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                  2008                  

 
 

 
 

29. neděle v liturgickém mezidobí  -  19. října 2008 
Den modliteb za misie 

 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 20. října 
29. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Josefa Bednáře a celý rod 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ         -  21. října 
29. týdne v mezidobí 
 

 
 

STŘEDA      -  22. října 
29. týdne v mezidobí 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

  za rodiče Marešovy, dcery a zetě 
ČTVRTEK   -  23. října 
sv. Jana Kapistránského,  
kněze 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
              o další Boží pomoc a ochranu 

PÁTEK        -  24. října 
29. týdne v mezidobí 
 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné - rytmická 
             za Marii a Antonína Pecháčkovy 

SOBOTA     -  25. října 
29. týdne v mezidobí 
 
Změna času! 
V noci ze soboty 25.10. na 
neděli 26.10. bude letní čas 
vystřídán zimním.  
 

  9.00    schůzka ministrantů   
 
  9.00    generální úklid farního kostela a jeho okolí 
          před posvícením 
 
19.00    mše sv. v Petrovicích  
             za Vincence Nováka, manželku  
              a ostatní zemřelé z rodiny 

 

NEDĚLE  -  26. října 
 

30. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
Dnes slavíme posvícení  

v Jakubovicích. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     
             za Marii Nastoupilovou a manžela 
 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Josefa Hoffmanna a syna Josefa 
 

10.30    posvícenská mše sv. v Jakubovicích 
             za Josefa a Annu Moravcovy 
 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  -  závěr poutní sezóny 
             za nová kněžská a řeholní povolání 

 

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

 



Otče náš 
Nejen můj, ale náš. A nás dětí je mnoho. Jsme velká rodina nebeského Otce. Jsou mezi námi 
dobří i zlí bratři, svaté i hříšné sestry - ale máme se všichni rádi. Zlé milujeme tím, že jim 
odpouštíme a že je káráme; dobré tím, že je ctíme a oslavujeme.  
    O nemocné a slabé se staráme se zvláštní láskou. Ty, jimž Otec dal na starost naše časné i 
věčné blaho ve všem ochotně posloucháme. Tak, jako jeho samého.  
    Když přijdeme k bratrům, kteří obývají jiné mořské břehy cítíme se jako doma. Nikdy 
jsme se neviděli a přece se v lásce objímáme, překračujeme hranice společenských vrstev a 
územních celků... 
    Některým dal Otec do opatrování větší majetky, aby je užívali a dali užívat, ale my jim 
nezávidíme, - neboť všecko je přece Otcovo.  
    Bratře, sestro, skloňme hlavu a se zahanbením prosme Otce za odpuštění, že to, co tu o 
sobě čteme, není vždy pravda. Prosme za sebe a prosme i za jiné, vždyť jsme jedno, jsme 
jedna rodina. A děkujme mu, že se k nám nepřestává chovat jako Otec ani tenkrát, když my 
úplně zapomínáme, že jsme bratři a sestry, že jsme jeho děti...  
                                                                                                                                    ( Mon Calepin ) 
 

Smír 
Velmi dobrým lékem a mimořádně 
účinnou zbraní v  arsenálu Boží 
spravedlnosti je smír. Mohu k němu 
přispět tím, že Boha usmiřuji nejen za 
sebe, ale i za druhé. „Zbývá mnoho utrpení 
Kristova pro jeho tajemné tělo, tj. církev,“ 
říká sv. Pavel. Největší díl nesl za nás 
Kristus, ale protože výslovně chce, 
abychom se spolu s ním podíleli na 
záchraně světa, zbývá něco i na nás. Nikde 
není psáno, že musíme čekat na nemoc, na 
katastrofy, na války. Nebojme se 
sebezáporů. Bůh nedopustí, abychom si na 

sebe vzali víc, než uneseme. On má ve 
svém scénáři ohodnoceno, kdo by měl 
v pozemském životě kolik odtrpět, jak 
velký kus by měl s Kristem nést kříž. 
Sebezáporem si to vybíráme dobrovolně 
po částech už předem. Kdo se chytře a 
mazaně celou dobu kříži vyhýbá, ať se pak 
nediví, že si ho musí odtrpět v závěru 
života celý najednou, třeba nějakou 
dlouhou nemocí. Vyhýbat se křížům je 
velice neekonomické.   
      
  ( Z knihy Ladislava Kubíčka: Zapaluji? ) 

     
Starý nevěřící muž šel za věhlasným knězem. Doufal, že mu pomůže vyřešit 
problémy, které měl s vírou, že mu objasní, co se mu zdálo nepochopitelné. Nedokázal 
například uvěřit, že Ježíš z Nazareta skutečně vstal z mrtvých. Chtěl nějaké znamení, že se 
to skutečně stalo... 
     Když vešel na faru, v kanceláři už byl s knězem někdo jiný. Kněz zahlédl muže stojícího 
na chodbě a s úsměvem mu přinesl židli. Když ten druhý odešel, pozval kněz starého pána 
dovnitř. Zeptal se ho, o co se jedná, a pak dlouho a živě diskutovali. Starý pán nakonec 
uvěřil a projevil přání obrátit se k Božímu slovu, svátostem a k důvěře v Pannu Marii. 
      Kněz pociťoval uspokojení, ale také tak trochu údiv nad tak rychlým obrácením, a tak 
se ho zeptal: „Povězte mi, prosím vás, který argument vás v našem dlouhém rozhovoru 
přesvědčil, že Kristus opravdu vstal z mrtvých a že Bůh existuje?“ 
    „Gesto, se kterým jste mi přinesl židli, abych nemusel čekat vestoje,“ odpověděl muž. 
                               ( Danilo Zanella ) 

 
Lektorská služba : 
26. 10.  -  30. neděle v mezidobí Dolní Čermná           7.30 h.   -  Vávrovi č. 270 
             Mariánská Hora     16.00 h.   -  Macháčkovi ml. č. 55 
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