
              zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ         

                           34. týden  
                  2008                 

 
 

 
 

20. neděle v liturgickém mezidobí  -  17. srpna 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 18. srpna 
20. týdne v mezidobí 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Applovou, manžela Petra, rodiče a sourozence 

ÚTERÝ          - 19. srpna 
20. týdne v mezidobí 
  

 

STŘEDA       -  20. srpna 
sv. Bernarda,  
opata a učitele církve 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za Annu Štenclovou a rodiče 
ČTVRTEK   - 21. srpna 
sv. Pia X., papeže 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Františka Chmátala, manželku a syna 
 

PÁTEK        -  22. srpna 
Panny Marie Královny 
 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Martu a Aloise Vrbkovy a syna Jaroslava 

SOBOTA     -  23. srpna 
sv. Růženy z Limy, panny 
 

 
           

NEDĚLE  -  24. srpna 
 

21. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné      
             za Bohumíra Vencla a duše v očistci 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Oldřicha Rybku 
10.30    mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
             za Františka Kylara, manželku, dva syny a dceru 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  
             na poděkování Pánu Bohu za 70 let života 

 

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba :        
24. 8.  -  neděle 21. v mezidobí      Dolní Čermná           7.30 h.   -  Bláhovi č. 457 
       Mariánská Hora     16.00 h.   -  Müllerovi č. 177   
 
Upozornění:  
Prosíme rodiče, aby odevzdali přihlášky na výuku náboženství pro své děti. Seznamy dětí 
potřebujeme při sestavování rozvrhů výuky ve školách ještě před začátkem nového školního 
roku.   



Milí farníci,  
    v době od 18. srpna do 6. září t.r. bude v naší farnosti na své dovolené P.Benedikt Holota,  
(86 let) františkán z Prahy. Bude především odpočívat a příležitostně bude také přítomen  
na některých bohoslužbách v naší farnosti. Věřím, že mu bude mezi námi dobře.  
                      otec Pavel 
 

Píseň radosti 
Kdykoliv se vám zdá, že jste na hranici 
svých sil, dovolte Ježíši modlit se ve vás. 
On se modlí neustále v našem nitru, 
neustále vám dává píseň radosti, kterou 
sám zpíval dokonce i v Getsemanech...  
     Nikdo z vás, jsem si tím jist, si nemyslí, 
že má nějaký vliv na osudy lidstva. Ale ve 
skutečnosti je tomu naopak, než si 
myslíte. Ne ti rozhodují o změnách ve 
světě, kdo se nacházejí zdánlivě v první 
linii lidské rodiny.  
    Pohleďte na Pannu Marii. Ona si také 
nemyslela, že její život bude mít tak velký 

význam pro následující generace. A 
přece, kdyby nedůvěřovala Bohu, nebyli 
bychom zde shromážděni, a společenství, 
které jmenujeme církev, by nikdy 
neexistovalo.  
    Vy i vaši blízcí, stejně jako Matka Boží, 
jste chudými, pokornými tohoto světa, to 
vy právě tak jako ona, ukazujete lidstvu 
cestu. Toto vaše věrné očekávání Boha, 
jež vyplňuje každý den vašeho života, 
pomáhá mnoha jiným na zemi vytrvat, 
jít kupředu.  

 

Blahoslavení plačící 
Když Ježíš ve svém Horském kázání mluvil o plačících, kteří budou potěšeni, jistě neměl na mysli 
plačící hysterku. Když nás vyzývá „plačte s plačícími“, jistě nemá na mysli emoce, pláč citů, ale 
pláč lásky k bližnímu. To je něco jiného. Prožívám s bližním jeho těžkosti, soucítím s ním, bojuji 
s ním. Nemyslím sobecky jen na sebe. Bližní v tom případě nemusí být pouze jednotlivec. Mým 
bližním v tomto slova smyslu může být třeba i celý stát nebo země, ve které se válčí. Mohu plakat 
se všemi, kdo nežijí ve svobodě. Mohu plakat s celou církví – vzpomeňme, jak Kristus plakal nad 
Jeruzalémem. Pod křížem pláče i Panna Maria. Ale stojí, neomdlévá, nehysterčí. I tady je nám 
vzorem.  
        

Blahoslavení, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti 
Ježíš v tomto výroku jistě neměl na mysli sudiče. Kolik bolavých nespravedlností je v rodinách, kde 
se nedá zasáhnout jinak než modlitbou. Kolik je nespravedlností mezi národy. Nevyřeší se žádnou 
revolucí, protože nespravedlnost je přímo uvnitř některých systémů. Pro reformátory bojující 
s Duchem Svatým za spravedlnost druhých může být toto blahoslavenství účinnou hybnou pákou. 
Pokud jde o mne, nemusím se vždy hájit, mohu mlčet, přijímat pokoření a ponížení. Kolik jen sv. 
farář Arský vydržel pomluv! Byl obžalován i u církevních představených. Mlčel a vyhrál. Každá 
pozemská urážka je u Boha zaznamenána. Žádný lidský soud není schopen posoudit spor absolutně 
spravedlivě, protože nikdy nezná všechny souvislosti. O mou spravedlnost se postará Bůh, jemu 
patřím. Jde-li však o nespravedlnost vůči druhým, vůči církvi, vůči Bohu – tam jsme vázáni 
přikázáním lásky a povinností hájit a bojovat.  
       ( Z knihy: Ladislava Kubíčka Zapaluji?) 
 
Dva podnikatelé se baví o najímání zaměstnanců. „Já jsem cukrář. Když někoho najmu, tak ho 
nechám, ať sní sladkého, kolik chce. Po týdnu už mu to tak leze krkem, že si nevezme, ani kdyby 
ho nutili. „No, u mě je to složitější, já jsem bankéř.“ 
 
Babička ke svému vnukovi na konci prázdnin: „Pepíčku, tak a teď už budeš chodit do druhé 
třídy? To už budeš moci sám utírat nádobí.“ „Že já raději nepropadl." 
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