
             
             zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ            

               24. týden  
                  2008                 

 
 

 
 

10. neděle v liturgickém mezidobí  -  8. června 2008 
V naší farnosti 1. svaté přijímání dětí 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 9. června 
sv. Efréma Syrského,  
jáhna a učitele církve 
 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti 
            na dobrý úmysl 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ         - 10. června 
10. týdne v mezidobí  

 

STŘEDA      -  11. června 
sv. Barnabáše, apoštola 
 

  9.00   Dětské klubíčko  
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za Antonína a Marii Pecháčkovy a jejich rodiče 

ČTVRTEK   - 12. června 
10. týdne v mezidobí  
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za farníky 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti 

PÁTEK         - 13. června  
Sv. Antonína z Padovy, 
kněze a učitele církve 

16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
            za Josefa a Marii Klekarovy, jejich sourozence  
            a manžele Mertovy 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA     -  14. června 
10. týdne v mezidobí  

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Antonii Moravcovou a manžela 
 

NEDĚLE  15. června 
 

11. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
V Jakubovicích dnes slavíme 
potní slavnost sv. Antonína 

z Padovy. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Josefa Režného a manželku 
 10.30   mše sv. v Jakubovicích 
            za zemřelé z rodiny Prokopcovy a Štěpánkovy 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za Miloslavu Fabiánkovou, manžela a syna 
V Petrovicích tento týden mše svatá sloužena nebude !! 

 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba : 
15. 6.  -  neděle - 11. v mezidobí         Dolní Čermná          7.30 h.    -  Režný č. 403 

Mariánská Hora    16.00 h.   -   Vašíčkovi č. 349 
 



Mobil         (Petr Plaňanský) 
Spojení s nebem funguje kdykoliv 
     Před pár dny mě překvapil můj čtyř a půl roční syn svým zcela originálním nápadem. Před svou 
večerní modlitbou se natáhl pro svůj osobní mobilní telefon. 
     Abyste porozuměli: synkův mobil není nic jiného, než kus dřeva, které svým tvarem i velikostí 
připomíná onu proslulou komunikační metlu naší generace. No a na té Matoušově dřevěné třísce je, 
pro zdání dokonalosti, namalován displej a tlačítka s čísly. 
     Takže na svůj telefon synek vyťukal jakési mně neznámé číslo a čekal na spojení a po 
dramatické pauze spustil: "Haló, to jsi ty Ježíši? Tak ti děkuji, že jsem si dneska mohl hrát s 
tatínkem. A taky ti děkuji za to, že jsme měli jídlo. A ještě ti děkuji, aby se uzdravila Eliška z 
kašlání. Ámen." Pak se usmál, jako zmáčkl tlačítko, natáhl svou dětskou ručku ke mně a prohlásil: 
"Jestli chceš, můžeš si svou modlitbu taky zavolat. Můj mobil je perfektní." 
     A mně to v té chvíli konečně došlo! Tohle spojení s nebem, které čas od času potřebuje každý z 
nás (bez ohledu na to, zda jsme či nejsme věřící: však se rozpomeňte na chvíle nemoci či strachu!), 
tak tohle spojení funguje kdykoli a dokonce i bez spojovacích pomůcek. Stačí jenom najít ve svém 
srdci kus poctivé upřímnosti a nestydět se otevřít ústa.                                                        
Mimochodem - ten večer jsem k modlitbě s velkým užitkem použil synkův dřevěný mobil. 

Děti jsou dar 
Být rodičem je jako být dobrým hostitelem 
cizinci! Zatímco si myslíme, že naše děti jsou 
jako my, bez přestání nás překvapuje, jak jsou 
odlišné. Může nás těšit jejich inteligence, 
umělecké nadání nebo obratnost ve sportu, 
nebo můžeme být smutní, když jsou pomalí v 
učení, chybí jim snaha nebo mají „podivné“ 
zájmy. V mnoha případech své děti 
nepoznáváme. 
    My jsme své děti nestvořili, ani je 
nevlastníme. To je dobrá zpráva. Nemusíme 
si dávat vinu za všechny jejich problémy, ale 
ani bychom si neměli přisvojovat jejich 
úspěch. 
    Děti jsou dar od Boha. Byly nám dány, 
abychom jim poskytli jistotu a místo plné 
lásky, aby vyrůstali ve vnitřní i vnější 
svobodě. Jsou jako cizinci, kteří žádají 
pohostinnost, chtějí se stát dobrými přáteli, a 
potom zase odejít a pokračovat ve svém 

putování. Přinášejí velkou radost a velký 
smutek právě proto, že jsou dary. A dobrý 
dar, jak říká přísloví, se dává dvakrát. Dar, 
který dostaneme, musíme zase předat. Když 
naše dítě odchází na studia, hledat si práci, 
vdát se, oženit se, připojit se ke komunitě 
nebo se jednoduše chce stát nezávislým, 
radost a smutek se navzájem dotknou. Protože 
právě tehdy hluboce pocítíme, že „naše“ dítě 
není skutečně „naše“, ale že je nám dáno, aby 
se stalo skutečným darem pro ostatní. 
     Je pro nás velmi těžké dát dětem jejich 
svobodu -zvlášť v tomto drsném a 
vykořisťovatelském světě. Příliš si přejeme 
uchránit je před všemi možnými nebezpečími. 
Ale nemůžeme. Nepatří nám. Patří Bohu a 
jedním z největších skutků víry v Boha je 
nechat naše děti, aby samy rozhodly o svých 
volbách a našly svou vlastní cestu. 

    (Henri J. M. Nouwen, z knihy: Tady a teď) 
 

Řeč, která léčí 
Nedopusť, aby utichlo slovo – tak stavíš mosty k tomu druhému.  
Oblékej slovo do jasných povzbudivých vět, aby ti ten druhý porozuměl.  
Buď přátelský a otevřený – a tak posílíš jeho důvěru.  
Nechtěj zvítězit, triumfovat, blýsknout se – aby pocítil tvou pravdivost.  
Naslouchej tomu druhému – aby uvěřil v tvou dobrotu.  
Dívej se na něho jako na svého bratra – aby tvoje náklonnost v něm 
probouzela nové síly, neboť řeč je léčivá a pomáhá mu žít. 
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