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6. neděle v liturgickém mezidobí  -  14. února 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 15. února 

6. týdne v mezidobí 
7.00 -  17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti   
             oltářní zakončený společnou adorací 

ÚTERÝ          - 16. února 
6. týdne v mezidobí 

 
 

7.00 -  17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti   
             oltářní zakončený společnou adorací a požehnáním 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za rodiče, sourozence a celý rod 
19.00    biblická hodina na faře  Dolní Čermné 

STŘEDA        - 17. února 
POPELEČNÍ STŘEDA 

Při obou mších sv. se bude udělovat  
popelec, který je výzvou k pokání. 

Účast na dnešní bohoslužbě  
se velmi doporučuje.  

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 
16.30    mše sv. ve Verměřovicích 
            za zemřelé z rodiny Markovy,Šťovíčkovy a duše v očistci 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             na poděkování Panně Marii s prosbou  
             o další pomoc a ochranu 

ČTVRTEK    - 18. února 
po Popeleční středě 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   -  na dobrý úmysl 
16.30    setkání žen na faře v Dolní Čermné 

PÁTEK          - 19. února 
po Popeleční středě 

16.00    farní knihovna   
18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  - za zemřelého Jiřího Beránka 

SOBOTA       - 20. února 
po Popeleční středě 

  9.00    schůzka ministrantů  
17.30    mše sv. ve Verměřovicích  - na poděkování za 25 let 
             společného života s prosbou o další pomoc a ochranu 

 

NEDĚLE  -  21. února 
 

1. neděle postní 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   /lektorská služba: Filipovi 67/ 
             za Františka Nastoupila a manželku              
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Gustava Rouse, rodiče a sourozence 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti   
             za Boženu a Ivana Bašusovy 
 
15.00   modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 

V tomto týdnu se ve farním kostele se zpovídá 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Popeleční středa je dnem přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 
18-ti do 60-ti let je nařízena ujma v jídle. Znamená to, že je dovoleno se do sytosti najíst jen 
jednou během dne. Tímto postem nejsou vázáni nemocní lidé a malé děti. 
Popeleční středou zahajujeme postní dobu, která nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí 
nás k soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.  



1. neděle postní  -  21. února 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 22. února 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
 

Upozorňujeme, že z důvodu nepřítomnosti otce Josefa 
ÚTERÝ          - 23. února 

po 1. neděli postní 
nebudou v tomto týdnu od pondělí 22.2. do pátku 26.2. 

pravidelné mše svaté v kostele v Dolní Čermné. 

STŘEDA        - 24. února 
po 1. neděli postní  

V případě pohřbu a zaopatřování volejte 
P. Jana Kubise na číslo 605 543 654. 

ČTVRTEK    - 25. února 
po 1. neděli postní 

 
 

PÁTEK          - 26. února 
po 1. neděli postní 

18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 

SOBOTA       - 27. února 
po 1. neděli postní 

17.00    mše sv. v Petrovicích - na poděkování Pánu Bohu 
          s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 

 

NEDĚLE  -  28. února  
 

2. neděle postní 
 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné          /lektorská služba: Vránovi 18/ 
             za Marii Faltusovou a bratra 
 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za ctihodnou sestru Benonii Markovou a sourozence 
              
10.30   mše sv. v Dolní Čermné  /lektorská služba: Macháček M. 55/ 
            za Hanu Marešovou a rodiče 
 
15.00   modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 

  
Tvrdá řeč 
Když Ježíš mluvil o svátosti oltářní, když hovořil o svém těle jako pokrmu našich duší, zareptal kdosi 
v zástupu: „To je tvrdá řeč! Kdopak jí může poslouchat?“ (Jan  6,62) „A tehdy mnozí z jeho učedníků 
odpadli a víc už s ním nechodili.“ (Jan 6,66) 
Jen apoštolové vydrželi. I dnes jsou slova o svátostném stole řečí tvrdou, při které Ježíš ztrácí mnohé 
učedníky. Svaté přijímání – hlavně častější svaté přijímání – předpokládá zpověď, pokání, a pokání 
předpokládá nápravu, sebezápor. A to je kámen úrazu. V tom je tvrdost té řeči, kterou vydrží jen duše 
apoštolské, do Ježíše zcela zamilované. Zbabělci chodí za Ježíšem jen pokud slibuje odměny a sytí 
tisícové zástupy pěti chleby. Jen apoštolové při něm vydrželi i tehdy, když bere, když požaduje, když 
mluví tvrdé řeči. Co říkáš? Odejdeš jako většina nebo řekneš s Petrem: „Pane, a ke komu pak půjdeme?“ 
A zůstaneš v hrstce jeho vytrvalců, kteří se potkávají aspoň při nedělním svátostném stole?  
           (Mon Calepin) 
           
Jdi i za mne 
Jeden muž vždycky říkal své manželce: „Jdi do kostela a pomodli se tam za nás za oba.“ Přátelům říkal: 
„Já do kostela nemusím - manželka tam chodí za nás oba.“ Jednou v noci se tomu muži zdál sen. Stál se 
svou manželkou před branou ráje a čekali, až budou vpuštěni dovnitř. Po chvíli se brána pomalu otevřela 
a ozval se hlas, který řekl jeho manželce: „Můžeš vstoupit za oba dva.“ Žena vešla dovnitř a brána se za 
ní zavřela. Na muže ten sen tak zapůsobil, že se probudil. Ale největší překvapení čekalo na manželku, 
když se před ní v neděli ráno objevil se slovy: „Dnes jdu do kostela s tebou.“    
           (Bruno Ferrero) 
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