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3. neděle v liturgickém mezidobí –  22. ledna 2017 
     

pondělí  - 23. ledna   
3. týdne v mezidobí   

úterý  - 24. ledna 16:00 schůzka rodičů (před přípravou na 1. sv. přijímání dětí) 
sv. Františka Saleského,  18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Emila a Emílii Andrlovy  

biskupa a  uč. církve 19:00 biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

středa - 25. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
svátek Obrácení sv. Pavla  -  za manžele Čadovy, Hledíkovy, syna a dceru 

čtvrtek – 26. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Timoteje a Tita, biskupů  -  za Jiřího Kapka 

pátek  - 27. ledna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
3. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za rodinu Řehákovu, Faltusovu a celý rod 

sobota – 28. ledna 17:00 mše sv. v Petrovicích - za Josefa Krátkého a manželku 
sv. Tomáše Akvinského,   po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  

kněze a učitele církve 19:30 Orelsko-farní maškarní ples (viz níže) 

NEDĚLE – 29. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

4. neděle v mezidobí  -  za Jiřího Nastoupila, bratra, rodiče a celý rod  

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  -  za živé a zemřelé z rodiny Sykovy 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
 

Informace 
- Setkání rodičů dětí, které se budou připravovat na 1. sv. přijímání, se uskuteční 

v úterý 24. ledna 2017 od 16:00 hodin na faře v Dolní Čermné. Prosím o účast alespoň 
jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu jednotlivých setkání dětí.    

- Biblická hodina se uskuteční v úterý 24. ledna 2017 od 19:00 hodin na faře v Dolní 
Čermné. Všichni zájemci jsou zváni.    

- Věřící, kteří chtějí přijmout svátost nemocných při společném udílení při mši svaté 
v Petrovicích v sobotu 11. 2. 2017 a v Dolní Čermné a Verměřovicích v neděli 12. 2., 
napište se, prosím, na připravené archy v naších kostelích.   

                       otec Josef   
 



 
Smysluplná jednota církve začíná 
jednotou učedníků s hlavou církve 
Ježíš se před svou smrtí modlil za své 
následovníky: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, 
Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, 
aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,21). 
Jednota Kristových následovníků je tedy velký 
Boží dar, o nějž máme prosit spolu s ním. 
Smysluplná jednota církve ale začíná jednotou 
učedníků s hlavou církve; pak teprve má smysl 
jednota mezi sebou navzájem. 

Lidé se v jednotě semkli  
a rozhodli se špatně 
V Písmu čteme i o falešné jednotě, o událostech, 
kdy se lidé semkli ve své ctižádosti 

a svévolnosti. Nejtypičtější varování před 
falešnou jednotou podává text o stavbě 
babylonské věže: „Celá země byla jednotná 
v řeči i v činech. …  Tu si řekli vespolek: ‘Nuže, 
vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude 
v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme 
rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). 
Společenství se svorně, ale svévolně pro něco 
rozhodlo – a rozhodlo se špatně. 

Má-li být naše jednota v Duchu 
Božím, musí být napřed každý z nás úzce 
spojen s Pánem a jeho vůlí. 
     
  (z knihy Vojtěcha Kodeta: Učednictví) 

 
 

 

Jednota Orel a Farnost Dolní Čermná   

Vás srdečně zvou na   

MAŠKARNÍ PLES  
v sobotu 28. ledna 2017 od 19:30 hodin 

v Orlovně v Dolní Čermné 
Hraje kapela Josky Vondráčka 

 

 
 

V následujícím období od ledna do dubna 2017 prosíme o úklid farního 
kostela v Dolní Čermné tyto skupiny farníků: 

datum skupina    

30. 1.  - 5. 2. 1. Marešová Milada  Filipová Jitka  Marešová Věra 

6. 2. - 12. 2. 2. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava  

13. 2. - 19. 2. 3. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

20. 2. - 26. 2. 4. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 

27. 2. - 5. 3. 5. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

6. 3. - 12. 3. 6. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Bednářová Marie 

13. 3. - 19. 3. 7. Bláhová Věra Bláhová Anna Menclová Hana 

20. 3. - 26. 3. 8. Marešová Marta Bednářová Ludmila Šebrlová Eva 

27. 3. - 2. 4. 9. mládež mládež  

3. 4. - 9. 4. 10. Stříbrná Pavlína    Svobodová Martina Schlegelová Lea 

10. 4. - 16. 4. 11. Pecháčkovi  z Verměřovic  

sobota  22. 4.  od 9 hodin celkový úklid farního kostela a jeho okolí před poutí 
24. 4. - 30. 4. 12. otec Josef náboženství 6. – 9. třída  
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