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20. neděle v liturgickém mezidobí  –  19. srpna 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  20. srpna   

sv. Bernarda, opata a uč. církve   

ÚTERÝ  -  21. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Pia X., papeže  za rodinu Kašparovu 

STŘEDA  -  22. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Panny Marie Královny  za rodinu Venclovu a Maixnerovu 
ČTVRTEK  -  23. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Růženy z Limy , panny  za farníky 
PÁTEK   -  24. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    

Svátek sv. Bartoloměje,  za živé a zemřelé z rodiny Plhákovy a Knajblovy 
apoštola  a za duše v očistci 

SOBOTA  - 25. srpna 10:30 svatební obřad na Mariánské Hoře,  
20. týdne v mezidobí  budou oddáni snoubenci:  Kateřina Motlová  

  z Lanškrouna a Jiří Pecháček z Horního Třešňovce. 

 12:00 svatební obřad na Mariánské Hoře,  
  budou oddáni snoubenci Tereza Kulhánková z Prahy 
  a Miroslav Směšný z Bludova. 

 19:00  mše sv. v Petrovicích         

  na úmysl dárce 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor.služba: Filipovi 67) 

NEDĚLE – 26. srpna  za Marii Dohnalovou, manžela a rodinu Vitouchovu 

21. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích     

  za Oldřicha Rybku a sourozence 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služba:Jansovi ml.7) 
  za zemřelé bratry Macháčkovy a sestru Annu Rollerovu 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ:   
vždy 30 minut před začátkem mše sv. v Dolní Čermné a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře.  
 

Dveře.  Na jednom známém obraze je Ježíš v setmělé zahradě. Levou rukou drží lampu, 

která celý výjev osvětluje, a pravou tluče na mohutné a pevné dveře.  

Když byl tento obraz poprvé představen veřejnosti, jeden návštěvník měl k autorovi 

připomínku. „Na vašem obraze je chyby. Ty dveře nemají kliku.“ „To není chyba,“ odpověděl 

malíř. „To jsou dveře lidského srdce. Ty se dají otevřít jen zevnitř.“          (Bruno Ferrero) 



Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví 
a Federace židovských obcí 

vyjadřují své silné znepokojení nad situací a společenskou atmosférou kolem zákona, 
který řeší částečné narovnání majetkových křivd vůči církvím a náboženským 
společnostem. 

Způsob nevěcného vedení argumentace a demagogická útočná kampaň České 
strany sociálně demokratické, vedená m.j. i pomocí billboardů, vytvářejí ve společnosti 
atmosféru neopodstatněné závisti a nenávisti nejen vůči církvím a náboženským 
společnostem, ale i vůči občanům jako takovým. Lidí, kterých se tyto manipulativní a 
nepravdivé slogany dotýkají, jsou přitom miliony a nemusí se jednat jen o věřící. 
Předvolební propaganda sociální demokracie tak útočí slovníkem obou někdejších 
totalit a pamětníci mohou potvrdit, že si nezadá s neblahými antisemitskými a 
antiklerikálními plakáty „třetí říše“, narudo přetřenými gottwaldovskými ideology. 
Pokud vedení sociální demokracie tvrdí, že nejde o útok proti církvím, ale jen o 
politický boj, buď se mýlí, nebo nechce vidět důsledky, které její způsob boje přináší. 
Říká-li totiž, že dnešní koalice daruje církvím peníze ukradené ostatním, pak z církví 
dělá spoluviníky při krádeži. Tímto tvrzením ČSSD ve skutečnosti nezasahuje své 
politické oponenty, nýbrž poškozuje církve a náboženské společnosti. 

Pro upřesnění říkáme, že navržené řešení nehodlá nikoho okrádat. Znovu 
uvádíme, že jde o navrácení části zkonfiskovaného majetku, aby skončila závislost 
církví a náboženských společností na státním rozpočtu a mohlo započít hospodaření na 
vlastní odpovědnost.  Tento záměr podporuje značná část společnosti, protože pro 
mnohé, stejně jako i pro Ústavní soud jde o normu podobnou jiným, přijatým pro 
ostatní kategorie odškodňovaných: soukromé zemědělce, podnikatele, šlechtu, 
politické vězně a další, kterým bylo komunistickým režimem ublíženo.  Při přípravě 
zákona jsme jednali jak s Asociací krajů, sdružující hejtmany, kteří jsou všichni členy 
sociální demokracie, tak i s představiteli měst a obcí, kde je jistě polovina starostů a 
primátorů též členy ČSSD.  O podobě návrhu zákona byli informováni a díky uvolnění 
dosud blokovaného majetku měst a obcí s řešením většinou souhlasili. Jednali jsme i s 
vrcholnými zástupci ČSSD samotnými. 

Návrh sociální demokracie na zřízení jakéhosi fondu církevního majetku je čirým 
pokrytectvím. Komunisty zřízený fond Náboženská matice byl vytunelován navzdory 
soudnímu rozhodnutí z doby řízení ministerstva kultury Pavlem Dostálem z ČSSD. 

Chceme ujistit všechny spoluobčany, že toto prohlášení se nedotýká tisíců 
poctivých členů ČSSD, těch, kdo byli vězněni a týráni spolu s věřícími v nacistických 
koncentrácích i v komunistických lágrech. Vždyť mnozí z nich jsou také těmi, kdo věří 
v Boha. Nepředpokládáme, že by se právě oni chtěli znovu vydat cestou spolupráce s 
komunisty, kteří kdysi zlikvidovali jak vedení církví a náboženských společností, tak 
posléze i sociální demokracii a další demokratické strany, až nakonec nastolili tzv. 
diktaturu proletariátu. Způsob, jakým dnes sociální demokracie vede předvolební boj 
je nekultivovanou a nekulturní cestou, ohrožující samotnou podstatu demokracie. 

    Za Českou biskupskou konferenci předseda: Dominik Duka 

Za Ekumenickou radu církvi předseda: Joel Ruml 

Za Federaci židovských obcí předseda: Jiří Daníček 

(Další články k tématu:  www.cirkev.cz)  
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