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Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. ledna 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 2. ledna   

sv. Basila Velikého   
a Řehoře Naziánského,   
biskupů a učitelů církve   

ÚTERÝ     - 3. ledna  žehnání bytů v Dolní a Horní Čermné 
Nejsvětějšího jména Ježíš 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 

   
STŘEDA  - 4. ledna 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se  

po oktávu Narození Páně  rozloučíme s panem Petrem Marešem z D. Čermné 
  žehnání bytů v Dolní a Horní Čermné 
  Svátost smíření a večerní mše svatá dnes nebudou. 

ČTVRTEK - 5. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po oktávu Narození Páně 17:30 příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 

 18:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  žehnání bytů ve Verměřovicích 

PÁTEK      - 6. ledna  žehnání bytů ve Verměřovicích 
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, 18:30 příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné 

sv. Tři Králové  19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
- doporučený svátek  za zemřelé z rodiny Souškovy a Dvořákovy 
SOBOTA  - 7. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -   za farníky 

po Zjevení Páně  žehnání bytů v Petrovicích 
 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  (s obnovou manželských slibů) 

NEDĚLE - 8. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
  za Matyldu Kroulíkovou, manžela a dva zetě 

Svátek Křtu Páně 9:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Aloise Horáka, 
  manželku Annu, dva syny a dceru 

Obnova manželských slibů 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Vašíčkovi 349) 
bude dnes při každé mši sv.  za Jana Hampla a manželku 

  Zazní Pastýřská mše Františka Kolaříka 
Končí doba vánoční a začíná  v provedení chrámového sboru. 

liturgické mezidobí.  žehnání bytů v Petrovicích 
 



Rodina: Ideál a realita 
   Vnímáte to stejně? Vždy, když se 
mluví o tom, jaká by měla být rodina, 
vzdaluje se od sebe ideál a realita. Média 
chrlí na toto téma neuvěřitelné množství 
excesů, denně se můžeme dovědět, kdo 
ze známých lidí se právě rozvádí nebo si 
našel milenku či milence. Zdá se, že 
kolem nás jsou stále více zdůrazňována 
práva jednotlivce a zvyšován tlak na to, 
abychom všeho (i druhých lidí) využili 
k tomu, co je pro nás příjemné či ke své 
seberealizaci. A abychom se přitom 
neohlíželi na dobro druhých. Také se 
zdá, že právě takový postoj je mnohem 
silnější než sny a touhy mladých lidí. 
Překvapuje, že 90 % z nich touží po 
dobrém manželství a rodině. Vzorce 
chování, které přijímají ze svého okolí, 
jim to však téměř neumožňují.  
   Je vůbec možné, aby se v mém životě 
ideál a realita manželství k sobě 

přiblížili? Samozřejmě ano. A jak? 
Vnímejme pozorně texty svátku Svaté 
Rodiny. Vedou doprostřed života, ve 
kterém je bez zbytečného zdůrazňování 
obsažen samozřejmý ideál života, kdy je 
Bůh a jeho vůle na prvním místě. 
Smyslem evangelního příběhu, v němž 
Maria s Josefem přinášejí do chrámu 
Ježíše, není jen formálním naplněním 
Zákona. Tím podstatným je jejich vnitřní 
jistota, že toto dítě nepatří jim, ale Bohu. 
Že oni jsou jen „správcové“ a že pro 
tento úkol dostanou všechno potřebné. 
Zde můžeme do tohoto prorodinného 
příběhu vstoupit i my a říci: „Pane, i mně 
jsi daroval a svěřil rodinu a blízké. 
Všechno, co mám a čím jsem, je tvým 
darem. Prosím pomáhej mi, ať k druhým 
přistupuji s úctou a láskou a přijímám za 
ně odpovědnost.“  

                       (Převzato z KT, Homilie, Vojtěch Cikrle, brněnský biskup) 
 

HUMOR
-   „Tati, jaký je rozdíl mezi skromný a 
lakomý?“  
    „No, když si koupím laciný kabát, tak 
jsem skromný. Když jej koupím 
mamince, jsem lakomý!“ 

-   „Drahoušku,“ povídá žena svému 
manželovi, „mým toužebným přáním je 
kožich…“  
    „Tak to ses měla narodit jako bobr.“  
 

 
Návštěva starších a nemocných farníků  
Ve středu  4. 1. 2012  ve Verměřovicích, ve čtvrtek  5. 1.  v Dolní Čermné  
a v pátek  6. 1. v Dolní a Horní Čermné a v Petrovicích. 
 

Úklid fary 
Již několik let probíhá na faře v Dolní Čermné pravidelný týdenní úklid. Všem ženám a 
děvčatům, které se o čistotu a pěkné prostředí na faře staraly nebo starají patří velké 
poděkování. Organizaci úklidu měla na starost paní Magdalena Vašíčková. Za její službu jí 
také patří velké díky. Nově tuto službu převzala Monika Bednářová.  
Prosíme další ochotné farnice, které by se do úklidu fary mohly a chtěly zapojit, aby se 
domluvily s Monikou Bednářovou (č. tel. 603 710 642). 
           sestra Ludmila 
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