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Svátek Křtu Páně - neděle - 10. ledna 2010 
Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 11. ledna 

1. týdne v mezidobí 
 

ÚTERÝ          - 12. ledna 
1. týdne v mezidobí 

 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Ladislava Vacka a oboje rodiče 
19.00   biblická hodina na faře  Dolní Čermné  

STŘEDA        - 13. ledna 
sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 

 
 

  8.30 - 11.30 Dětské klubíčko na faře 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 14. ledna 
1. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
16.30    setkání žen na faře v Dolní Čermné 

PÁTEK          - 15. ledna 
1. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za rodinu Holečkovu, Sontakovu a duše v očistci 

SOBOTA       - 16. ledna 
1. týdne v mezidobí 

 

14.00    Dětský karneval v orlovně v Dolní Čermné 
17.00    mše sv. v Petrovicích  
20.00    Lidový ples ve Verměřovicích 

 

NEDĚLE  -  17. ledna 
 

2. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
             /lektorská služba: Pecháčkovi č. 53/ 
 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Ladislava Faltejska, manželku a ten celý rod 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodiče Macháčkovy a celý rod 
            /lektorská služba: Marešovi č. 271/ 

 

Je ve mně tvořitelské nadšení? 
Na úmrtních oznámeních často čteme větu „Buď vůle tvá“. Je to základní zákon, kterým je nutno se 
řídit, ovšem ne až na konci života, nýbrž od začátku. Tu větu bychom neměli v Otčenáši vyslovovat 
bezmyšlenkovitě ani fanaticky. Boží vůle nás může učinit šťastnými. Bůh nedělá zmetky ani nic 
průměrného. Do každého z nás vložil tvořitelské nadšení, a čeká, že s ním budeme spolupracovat. 
Nemusíme mít strach, že se podřízením Boží vůli osobitě neprojevíme. Naopak. Právě ten, kdo se řídí 
Božími instrukcemi a svou vůli vloží s nadšením do vůle Boží, ten se nejlépe uplatní a jeho život se 
stane oslavou Boží. Chce-li se někdo uplatnit bez respektování Autora, sotva to může vyjít. Neví, co je 
náplní dalšího dějství, a ke své pyšné koncepci ani nemůže mít připravené spolupracovníky a podmínky. 
Proto zásadně – buď vůle tvá! Jsem opravdu přesvědčen, že právě ona je pro mě tím nejšťastnějším 
řešením?                                      (Marie Svatošová, Na minutu s Ladislavem Kubíčkem, Zapaluji?) 



Informace z farnosti: 
-  Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít ve farním kostele vždy 30 minut před začátkem 
každé mše svaté.   
-  V úterý 12.1. 2010 zahájíme cyklus biblických hodin. Biblické hodiny budou probíhat jednou za 14 
dní v úterý po večerní mši svaté od 19.00 hodin na faře v Dolní Čermné. 
-  V tomto týdnu opět začnou „setkání pro ženy při kávě a čaji“. První setkání se uskuteční ve čtvrtek  
14. 1. 2010 od 16.30 hodin na faře v Dolní Čermné. Jednotlivá setkání budou probíhat vždy ve čtvrtek 
jedenkrát za 14 dní a v jejich úvodu bude poslech duchovního slova. Setkání připravují a všechny 
srdečně zvou Jana a Marta.  
-  V sobotu 16. ledna 2010 se uskuteční tradiční Lidový ples v kulturním domě ve Verměřovicích.  Na 
tento ples, který začne ve 20.00 hodin, srdečně zvou pořadatelé MO KDU-ČSL ve Verměřovicích a 
Jablonném nad Orlicí.  
-  Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná 18. ledna, kdy v liturgii slavíme Památku Panny Marie 
jednoty křesťanů. Letos tento týden probíhá od pondělí 18.1. do neděle 24.1. V neděli 24. 1. 2010  
od 16.00 hodin se uskuteční Ekumenické bohoslužba v evangelickém kostele v Horní Čermné.  
-  Druhý ročník Orelsko-farního maškarního plesu, který pořádá MO Jednota Orel a Římskokatolická 
farnost Dolní Čermná se připravuje na sobotu 6. února 2010 od 19.00 hodin v orlovně v Dolní Čermné. 
 

  
DRAHOCENNÁ PERLA 

„Jsem přesvědčená, že kdyby nepotřeboval spasení nikdo než já sama, Bůh by jenom pro mne 
udělal všechno, co udělal. A tak by měl uvažovat každý.“  (Juliána z Norwiche) 

 Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu 
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji (Mt 13,45-46). Toto podobenství bývá často 
vykládáno následovně: perla je Ježíš, vztah s Bohem či spasení, a až nám dojde, jak nesmírně je vzácná, 
rádi dáme cokoliv, abychom tu perlu získali. Co když ale ten příběh není jen o nás a o tom, zda jsme 
ochotni dát všechno, abychom získali Boha, ale (možná především) o Bohu, který je ochoten dát 
všechno, aby získal nás? 
    V jednom z nejznámějších veršů Bible stojí: Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného 
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16). To „neboť“ je důležité, říká 
totiž „proč“. Odhaluje, že motivem, důvodem toho, co Bůh udělal, je láska, skutečnost, že „tak miloval 
svět“. Jak píše apoštol Jan na jiném místě: V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět 
svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho (1Jan 4,9). 
   Hloubku těchto vyznání nepochopíme, budeme-li je číst jen v množném čísle. Nestačí vědět, že tak 
Bůh miloval svět. Potřebuji pochopit a uvěřit, že Bůh tak miloval mě. Že tebe i mě, nás všechny, stvořil 
jako drahocenné perly. Ano, vzbouřili jsme se a ukradli jsme mu sami sebe. Ale on přichází jako 
obchodník, který hledá krásné perly a dává všechno, dokonce i sám sebe, aby nás získal zpět.  
    Krásně to vyjádřil Abbé Pierre: „Vykoupení rozumím takto: vymkli jsme se Bohu, uprchli jsem od 
něj, načež ten, který přišel o své vlastnictví - Bůh - , jde za zlodějem (za námi) a říká mu: Zaplatím ti, 
aby ses vrátil, dám ti sám sebe jako výkupné, abys zanechal toho černého obchodu a neprodával už pod 
cenu to vrcholné umělecké dílo, kterým je člověk; místo toho se vrať, kam patříš. To Láska sama se 
učinila služebníkem a darovala se zloději.“                   (O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem) 
 

-  Když jsme národ muzikantů, měli bychom také najít společnou notu. 
-  Z tvé hry na housle se mi nejvíc líbí to ticho, když skončíš.  
-  Amatér je člověk, který na něco hraje zadarmo. Někdy i nadarmo.   
- Soused si k nám přišel vypůjčit housle, že se chce na chvilku vyspat.  
- Mám rád hudbu, kterou hrají jiní. Když se ji snažím hrát sám, mám poslech úplně zkažený.  
- Aha, tak vy zpíváte tuto skladbu ve sboru tak špatně proto, že se odpovědnost rozkládá na všechny   
   zpívající.                                (Brepty aneb Perličky z říše hudby, Václav Richter) 
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