boží Panny
Po 1. 1.
Marie, Nový rok 2018
So 6. 1.
Slavnost Zjevení Páně
Ne 7. 1.

Svátek Křtu Páně

Ne 14. 1.

2. neděle v mezidobí

Ne 21. 1.

3. neděle v mezidobí

Ne 28. 1.

4. neděle v mezidobí

7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
24:00
10:30
7:30
10:30
7:30
16:00

Bláhovi 457
Jurenkovi 160
Müllerovi 177
Vašíčkovi 349
Faltusovi 356
Macháčkovi 55
p. Havlíčková 341
Půlnoční mše sv.
Málkovi 180
Menclovi 193
p. Krátký 73
Zpěvákovi 195

7:30
10:30
7:30
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30
7:30
10:30

Marešovi 172
Adamcovi 18
Macháčkovi st. 180 H. Č.
Nastoupilovi 303
Pecháčkovi 330
Svobodovi 377
Formánkovi 83
Kubíčkovi 173
Mše sv. pro děti
Kužílkovi 202 H. Č.
Jansovi 7

PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI
Dolní Čermná
Verměřovice

středa 29. 11.
čtvrtek 30. 11.
pátek 1. 12.
ostatní dny

17:00 – 17:55 h.
16:30 – 17:55 h.
17:00 – 18:55 h.
30 minut před mší svatou

P. Josef Roušar

NÁVŠTĚVA STARŠÍCH A NEMOCNÝCH FARNÍKŮ
Ve středu 29. 11. 2017 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 30. 11. v Dolní Čermné a v pátek 1. 12. v Petrovicích.

POKŘTĚNA BYLA
v kostele ve Verměřovicích

25. 11. 2017

Barbora Nosková

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
Adventní duchovní obnova v naší farnosti se uskuteční v pátek 8. 12. a v sobotu 9. 12. 2017.
Obnovu zahájíme v pátek 8. 12. při večerní mši svaté v 19 hodin. Po mši svaté bude P. Petr Soukal kaplan z Havlíčkova
Brodu, který duchovní obnovu povede, udílet novokněžské požehnání. V sobotu 9. 12. budeme v 8:00 hodin v kostele v Dolní
Čermné slavit mši svatou a po ní se sejdeme na dopolední blok přednášek v Orlovně v Dolní Čermné. Obnovu zakončíme
společnou adorací v kostele.

RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
V sobotu 16. 12. ráno v 6:45 hodin se sejdeme v kostele v Dolní Čermné ke slavení rorátní mše svaté. Tato mše svatá
bude zaměřená pro děti a zpěvem a hudbou ji doprovodí naše dětská schola. Kostel bude osvětlen pouze světlem svící, proto si
vezměte svoji lampičku nebo svíci. Po mši svaté se všichni setkáme na faře u společné snídaně a po ní bude následovat
adventní program pro děti. Těším se na vás!
otec Josef
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Zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Neděle 26. listopadu 2017
48. a 49. týden / 2017

BOHOSLUŽBY A AKCE:
pondělí 27. 11.
úterý 28. 11.

34. týdne v mezidobí
34. týdne v mezidobí

středa 29. 11.

34. týdne v mezidobí

čtvrtek 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje
apoštola

pátek 1. 12.

34. týdne v mezidobí,
první pátek v měsíci
34. týdne v mezidobí,
první sobota v měsíci

sobota 2. 12.

17:30
18:00
17:00
18:00
16:30
18:00

adorace v Petrovicích
mše sv. v Petrovicích – za Ivana Hrubanta a jeho rodiče
příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné – za Jana Smejkala, rodiče a bratra
adorace a svátost smíření ve Verměřovicích
mše sv. ve Verměřovicích – za kněze a nová kněžská povolání

17:00
19:00
7:30

adorace a svátost smíření v Dolní Čermné
mše sv. v Dolní Čermné – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry
mše sv. v Dolní Čermné – za Františka Severina, sestru a jejich
rodiče
mše sv. ve Verměřovicích (s žehnáním adventních věnců) – za
řeholní sestru Blanku Škardovou a duše v očistci
mše sv. v Dolní Čermné – za Vítězslavu a Bohumíra Venclovy
a rodiče z obojí strany
mše sv. v Petrovicích – za Jiřího a Milušku Vágnerovy
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky

17:00
NEDĚLE
3. prosince

pondělí 4. 12.
úterý 5. 12.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
žehnání adventních věnců
při každé mši svaté;
sbírka je věnována na
kněžský seminář
po 1. neděli adventní
po 1. neděli adventní

středa 6. 12.
čtvrtek 7. 12.

sv. Mikuláše, biskupa
sv. Ambrože, biskupa
a učitele církve

pátek 8. 12.

Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

sobota 9. 12.

po 1. neděli adventní

NEDĚLE
10. prosince

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

7:30
9:00
10:30

18:00

mše sv. v Dolní Čermné – za Josefa Hrdličku, manželku, syna
a duše v očistci
18:00
mše sv. v Dolní Čermné – za Jana a Marii Ulrichovy
7:30
mše sv. v Dolní Čermné – za Boží pomoc a ochranu ve všech
potřebách
19:00
jednání Pastorační rady farnosti
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
18:30
adorace a svátost smíření v Dolní Čermné
19:00
mše sv. v Dolní Čermné – za Marii Macháčkovou a manžela
Josefa
udílení novokněžského požehnání po mši svaté
8:00
mše sv. v Dolní Čermné – za požehnání pro duchovní obnovu
farnosti
9:00
dopolední blok přednášek (3) v Orlovně v Dolní Čermné
17:00
mše sv. v Petrovicích – za živé a zemřelé z rodiny Vondrovy
a Filipovy
7:30
mše sv. v Dolní Čermné – za farníky
9:00
mše sv. ve Verměřovicích – za Marii Mlynářovou, manžela
a celou živou a zemřelou rodinu a na poděkování
10:30
mše sv. v Dolní Čermné – za Rudolfa a Alžbětu Formánkovy
a jejich rodiče
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