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Svátek Povýšení svatého kříže  -  neděle 14. září 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 15. září 
Panny Marie Bolestné 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Formánkovou a sourozence 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ          - 16. září  
sv. Ludmily, mučednice 

 

STŘEDA       - 17. září 
24. týdne v mezidobí 
 

  9.00    Dětské klubíčko 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za Jana Faltuse, Josefa Šimka a Jiřího Mikulu 
ČTVRTEK   - 18. září 
24. týdne v mezidobí 
 

 
Dnes mimořádně mše svatá v naší farnosti nebude.   

PÁTEK        -  19. září  
24. týdne v mezidobí 
 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za rodiče Bláhovy a syna Karla 

SOBOTA     -  20. září 
sv. Ondřeje Kim Tae-gona,  
kněze, Pavla Chong Ha-sanga  
a druhů, mučedníků 

  9.30    mše sv. na Mariánské Hoře v rámci Setkání skautů  
             a skautek z ústeckého okresu u příležitosti 70 let  
             od úmrtí A. B. Svojsíka. 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Roberta Vágnera a rodiče   

 
NEDĚLE  -  21. září 

 
25. neděle v liturgickém 

mezidobí   
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    -  za Josefa Vašíčka,  
             syna Petra a na poděkování za dar života 
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Václava  a Marii Junkovy 
V Petrovicích dnes slavíme Výročí posvěcení kostela sv. 
Františka Xaverského a při této příležitosti požehnáme 
tento kostel po opravě.  
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné,  zaměřená pro děti      
             na poděkování Pánu Bohu za dar 100 let života 
 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  -  za Annu Dytrichovou 
             a zemřelé z rodiny Marešovy a za Boží pomoc           

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba : 
21. 9.  -  neděle 25. v mezidobí Dolní Čermná           7.30 h.   -  Marešovi č. 172 
             Mariánská Hora     16.00 h.   -  Faltusovi č. 128 



Změna v rozvrhu výuky náboženství 
Od následujícího týdne bude mít 5. třída ZŠ v Dolní Čermné vyučování náboženství vždy v pátek od 
12.35 hod do 13.20 hod. První páteční hodina bude tedy 19.9.2008. 
 

Pochod okolo Čermné 
Stalo se dobrou tradicí, že naše farnost každoročně začátkem října pořádá jednodenní sobotní 
turistický pochod. Letošní pochod okolo Čermné je naplánován na sobotu 4. října.  
Prosíme všechny zájemce, aby se přihlásili co nejdříve, nejpozději však do neděle 28. 9. 2008.  
Hlaste se osobně u otce Pavla nebo telefonicky na čísle 737 443 792 a 465 393 149.  
Podle počtu účastníků a podle jejich zdatnosti naplánujeme a upřesníme trasu.  
 

Znamení svatého kříže 
Požehnání je nádherný symbol, důmyslná 
zkrátka Kréda, ale především přiléhavý a 
nepostradatelný úvod do každého lidského 
podnikání. Z nedůvěry ve vlastní síly se 
v nás rodí důvěra ve všemohoucí sílu Boží, 
která je tak velká, že nás nutí volat se sv. 
Pavlem: Všecko mohu v tom, který mě 
posiluje.  
   Ovšem, milost předpokládá přirozenost a 
Bůh pomůže jen tam, kde se člověk 
namáhá. Práci, která se nekoná, Bůh 
podpořit ani požehnat nemůže... 
   Když začínáme dílo a klademe na sebe 
znamení svatého kříže, vyznáváme, že na 

sebe přijímáme utrpení spojené s prací tak 
ochotně jako Ježíš, který, když šel dovršit 
své vykupitelské dílo, vzal na sebe kříž a 
vše, co s ním souviselo... 
   Při doteku čela žádáme Otce o 
moudrost, při doteku prsou Syna o 
lásku, a když se dotýkáme ramen, 
prosíme Ducha svatého o sílu.  
   Ve středověku se chodilo do boje proti 
nevěřícím s křížem v čele. I v novověku se 
musí s křížem v čele začínat každodenní 
boj o časné i věčné blaho. 
                                             Mon Calepin 

             
Nejtěžší kříž 
Vidět kříž na Ježíšových ramenou nám nedělá těžkosti. Vidět jej na ramenou bližního je těžší. 
Nejtěžší však je vidět svůj vlastní kříž. Vidět ho a věřit, že by to mohla být naše spása. 
                      M. Malinski 
 
Není důležité mluvit o modlitbě, ale záleží na slovech, která sami Bohu říkáme. Mohou být 
tichá, chudá a nesmělá. Mohou jako stříbrné holubice na Božím nebi stoupat ze srdce 
plného radosti nebo mohou být jako neslyšný proud hořkých slz. Mohou být velká a 
vznešená jako hřmění, které je slyšet ve vysokých horách nebo plachá jako ostýchavé 
vyznání první lásky. Jen když vycházejí ze srdce. A jen když se současně modlí Duch Boží. 
Pak je Bůh slyší.                     Karl Rahner 
 
Jak celý svět 
Jarmilka se věší mamince na krk: „Mami, já tě mám ráda jako celý svět.“ Potom se jí zdá, že 
je to málo, a dodává: „Mami, já tě mám ráda jako celý svět a ještě jednu vesnici.“ A ještě 
stupňuje: „Mami, já tě mám ráda jako celý svět a ještě jednu vesnici a ještě jeden dům.“  
Za chvíli vidíme tu lásku ve skutečnosti. Maminka vaří večeři. „Jarmilko, prosím tě, skoč do 
sklepa a přines brambory. Jarmilka: „Mami, já nevím kde to je.“ Maminka: „Hned u schodů 
napravo.“ Jarmilka: „Mami, je tam tma.“ Maminka: „Tak si vezmi baterku.“ Jarmilka: 
„Mami, ať jde Pepík!“ Maminka: „Pepík není ještě doma.“ Jarmilka: „Mami, já musím 
kreslit.“ 
Podobně jednáme i my, ctíme-li Boha jen ústy, - neboť láska je čin. 
                                 Dominik Pecka 
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