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11. neděle v liturgickém mezidobí  –  17. června 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  18. června 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

11. týdne v mezidobí   

ÚTERÝ     - 19. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Jana Nepomuckého  za správné využití volného času nezaměstnaných 

Neumanna, biskupa  a brzké najití pracovní příležitosti 

STŘEDA  - 20. června 15:00 pohřební mše sv. ve Verměřovicích,  
11. týdne v mezidobí  rozloučíme se s paní Miladou Šípkovou z Verměřovic 

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
  za rodinu Smolákovu a Šikulovu 

ČTVRTEK -  21. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Jana Gonzagy,   na dobrý úmysl  

řeholníka   
PÁTEK      - 22. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
11. týdne v mezidobí  za rodinu Beranovu 

   
SOBOTA  - 23. června 9:00 schůzka ministarntů 
11. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Petrovicích         

  za Josefa Nováka a manželku Jaroslavu 
NEDĚLE – 24. června  Mši svatou doprovází svým zp ěvem sbor z USA (viz. str.2.) 

Slavnost  7:15 Již p řede mší svatou zazní t ři skladby.  

NAROZENÍN SV.  7:30 mše sv. v Dolní Čermné             (lektor.služ.: Vávrovi 264) 

JANA KŘTITELE   za Jarmilu a Antonína Nožkovy a syna Jaroslava 

   
V kostele ve Verměřovicích 10:00 poutní mše sv. ve Verměřovicích 

dnes slavíme pouť.  za Oldřicha Rybku a rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře       (lektor.služ.: Málkovi 180) 
  za farníky 
   

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ :  
vždy 30 minut před začátkem mše svaté v Dolní Čermné. 
 
 



POZVÁNÍ 

V neděli 24. června 2012 při ranní mši svaté v 7:30 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné zazní 
některé části mše svaté v podání Sboru absolventů Univerzity státu Wisconsin ve městě River Falls 
v USA. Sbor vede sbormistr a skladatel pan Elliota R. Wolda.  
Přede mší svatou v 7:15 h. zazní skladby:  

„Ave Maria“ od Jeana Moutana  
      „Nádherný Spasitel“ od F.M.Christiansena  
      „Ať všechny národy chválí Pána“ od Lary Hoggard 
Při mši svaté 7:30 h. zazní skladby: 
 Začátek - úvodní skladba:  „Všechna stvoření našeho Boha a Krále“  od Marka Hayese 

Obětování:      „Má noční píseň“ od Paula Christiansena nebo „Vzepni se“   
       od  Elliota R. Wolda 
Přijímání:    „Dej mi Ježíše“  od L.L. Fleminga  

  nebo „Pojďme lámat chleba“ od Williama Lawrence 
  Závěrečná skladba:  „Modleme se k Bohu“ od F.M. Christiansena 
 

Poděkování 
V kostele ve Verměřovicích byl položen nový koberec. Děkuji všem, kteří přispěli na jeho 
zakoupení. Děkuji také těm, kteří pomohli s jeho položením.  
Díky za velký úklid verměřovického kostela před poutí v pátek 15. 6. a také za každý běžný 
úklid tohoto kostela. 
           otec Josef 
 

Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství    
v novém školním roce. Přihlášky děti dostanou v hodinách náboženství a také jsou připraveny 
v našich kostelech.  
  

                PASTORAČNÍ PLÁNY NA ÚKOR MODLITBY? (převzato:Pastorace.cz) 
        Když na první křesťany doléhá 
pronásledování, vytrvale se modlí. Ve své 
modlitbě neprosí, aby byli zbaveni nesnází 
pronásledování, ale aby se nenechali 
zastavit nejrůznějšími překážkami a neztratili 
odvahu zvěstovat Boží slovo. Co je 
výsledkem? Přichází Duch svatý a dodává jim 
sílu a odvahu. Abychom mohli evangelizovat, 
musíme se modlit, hodně se modlit. 
Evangelizace je totiž dílem Ducha svatého, 
který se dotýká srdcí posluchačů a proměňuje 
vlažné a kolísavé srdce zvěstovatelů radostné 
zvěsti. 

Mohu říci, že se opravdu modlím za 
šíření evangelia? Modlím se, abych obdržel 
stejnou neohroženost, jakou vynikali první 
apoštolové a učedníci? Jsem skutečně 
přesvědčen, že bez Ducha svatého bude mé 
působení neúčinné? Světci se modlili 

předtím, než zvěstovali evangelium, během 
jeho hlásání i po jeho skončení, aby skrze 
jejich službu mohl neomezeně působit Duch 
svatý. Další otázka: Patřím i já k těm, kdo 
věnují moře času přípravě pastoračních 
plánů a strategií, a jen málo času „ztrácejí“ 
modlitbou? 

Dnes bych se měl ptát, jak se vlastně 
modlím. Směřuje moje modlitba k první, nebo 
k druhé části modlitby Páně? Obrací se spíše k 
mým vlastním potřebám a k tomu, co tíží lidi, 
které znám, nebo k prosbám, aby se čířilo 
evangelium, aby „přišlo tvé království“ a aby 
se ve světě šířila radostná zvěst? Podle toho, 
jak vypadá moje modlitba, mohu poznat, 
nakolik jsou mé touhy a starosti proniknuty 
duchem evangelia. Je v mém srdci místo pro 
šíření Božího slova? I tehdy, když je nehlásám 
já nebo členové mého společenství? 
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