
        
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ          

                         28. a 29. týden  
                    2010                     

 
 

 
                     

15. neděle v liturgickém mezidobí  -  11. července 2010 
 

Bohoslužby a akce v následujících dvou týdnech: 
 

Od pondělí 12.7.  do pátku 16.7.2010 nebudou v naší farnosti slouženy mše svaté.  
V případě zaopatřování a pohřbu se obracejte na P. Oldřicha Kučeru ze Žamberka. 

 Kontakt: 731 402 249, 465 614 529. 
 

ÚTERÝ           - 13. července          15. týdne v mezidobí 

STŘEDA         - 14. července          Blahoslaveného Hroznaty, mučedníka 

ČTVRTEK     - 15. července          Sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

PÁTEK           - 16. července          Panny Marie Karmelské 

SOBOTA     - 17. července  
15. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za zemřelé členy z rodiny Duškovy a Markovy a duše v očistci 

 

NEDĚLE – 18. července 
 

16. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Františka Mencla a rodiče 
10.00    mše sv. v Hůře v Petrovicích   
             za Vincence Vávru, manželku a syna 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Ladislava Junka 

PONDĚLÍ         - 19. července        16. týdne v mezidobí 
ÚTERÝ       - 20. července 

16. týdne v mezidobí 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             na dobrý úmysl 

STŘEDA      - 21. července 
16. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Miroslava Pecháčka a manželku Vlastu 

ČTVRTEK   - 22. července 
sv. Marie Magdalény 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky  

PÁTEK       - 23. července  
Svátek sv. Brigity, řeholnice 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Františka a Otýlii Anderlovy 

SOBOTA     - 24. července 
16. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Štěpána Killara, manželku a oboje rodiče 

 

NEDĚLE – 25. července 
17. neděle v liturgickém 

mezidobí 
Sbírka je věnována na opravu 

kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
                  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Josefa Režného, manželku a zetě 
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za nová kněžská a řeholní povolání 



STŘEDEM JEHO ZÁJMU 
„Kdybychom věděli, jak moc nás Bůh miluje, umřeli bychom štěstím.“ 

(sv. Jan Maria Vianney) 
 

    Ježíš v Kázání na hoře mluvil o ptácích, 
kteří nesejí ani nesklízí, a přesto mají co jíst, 
a o polních liliích, které se nelopotí a 
nepředou, a přitom jsou oblečeny krásněji 
než králové. Osobně mi z toho dlouho 
zaznívala hlavně ta slova nedělejte si 
starosti, a cítil jsem se provinile, protože 
nedělat si starosti mi moc nejde. Jistě – když 
se Bůh umí postarat o ptáky a o květiny, 
dokáže se postarat také o nás. Já vím... 
Jednou mi ale došlo, že jsem něco přehlédl: 
Copak nejste o mnoho cennější než oni? (Mt 
6,26) Cože? Když si přestavím nádheru 
rostlinné i živočišné říše – mechové polštáře 
v lese, barvy podzimního listí, krásu a vůni 
růže, vznešený majestát lva, hravost delfína, 
dojemnou nemotornost štěněte... My – já, o 
mnoho cennější? 
    Ano dokonce již ve Starém zákoně na 
různých místech probleskuje, co k nám Otec 
cítí. Takto to zachytil prorok Sofoniáš: 
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, 
bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a 
veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a 

plesá. (Sof 3,17) Raduje se z nás a miluje nás 
tak, že láskou umlká? To bude asi nějaký 
omyl, když se na sebe podívám, jak by to 
mohlo platit o mně.  
   Výrok láskou umlká lze v hebrejštině číst 
jako „odpočívá ve své lásce“. Jakoby tím 
Bůh říkal: „Ty jsi můj milovaný syn, má 
milovaná dcera – moje láska. Nepotřebuji 
hledat nikde jinde, mám tebe, působíš mi 
velkou radost!“ Měl jsem tu výsadu být 
s manželkou u porodu všech našich čtyř dětí. 
Ten pocit, když už je miminko venku, poprvé 
se nadechne a začne křičet, se nedá popsat.  
A co teprve, když vám je, už umyté a 
zabalené, dají na chvilku pochovat... Pláčete 
radostí, jste hrdí, šťastní, láskou nemůžete 
ani promluvit.  
   Takže ano, netrapte se žádnou starostí! Jak 
říká apoštol Petr: Na něj hoďte všechnu svou 
starost, vždyť jemu na vás záleží. (Petr 5,7) 
Podle jiného překladu: Všechny své obavy a 
starosti přenechte jemu, vždyť jste středem 
jeho zájmu.  

    (Z knihy: O Boží otcovské lásce s Karlem Řežábkem) 
 
Perličky z říše hudby:  
Táta chce, aby ze mne byl virtuós, ale je nervózní, když se na něj zacvičuji.  
Nevím jestli z tebe něco bude. Hudba si žádá celého člověka a já tě asi co nevidět přerazím. 
V hudební škole mě moc nechválí, jsem skrytý talent. 
Na trombon jsem cvičit nemohl, protože u nás v ulici je Zákaz troubení.  
Hudba komorní neznamená, že se hraje v komoře, ale zní to tak.  
Prázdné hlavičky platí u not víc než plné. 
Pan doktor mi zakázal zpívat. My jsme sousedé. 
Po každé písni se zpěvačka ukláněla a ukazovala na orchestr, aby na něj svalila vinu.  
                                                          (Václav Richter) 
 

-   Potkali se dva vynálezci a ten jeden se ptá druhého: „Jak se osvědčila moje nová past na  
    mouchy, kterou jsem ti dal k vyzkoušení?“ „Ohromná věc, ráno jsem před ní našel dvě mrtvé  
    mouchy.“ „Před ní říkáš? Jak to?“ „No, umřely smíchem ...“ 
 

-   Pride hosť do hotela a ubytuje sa. Vojde do izby a vidí veľků ceduľu s nápisom:  
    Vážený hosť, nečudujtě sa, ak večer vylezú krysy. Za chvíľu prilezú hadi a zožerů ich.  
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