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3. neděle postní  –  11. března 2012 
 

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

po 3. neděli postní   
ÚTERÝ     - 13. března 9:00 prázdninové dopoledne na faře pro školáky  

po 3. neděli postní   
 17:20  modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 
 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
  za Otýlii Marešovou, manžela a syna 
 19:00 biblická hodina na faře 

STŘEDA  -14. března 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
po 3. neděli postní  na dobrý úmysl 

ČTVRTEK -  15. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po 3. neděli postní  za živou rodinu 

   
PÁTEK      - 16. března 18:20 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  

po 3. neděli postní  (modlitbu vedou ženy) 
  Postní duchovní obnova 
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
  za Marii Cejnarovou a sestry 

SOBOTA  - 17. března 8:00 mše sv. v Dolní Čermné  
po 3. neděli postní  za farníky  

 9:00 přednášky v orlovně v Dolní Čermné 
   

 17:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  za Josefa a Martu Maříkovy a celý rod 
                       „Misijní koláč“ 

NEDĚLE – 18. března 8:00 mše sv. v Dolní Čermné        (lektorská služba: Jansovi 7) 

4. neděle postní  za Josefa Kroulíka, manželku a dva zetě  

„radostná“ 9:00 setkání farnosti při koláčích  
v orlovně v Dolní Čermné  

   

 15:00 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 
   

 



Prázdninové dopoledne na faře 
      V úterý 13. března 2012 zveme všechny školáky na prázdninové setkání   
na faře v Dolní Čermné.  Setkání začne v 9:00 h. a ukončeno bude ve 12:00 h. 
      Do společného programu bude zařazen krátký animovaný biblický příběh 
s testem znalostí, hry a tvoření drobných dárků pro nedělní  setkání farnosti 
„Misijní koláč“. U předškolních dětí prosíme rodiče o doprovod. 
 

Postní duchovní obnova 
V naší farnosti se uskuteční v pátek 16. března a v sobotu 17. března 2012. 

Duchovní obnovu povede P. Antonín Krasucki, O.P. 
    Program:    v pátek   16. 3.   v 19:00 hodin  - mše svatá 
                      v sobotu 17. 3.  v   8:00 hodin  - mše svatá 

od 9:00 hodin  - blok přednášek 
        v poledne   - společná modlitba - zakončení 

Mše svatá a společná modlitba budou v kostele v Dolní Čermné. 
Promluvy se uskuteční v sále orlovny v Dolní Čermné. 

Všichni jsou srdečné zváni. 
 

 

Misijní koláč 
V neděli 18. března 2012, o 4. neděli postní a zároveň „radostné“   

zveme všechny ke společnému slavení 
mše svaté v 8:00 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné. 

Po mši svaté na setkání při koláčích v sále orlovny v Dolní Čermné. 
Dobrovolný příspěvek této akce věnujeme na misie. 

V orlovně budou v nabídce drobné předměty Papežských misijních děl  
(misijní růžence, pexesa, aj.) a drobné výrobky našich dětí. 

Prosíme o napečení koláčů a jiných sladkostí. 
Koláče přineste do orlovny v neděli ráno přede mší svatou. 

 

 

K Ř Í Ž 
-    Žádná lidská láska neexistuje bez 
bolesti. Rovněž Boží láska dosahuje svého 
dovršení v bolesti. Miluje-li totiž Bůh 
člověka, činí tím sám sebe zranitelným. 
Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku i 
Boží utrpení způsobené lidskou 
uzavřeností.  
     Pohledem na kříž jsme zasvěcováni do 
tajemství božské lásky. U kříže tušíme, že 
ani naše láska k Bohu se neobejde bez 
bolesti, že ve chvíli, kdy milujeme Boha, 
zároveň trpíme svou omezeností. Když 
nás láska otevírá Bohu, bolí to. 

-    Ježíš se ve své lásce dotýkal lidí a 
objímal je. Věnoval jim svou blízkost a 
lidé se v ní cítili dobře. Zřejmě z něho 
vycházelo teplo lásky, které druhým 
říkalo, že jsou akceptováni a Bohem 
milováni.  
     Kříž není ztroskotáním této lásky, ale 
jejím dovršením. Vypovídá o tom Ježíšovo 
gesto na kříži. V jeho rozpažených pažích 
nemusíme vidět jen projev bolestného 
zápasu, nýbrž i výraz lásky. Sám Ježíš o 
tomto gestu říká: „A já, až budu ze země 
vyvýšen, potáhnu všechny k sobě“ (Jan 
12,32). Ježíš rozpřahuje paže, aby nás 
pozval do své laskavé náruče.                         
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