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                   2008                   

 
 

 
 

3. neděle adventní - „ radostná“ -  14. prosince 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 15. prosince 
 po 3. neděli adventní 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 

 za Žofii Klekarovou a rodiče 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 16. prosince 
po 3. neděli adventní 

 

STŘEDA       - 17. prosince 
Středa před Štědrým dnem 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodinu Kopeckých, Tomanovu a Bouchalovu 
19.00    biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK   - 18. prosince  
Čtvrtek před Štědrým dnem 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             na úmysl dárce 
 

PÁTEK         - 19. prosince  
Pátek před Štědrým dnem  

 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Ladislava Mikulu, manželku Marii a dceru Alenu 

SOBOTA      - 20. prosince 
Sobota před Štědrým dnem 

  9.00    schůzka ministrantů 
18.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za farníky 

 

NEDĚLE  -  21. prosince 
 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Filomenu Anderlovu, sourozence a duše v očistci 
              

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Jaroslava Šťástka a ostatní zemřelé z té rodiny 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti     
             za Boží pomoc a posilu ve stáří a v nemoci 

 

Lektorská služba: 
21. 12.  -  4. neděle adventní  Dolní Čermná        7.30 h.     -  Filipovi č. 67 
 

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné:   
V týdnu od: 15.12. -  21.12. 2008:  Faltus Robert, Faltus Ondřej 

22.12. -  28.12. 2008:  Hejl Miroslav, Macháček Tomáš, Jansa Radek 
 
Příležitost k předvánoční zpovědi budete mít: 

místo den čas zpovídá 
Dolní Čermná - kostel pátek     19.12. od 15.00 - do 18.55 h. P. Vít Horák a P. Pavel Seidl 
Dolní Čermná - kostel neděle    21.12. od 14.00 - do 17.00 h. P. Jano Kubis, P. Andrej Gőtz 

a P. Pavel Seidl 
Dolní Čermná - kostel pondělí  22.12. od 14.30 – do 17.55 h.  P. Pavel Pokorný a Pavel Seidl 
V ostatní dny se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 



Na počátku bylo kolo ... aneb historie adventního věnce 
Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. První adventní věnec měl podobu dřevěného 
kola od vozu. Jeho dějiny nás vedou do nejnižších sociálních vrstev obyvatel Hamburku minulého 
století, přesněji do - Záchranného ústavu pro opuštěné děti. Byla to slámou pokrytá ratejna, chatrč na 
zapadlém okraji města. Zde pracoval tehdy Johann Hinrich Wichern, mladý pedagog a později 
zakladatel "Vnitřní misie", který v Göttingenu a v Berlíně studoval teologii. 

V roce 1839 poprvé pověsil tento kněz před vánocemi od stropu dřevěný kruh 
se svícemi. Celkem po obvodu kruhu bylo 23 svící, 4 velké - bílé a 19 malých - 
červených, na každý den do Štědrého dne. Denně během krátké pobožnosti, 
nejprve v polední přestávce a později za svítání, byla zapálena jedna svíce.  
V roce 1851 byla poprvé vyzdobena celá jídelna tohoto útulku jedlovými 
větvičkami, stejně tak byl zdoben i věnec. Tento předvánoční zvyk se šířil 
velmi rychle. Poprvé měli adventní věnec v kostele v Cáchách, měl však pouze 
čtyři svíce. 
 Později se adventní věnec objevil v protestantském prostředí na severu země, 

potom v sousedních zemích. V našem století se objevuje tento zvyk v jižní - katolické části Německa. 
Pomocí emigrantů se dostal adventní věnec až do Severní a Jižní Ameriky. 
    Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň i věčnost. Krátké dny v 
prosinci před "drsnými" nocemi jsou nejtmavějšími v roce. Je to čas bludiček, skřítků a bílých paní 
jejichž návštěva, jak se věřilo, zaručila velkou úrodu pro příští rok. Věnce, které byly v oknech obydlí a 
dvorců, měli ukázat na cestu těmto bytostem. A od těchto světel až k adventnímu věnci, který ohlašuje 
blízké narození Krista, je už jen krátká cesta. Adventní věnec, jak se domníváme, je nejspíš opakování 
jednoho starého zimního zvyku. Tento zvyk se vrací tak, jako mnoho jiných, zpět ke kouzlu kruhu a stojí 
jako symbol pro přírodní sílu. Zelené větve byly v předkřesťanské době přinášeny do domů a chatrčí. 
Vonící větve jedlí, jak se věřilo, sloužili přátelským lesním duchům jako útočiště a věnce ze slámy měly 
přinášet požehnání, odrážet zlé duchy. Proto se také obvazovaly zlatými stuhami, znamení slunce. 
    Tradiční barva adventního věnce je však červená a zelená. Červená upomíná na krev Kristovu prolitou 
za spásu světa, obě barvy pak symbolizují život. Jako ozdoba se používají také jablíčka, od času ráje 
jsou plody života - kulaté jako věnec sám a dobré jako Boží přízeň. 
                                                            (Převzato z internetu, podle "Kirchen Zeitung" Eichstätt 1992 ) 
 

Stále tě očekávám 
Okamžik strávený v důvěrné blízkosti se 
mnou ti dá více světla a síly, než hodiny 
planého přemýšlení a povídání. 
Což ti nemohu dát nekonečně více nežli bys 
mohl dokázat pouze lidským úsilím? 
Jestliže já budu moci jednat skrze tvou 
činnost a jestliže já budu moci mluvit tvým 
hlasem, budeš moci udělat stokrát více 
účinné práce. 
Ó vím dobře, jak je těžké vytrhnout se z 
přeplněného denního programu a věnovat 
malý okamžik pozornost výlučně mně. 
Těch několik okamžiků, které mi věnuješ, a 
častokráte je to obtížné, to uznávám, ti 
získají hodiny. 

Volit mezi dvěma možnostmi je obtížné a 
beze sporu znamená něco obětovat. 
Ale zde se oběť vyplácí. 
Okamžiky strávené se mnou, ti pomohou 
podepřít a obohatit vnitřní život v době 
vnější činnosti. Učiní tě vnímavým ke 
znamením, které ti dávám po celý den. 
Naučí tě chápat má poselství, která ti 
různými způsoby stále posílám do cesty. 
Očekávám tě, abych tě očistil, abych tě 
uzdravil a uschopnil tím, že připojím k 
tomu, co jsi ty, vše, co jsem já. 
Přicházej ke mně jako k bratru, příteli, otci, 
vládci, lékaři, učitelovi, zachránci...    
Neboj se.

                                                             
                                      (Podle A. G. Courtoise, Důvěrně s Ježíšem) 
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