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12. neděle v liturgickém mezidobí  -  20. června 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    21. června 

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 
 
 

ÚTERÝ       - 22. června 
12. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             na poděkování za 70 let života 

STŘEDA      - 23. června 
12. týdne v mezidobí 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   -  za nemocnou sestru  
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   -  24. června 
Slavnost  NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE  

  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Milana Eimanna 

PÁTEK       - 25. června 
12. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna       

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             na poděkování za 80 let života 

SOBOTA     - 26. června 
12. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Bedřicha Junka, manželku, syna a snachu 

 

NEDĚLE – 27. června 
 

13. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
                 za farníky 
             V kostele ve Verměřovicích dnes slavíme pouť. 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Oldřicha Rybku a rodiče 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Emila Šilara, manželku Marii a sestru Ludmilu 

 

-   Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté 
ve farním kostele.  
 

-    Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství ve 
školním roce 2010 / 2011. Děti dostaly přihlášky v hodinách náboženství nebo jsou připraveny  
v našich kostelech.  
 

Pravá křesťanská víra i dnes není na prvním místě víra v učení Kristovo, ale víra v Krista, 
který zjevuje, že je Bůh. Není typickou známkou křesťana, že věří ve správnost církevní nauky, 
ale to, že věří v Krista v církvi žijícího, a proto nepochybuje o jeho slovech. Odosobnění víry je 
první krok ke ztrátě víry, zvláště v době těžkostí a pronásledování.  
         (Z knihy Ve službě slova, Tomáše Špidlíka )  
 



Poutní zájezd farnosti 
 Zveme všechny farníky na poutní zájezd v sobotu 4. září 2010. Cílem naší cesty bude: dopoledne 
hrad Pernštejn, dále prohlídka poutního místa Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, kde také 
poobědváme a odpoledne nově postavený kostel zasvěcený Božímu milosrdenství ve 
Slavkovicích u Nového Města na Moravě, kde také naši pouť zakončíme slavením mše svaté.  
Pouť nebude náročná, je vhodná, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro starší sestry a bratry.  
Pro zajištění dostatečného počtu míst v autobuse, prosíme, zapište se v našich kostelech na 
připravené formuláře během měsíce června 2010.   
Cena cesty: dospělí  180,- Kč, děti a studenti 90,- Kč, pro rodiny s dětmi na jednu osobu 90,- Kč.  
Vstupné na hrad Pernštejn:  
 plné vstupné  100,- Kč, školáci a studenti 60,- Kč, důchodci 80,-Kč.  
Vstupné na Zelenou Horu:  
plné vstupné 80,- Kč, snížené (školáci, senioři od 65 let, ZTP, studenti do 26 let)  50,- Kč, 
rodinné vstupné (dva dospělí a max. 3 děti do 15 let) 210,-Kč. 

Není trní bez růže  
    Bolestné je pomyšlení, že mnoho lidí svůj 
život ve skutečnosti vůbec nežije. Nežijí, 
protože nevidí. A nevidí, protože se na svět, 
na věci, na svou rodinu, na ostatní lidi dívají 
jen svýma očima. Aby člověk viděl, pak by 
stačilo, aby se na každou událost, na každou 
věc, na každého člověka díval očima 
Božíma. Jen ten vidí, kdo se ponoří do Boha, 
kdo ho pozná jako lásku, kdo uvěří v tuto 
lásku a přijme smýšlení svatých: "Všechno, 
co Bůh chce nebo dopouští, je pro mou 
svatost." 
    Proto radosti a utrpení, zrození a smrt, 
úzkosti i jásot, porážky i vítězství, setkání, 
známosti, práce, nemoc, nezaměstnanost, 
války a katastrofy, dětský úsměv, mateřská 
láska - všechno je stavební hmotou pro naši 
svatost. 
     Kolem nás se pohybuje svět nejrůznějších 
hodnot: svět božský, svět andělů, svět bratří, 
svět přívětivý, ale i svět nepřátelský - to vše 
je Bohem určeno k dosažení svatosti, která je 
naším pravým cílem. 
V tomto světě je každý člověk středem, 
neboť zákonem všeho je láska. 
     A máme-li podle vůle Nejvyššího, 
abychom zachovali božskou a lidskou 
rovnováhu svého života, milovat vždy Pána a 
bratry, vůli Boží i to, co Bůh dopouští, pak 
jsou nám ostatní bytosti k službám, ať si to 
uvědomují či nikoliv, a ve svém životě 

jednají z lásky k nám. Opravdu tomu, kdo 
miluje, slouží vše k dobrému (srv.Řím 8,28). 
     Se zastřenýma a nevěřícíma očima velmi 
často nevidíme, že každý jednotlivec i 
všichni lidé jsou stvořeni jako dar pro nás a 
my zase jako dar pro ně. 
     Opravdu, je to tak! Tajemné pouto lásky 
spojuje lidi a věci, řídí dějiny, určuje cíl 
národů i jednotlivců při zachování plné 
svobody. 
     Když duše zcela odevzdaná Bohu přijme 
za svůj zákon "víru v lásku" (1 Jan 4,16), pak 
se jí po určitém čase zjeví Bůh (srv. Jan 14, 
21). Dostane nové oči a vidí, že z každé 
zkoušky sklízí nové plody, že po každém 
boji následuje vítězství, že z každé slzy 
vykvétá vždy nový úsměv, protože Bůh je 
Život. Dopouští utrpení a zlo, aby mohlo 
vzniknout větší dobro. 
     Duše pochopí, že cesta Ježíšova nevrcholí 
křížovou cestou a smrtí, ale zmrtvýchvstáním 
a nanebevstoupením. 
     Potom lidský způsob nazírání na věci 
zmizí a ztratí svůj smysl: a žádná hořkost už 
neotravuje krátké radosti jejího pozemského 
života. Melancholické přísloví: "Není růže 
bez trní" pro duši ztrácí smysl a vlna lásky, 
jež vše přetváří, a do níž ji Bůh vtáhl, mění 
přísloví v jeho opak: "Není trní bez růže ..." 
           
        (Z knihy Cesty světla Chiary Lubichové)
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