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31. neděle mezidobí  –  4. listopadu 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  5. listopadu   

31. týdne v mezidobí 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 

ÚTERÝ  -  6. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné    
31. týdne v mezidobí  za živé a zemřelé členy rodiny Šikulovy a Smolákovy 

STŘEDA  -  7. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné     
31. týdne v mezidobí  za rodinu Šikulovu a Smolákovu 

 19:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK  -  8. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
31. týdne v mezidobí  za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 

PÁTEK   -   9. listopadu 15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme se  
Svátek   s paní Marií Křivohlávkovou z Dolní Čermné 

Posvěcení lateránské baziliky 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za dar uzdravení 

SOBOTA  - 10. listopadu 17:00 mše sv. v Petrovicích     

Sv. Lva Velikého,  za Karla Vašátka, rodiče, bratra a tetu 
papeže a učitele církve 18:30 mše sv. ve Verměřovicích 

  za rodinu Beranovu 

NEDĚLE – 11. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: p. Filáček 332) 
32. neděle v mezidobí  za Pavla a Věru Hanusovy 

V Dolní Čermné slavíme 10:00 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Macháčkovi 242) 
Posvěcení kostela.  za farníky 

Dnešní sbírka je v ěnována  15:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné  
na opravu farního kostela .   (z díla hudebního skladatele J. B. Schottenhamela) 

 

Poděkování  
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky v neděli 21.10.2012. Tato sbírka byla určena 
pro misie a její výše činila 13.576,- Kč. Pán Bůh zaplať.        otec Josef  
 

V neděli 11. listopadu 2012 při mši svaté v 10:00 hodin v kostele v Dolní Čermné  
zazní MISSA BREVIS, od současného hudebního skladatele Jiřího Pavlici, 

v provedení chrámového sboru Dolní Čermná se sólisty a orchestrem. 
          
   



32. neděle mezidobí  –  11. listopadu 2012 
 

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

Sv. Josafata, 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 
biskupa a mučedníka   

ÚTERÝ  -  13. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné    
Sv. Anežky České, panny  za Alžbětu a Rudolfa Formánkovy a oboje rodiče 

STŘEDA  -  14. listopadu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné     
32. týdne v mezidobí  za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 

 19:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK  -  15. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
32. týdne v mezidobí  za farníky 

PÁTEK   -   16. listopadu 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, hudbou doprovází mládež  
32. týdne v mezidobí  za Marii a Antonína Pecháčkovy 

SOBOTA  - 17. listopadu 9:00 schůzka ministrantů  
Sv. Alžběty Uherské, řeholnice 17:00 mše sv. v Petrovicích   -  na dobrý úmysl 

NEDĚLE – 18. listopadu 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Menclovi 193) 

33. neděle v mezidobí  za Marii Nastoupilovou, manžela, dva syny a celý rod 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
Ve Verměřovicích slavíme  za P. Stanislava Marka a celý rod 

Posvěcení kostela. 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Kunertovi 125) 

  za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 
 

Příležitost ke svátosti smíření:  
v Dolní Čermné ve všedních dnech a v neděli ráno 30 minut před začátkem mše svaté. 
 

Pozvání  
V neděli 25. listopadu 2012 se uskuteční v Kulturním domě v Petrovicích promítání a povídání z cesty 
do Compostely. Program připravili pan Švec a pan Marek.  
 
Kristus nebo reinkarnace?       (Marie Svatošová, Na minutu s Ladislavem Kubíčkem, Zapaluji?) 

    Proč věří příslušníci východních náboženství v reinkarnaci? Protože potřebují prvek 
očištění. Neznají Krista, neznají ani starozákonní proroky, kteří Krista předpovídali, a proto si 
reinkarnaci museli vymyslet. Tato náboženství neznají vykupitelskou cenu Kristovu, nevědí, 
co znamená „vyprat si doběla svá roucha v krvi Beránkově“.  
    Krišna říká, že je celkem jedno, v co věříme, jen když věříme. Avšak mezi příslušníky 
podobných náboženství a syny Božími, spolupracovníky Božími na záchraně světa, je 
propastný rozdíl. Když někdo trpí na Východě, je to pro mnohé lidi jeho věc, jeho karma. Jak 
je to nebezpečné, ale i náročné a pohodlné. Prostě se počítá s tím, že život je možno prožít 
vícekrát, žádné peklo není, převtělujeme se, dokud se do nebe nedostaneme. To je svůdné.      
    Náročnější a těžší je prožít jediný život bez možnosti opravy. V Písmu není o reinkarnaci ani 
zmínka. Kdyby existovala, nemusel by Kristus za nás umírat na kříži. 
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