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Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, sv. Tři Králové – 6. ledna 2013 
„Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy,  

k poznání tvého jednorozeného Syna;  
doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem své víry,  

k blaženému patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna, …“ 
                        (Vstupní modlitba) 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 7. ledna 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

po Zjevení Páně    
ÚTERÝ     - 8. ledna  žehnání bytů  

po Zjevení Páně 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   -    za živou rodinu 
STŘEDA  - 9. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 

po Zjevení Páně  za Alžbětu a Aloise Sukovy 
ČTVRTEK - 10. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

po Zjevení Páně  za Jana Matějku, manželku, syna, zetě a celý rod 
PÁTEK      - 11. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na prosbu za dar víry 

po Zjevení Páně   
SOBOTA  - 12. ledna 9:00 schůzka ministrantů 

po Zjevení Páně 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  za rodinu Duškovu a Pomikálkovu 

NEDĚLE - 13. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - lektor. služba: Marešovi 264 HČ 
  za Jiřího Nastoupila, rodiče, sourozence a celý rod 

SVÁTEK K ŘTU PÁNĚ 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  za Pavla Filipa a jeho živou rodinu 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné - lektor.služ.:Macháčkovi 180 HČ 
Končí doba vánoční a začíná  za Jana Hampla a manželku 

liturgické mezidobí.  Doprovází místní chrámový sbor.  
   

 
Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít ve farním kostele v Dolní Čermné  
vždy 30 minut před začátkem mše svaté ve všedních dnech a v neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 
 

Stolní kalendáře 
V zákristii farního kostela v Dolní Čermné jsou ještě k dispozici stolní kalendáře. 



Svátek  KŘTU  PÁNĚ  –  neděle 13. ledna 2013 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  - 14. ledna 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
1. týdne v mezidobí   

ÚTERÝ       - 15. ledna   

STŘEDA    - 16. ledna  Z důvodu čerpání dovolené otce Josefa 

ČTVRTEK - 17. ledna  nebudou v naší farnosti ve všedních dnech 

PÁTEK      - 18. ledna  od 15. 1. do 18. 1. 2013 mše svaté. 
P. Marie, Matky jednoty křesťanů   

SOBOTA   - 19. ledna 17:00 mše sv. v Petrovicích  - za Karla Vašátka a rodiče 
1. týdne v mezidobí 20:00 Lidový ples ve Verměřovicích (viz níže) 

NEDĚLE - 20. ledna                                     (lektorská služba: Kunertovi 12) 

2. neděle v mezidobí 8:00 mše sv. v Dolní Čermné     
  za pana faráře P. Čeňka Ptáčka  

 

MODLITBA NENÍ T ĚŽKÁ  
 

Modlitba je pokojná síla, která na člověka 
působí a nedá mu jen tak dřímat.  
Z ní čerpáme sílu.  
Buď si jist, že Bůh tě slyší. 
 

Mnozí si možná myslí,  
že k modlitbě je zapotřebí mnoha slov. 
Ne! Víme, že i pár slov, často velmi 
neobratných, stačí k tomu,  
abychom mohli Bohu všechno odevzdat, 
své obavy i své naděje. 
Jestliže se odevzdáme Duchu svatému,  
nalezneme cestu, která vede z neklidu  
k důvěře. 

BŮH NEMŮŽE NEŽ MILOVAT  
i tebe 

Bůh nemůže než milovat.  
Na každého lidského tvora  
se dívá s nekonečnou láskou  
a s hlubokým soucítěním. 
Pochopíme-li, že Bůh miluje  
i toho nejopuštěnějšího člověka,  
naše srdce se může otevřít druhým, 
budeme vnímavější k důstojnosti každé 
osoby.  
Jedině soucit nám umožňuje vidět  
druhého takového, jaký je.  
Pohled lásky najde v každém člověku  
hlubokou krásu lidské duše. 

  
 

MO KDU-ČSL ve Verměřovicích a Jablonném nad Orlicí 
 

Vás srdečně zvou na tradiční  44. LIDOVÝ PLES 
V sobotu 19. ledna 2013, v KD Verměřovicích, začátek ve 20 hodin. 

 

K tanci a poslechu hraje MONITOR Romana Gruse. 
Předtančení a bohaté občerstvení. 

Těšíme se na Vás a přejeme příjemnou zábavu. 
Předprodej místenek: Marie Pecháčková, Verměřovice 141, 

tel.: 774 220 970 (po 18 hodině), e-mail: MPECHAJDA@seznam.cz. Cena místenky: 90,- Kč 
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