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28. neděle v liturgickém mezidobí -  11. října 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 12. října 

sv. Radima, biskupa 
 
19.00   novéna před biřmováním v kostele v Dolní Čermné 

ÚTERÝ         - 13. října 
28. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv.  v Dolní Čermné  -  na poděkování za dar života 
            po mši sv. v Dolní Čermné novéna před biřmováním 

STŘEDA      - 14. října 
28. týdne v mezidobí 

  

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv.  v Dolní Čermné  -  za rodiče Klekarovy a dvě dcery 
            po mši sv. v Dolní Čermné novéna před biřmováním 
20.00   náboženství pro středoškoláky na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK  -  15. října 
sv. Terezie od Ježíše,  

panny a učitelky církve 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
19.00   novéna před biřmováním v kostele v Dolní Čermné 
 

PÁTEK        - 16. října 
sv. Hedviky, řeholnice, 

sv. Markéty Marie Alacoque,  
panny 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
15.30 - 18.55  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné      
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marii Dostálovou a rodiče 
            po mši sv. zakončení novény před biřmováním 

SOBOTA      - 17. října  
sv. Ignáce Antiochijského,  

biskupa a mučedníka 
 

10.00   schůzka ministrantů v kostele - nácvik liturgie  
 

19.00   mše sv. v Petrovicích -  za farníky 
 

NEDĚLE  -  18. října 
29. neděle v liturgickém 

mezidobí 
 

DEN MODLITEB ZA MISIE 
Sbírka dnešní neděle je  

věnována na misie. 

10.00   mše sv. v Dolní Čermné, při které otec biskup  
            Dominik Duka bude udělovat svátost biřmování. 
          Po mši svaté se uskuteční setkání biřmovanců s otcem 
          biskupem Dominikem v orlovně v Dolní Čermné. 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za zemřelou Annu Dytrichovou, rodinu Marešovu  
            a za Boží pomoc a ochranu všem žijícím z rodiny  

 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele:  - v pátek od 15.30 h. - do 17.30 h. příležitost pro biřmovance, kmotry a 
příbuzné (zpovídá P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí) a od 17.30 do 18.55 h. (zpovídá P. Josef Roušar).  

- v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   



Oznámení: 
 -  Základní kurz sebeobrany (4.část) proběhne v sobotu 24. října 2009 od 15.00 hodin v orlovně 
v Dolní Čermné.  
 -    Letošní adventní duchovní obnova byla naplánována na sobotu 12. prosince. Duchovní obnova se 
uskuteční o dva týdny dříve v sobotu 28. listopadu, je to sobota před 1. nedělí adventní.  
 

Lektorská služba: 
18. 10.  -  29. neděle v mezidobí Dolní Čermná 10.00 h. -  biřmovanci 
     Mariánská Hora      16.00 h. -  Jurenkovi č. 160 
 

Zamyšlení k následující misijní neděli 
Eucharistie ve slumu    
Lidé trpělivě čekali venku. Stáli v bahně, mnozí z nich neměli boty. Některé děti s otevřenými 
ranami po celém těle neustále máchaly rukama, aby se zbavily mračen obtížných much.  
    Když přišel kněz, všichni se k němu obrátili. Děti volaly: „Padre, Padrecito!“  To znamená: 
„Otče, tatínku!“ Všichni ho měli rádi, protože se snažil ze všech sil, aby jim, bezmocným a 
nemajetným, alespoň trochu pomohl. Dnes s sebou přinesl pět bochníků bílého chleba. Dva 
muži vynesli z chatrče starý, rozkývaný stůl, a postavili ho před kněze. Položil na stůl 
bochníky chleba. Nikdo je nevzal, ačkoli všichni, kteří se tam shromáždili, byli hladoví.  
    Kněz začal bohoslužbu. Lidé kolem něho zpívali, jednohlasně odpovídali a nadšeně 
naslouchali jeho slovům. Bože nezapomeň na nás, i když nejsme čistí, sytí a nebydlíme 
v honosných domech – není to naše vina. I my bychom byli rádi bohatí. Buď s námi, dobrý 
Bože. Tvá blízkost je nám obzvláště zapotřebí.  
    „Toto je moje tělo,“ řekl kněz a pozdvihl do výše chléb, aby ho každý viděl. Byl to 
požehnaný chléb, Boží chléb... 
     Pak začal rozdělovat chléb mezi všechny shromážděné. Jednomu dal díl, ten ho rozlomil 
na polovinu. Jednu dal někomu dalšímu, tu svou rozdělil ještě napůl a podal svému 
sousedovi. Poloviny se dělily na další půlky, čtvrtiny, osminy... 
Dílky byly stále menší, putovaly z jedné dlaně do druhé všemi směry, byly s úctou vkládány 
do úst a vychutnávány se zavřenýma očima. Nikdo neokradl druhého o jeho díl, nikdo se 
násilně nezmocnil bochníku a neutekl s ním...  
     Ne, v tomto shromáždění vládla pospolitost a láska, každý přál druhému tolik dobrého, 
jako sám sobě.  
    Bůh je přítomen v chlebu. I když se jedná o maličký kousek, o nepatrnou kůrku.  
    Pro mnohé, kteří slavili mši svatou, shromážděni pod širým nebem, byl tento posvěcený 
chléb jediným jídlem toho dne...  (Příběh z jedné chudinské čtvrti v Brazílii) 
 

Chléb 
Bílý a tmavý chléb, celozrnný, vícezrnný a mnoho dalších druhů.  

Chléb jí všichni. Chudí i bohatí, děti i dospělí, důležití lidé i ti bezvýznamní. 
Chléb je důležitá potravina – možná dokonce ta nejdůležitější. Chléb se jí na celém světě. 
V angličtině se nazývá bread, německy brot, španělsky se řekne pan, rusky chleb, turecky 

Ekmek a afrikanština ho nazývá Suaheli.  
Je dobře, že ho máme! Všichni ho totiž potřebují.  

Chléb posilije a sytí; mít chléb znamená mít život – to dobře vědí hlavně ti chudí... 
Chléb utišuje hlad. Sytí nás. Drží nás při životě. O chléb se můžeme dělit s druhými.  

Chléb nás spojuje. 
         (Převzato z časopisu Duha) 
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