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29. neděle v liturgickém mezidobí -  18. října 2009 

Den modliteb za misie 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 19. října 
29. týdne v mezidobí 

 

ÚTERÝ         - 20. října 
29. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za zemřelé z rodiny Matyšákovy 

 
STŘEDA      - 21. října 
29. týdne v mezidobí  

16.45   zkouška zpěvu dětské schóly na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv.  v Dolní Čermné   
            za Františka Duška, manželku a syna 
20.00   náboženství pro středoškoláky na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK  -  22. října 
29. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za zemřelé z rodiny Ďurníkovy 

PÁTEK        - 23. října 
sv. Jana Kapistránského,  

kněze 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
            za Marii Cejnarovou a sestru          

SOBOTA      -24. října  
sv. Antonína Marie Klareta, 

biskupa 
Změna času: V noci ze soboty 
24.10. na neděli 25.10. bude  
letní čas vystřídán zimním. 

  9.00   schůzka ministrantů 
15.00   základní kurz sebeobrany (4.část) v orlovně v D. Čermné 
19.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu   
 
           

 
NEDĚLE  -  25. října 

30. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
Dnes slavíme Posvěcení kostela 

v Jakubovicích. 
 

  7.30  mše sv.  v Dolní Čermné   
           za Marii Nastoupilovou a manžela 
 

  9.00  mše sv.  v Jakubovicích   
           za všechny živé a zemřelé občany Jakubovic 
 

10.30  mše sv.  v Dolní Čermné - zaměřená pro děti,  -  za farníky 
 

16.00  mše sv. na Mariánské Hoře  –  závěr poutní sezóny 
           za nová kněžská a řeholní povolání 

 

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



Poděkování 
Na začátku měsíce října 2009 byl na Mariánské Hoře dokončen nový chodník před budovou poutního 
domu. Vděčíme za to ochotným dobrovolníkům, místním farníků a také poutníků z okolních farností. 
Hlavní poděkování však náleží stavební firmě A.B.V. spol. s.r.o. Ústí nad Orlicí, která celou akci 
zajistila materiálem ve formě sponzorského daru. Všem zúčastněným mnohokrát upřímně děkujeme.   
         za farnost otec Josef 
 

„Bůh je náš Otec - to je jedna z nejnádhernějších pravd, jež jsou v Bibli zjeveny.“ 
                             (Floydl Mc Cclung) 
Floyd Mc Clung vypráví o thajském 
marnotratném synovi – mladíku Sawatovi, 
který opustil otce a odešel do Bangkoku, aby 
unikl nudě venkovského života. Vstoupil do 
světa drog a prostituce, našel vzrušení, a 
dokonce prosperoval, byl oblíbený. Pak ho ale 
začala pronásledovat smůla. Byl okraden, a 
když se pokoušel vyšplhat zase nahoru, dostal 
se do vězení.  

Nakonec skončil v dřevěné boudě blízko 
skládky. Vzpomínal na svou rodinu, obzvláště 
na otce a jeho slova na rozloučenou: „Čekám na 
tebe.“ Bude však otec ještě stále čekat po tom 
všem, co udělal a čím zostudil jeho jméno? Do 
vesnice se již dávno doneslo, jaký vedl život.  

Nakonec napsal dopis: „Milý tatínku, 
chtěl bych přijít domů, ale nevím, zda mne 
přijmeš po tom všem, co jsem udělal. Velmi 
jsem zhřešil. Prosím, odpusť mi. V sobotu 
večer budu ve vlaku, který projíždí naší vesnicí. 
Jestli mne stále ještě čekáš, pověs, prosím, 
kousek bílé látky na granátovník před naším 
domem.“ 

Během cesty vlakem přemýšlel nad 
svým životem. Věděl, že otec má naprosté 
právo nechtít ho vidět. A jak se vlak blížil 
k vesnici, zmocnila se ho úzkost. Co si počne, 
když na stromě bílý kus látky nebude? 

Naproti němu seděl nějaký laskavý cizí 
člověk a ten si všiml, jak nervózní je jeho 
spolucestující. Nakonec Sawat už ten tlak déle 
nevydržel. Vypověděl dotyčnému celý svůj 
příběh, a když vjížděl do vesnice, řekl: „Pane, 
já se tam dívat nedokážu. Mohl byste se dívat 
místo mne?“ Zabořil obličej mezi kolena: 
„Vidíte ho, pane? Je to jediný dům 
s granátovníkem.“ 

„Mladíku, váš otec nepověsil jenom 
jeden kus plátna“, odpověděl muž: „Podívejte 
se sám.“ Sawat nemohl uvěřit svým očím. Celý 
strom byl ověšený bílým plátnem a před plotem 
jeho starý otec tančil sem a tam a radostně 
mával dalším kusem látky! Pak otec běžel podél 
vlaku, a když vlak zastavil ve stanici, objal syna 
a v očích měl slzy radosti: „Čekal jsem na 
tebe.“ 

              (Z knihy: O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem) 
Víc než chléb 
Ráno přijel náš vlak do indického Nagpuru, kde je jedno z největších nádraží . Díval jsem se 
z okénka vagónu 1. třídy, kterou jezdí bohatí. Naproti mě u okna seděl objemný muž a snídal. 
Když dojedl vyhodil zbytky otevřeným oknem ven na nástupiště. Byl to pěkný, kulatý chapatti, 
což je pro Indy něco jako pro nás chléb.  
Okamžitě se k tomu místu rozběhla dvě stvoření – malý rozcuchaný chlapec a hubený pes, 
který kulhal na zadní nohu. Kdo bude rychlejší? Byl to chlapec, kdo vyhrál. Radostně chapatti 
zdvihl – je jen jeho! Pes na něj smutně hleděl, přišel pozdě... Chlapec se posadil na špinavé 
nástupiště. Držel chapatti v ruce a pozoroval ho, jako když si chce vychutnat co nejdéle tento 
okamžik. Najednou mávnul rukou na psa a ukázal na místo vedle sebe. Vzal chléb a rozdělil ho 
na dvě části. Jednu dal psovi, do druhé se zakousl sám.  
Tak vedle sebe seděli a jedli, pes přece jen rychleji než chlapec. Ani jeden se nenajedl 
dosytosti, ale oba utišili ten nejhorší hlad. Oba prožili okamžik sdíleného štěstí a radosti. 
 

Lektorská služba: 
25. 10.  -  30. neděle v mezidobí Dolní Čermná 7.30 h. -   Havlíčkovi č. 341 
     Mariánská Hora     16.00 h. - Málkovi č. 77 HČ 
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