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19. neděle v liturgickém mezidobí  -  8. srpna 2010 
„Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť nevíte,  

v kterou hodinu přijde Syn člověka. Aleluja.“ 
                                                                                                                                    (Srov. Mt 24, 42a. 44) 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  9. srpna   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 

ÚTERÝ       -  10. srpna         
Svátek sv. Vavřince,  
jáhna a mučedníka 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Josefa Formánka, manželku a jejich sourozence 

STŘEDA      - 11. srpna         
sv. Kláry, panny 

 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu 

ČTVRTEK   - 12. srpna         
sv. Jany Františky de Chantal, 

řeholnice 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             na dobrý úmysl 
19.00    jednání Pastorační rady farnosti na faře 

PÁTEK       - 13. srpna         
19. týdne v mezidobí 

 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Josefa a Annu Macháčkovy 

SOBOTA     - 14. srpna         
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, 

kněze a mučedníka 

19.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             na poděkování za 50 let života s prosbou  
             o další pomoc a ochranu 

 

NEDĚLE – 15. srpna 
 

Slavnost NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE  

 
Dnešní sbírka je věnována  
na opravu farního kostela  

v Dolní Čermné. 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Jirsákovou a duše v očistci 
   
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
             za Oldřicha Kunce 

 

   Zprávy z farnosti: 
-  Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté    
   ve farním kostele a na Mariánské Hoře.  
 

-  Ve čtvrtek 12. srpna 2010 se uskuteční od 19:00 hodin na faře v Dolní Čermné pracovní setkání    
   Pastorační rady farnosti. Prosíme členy o účast.  



Může být Maria vzorem žen dnes? 
   Před nedávnem jsem navštívil výstavu  
v klášteře Marienstern u Bautzenu u 
příležitosti oslav 750 let jeho trvání. Část 
této expozice měla název „Krásné ženy“. 
Nejkrásnější a nejúchvatnější umělecká díla 
oslavující ženy nebyla věnována portrétům 
hereček a zpěvaček - šlo o překrásná 
zpodobnění Marie v malířství a v 
sochařství. Právě tyto exponáty přilákaly 
nejvíce návštěvníků. Především ženy. Byly 
tam vystaveny dokonce tři madony, které 
představovaly typ „Maria gravida“. Gravida 
znamená „těhotná“, požehnaná Maria, která 
je plná naděje. Před tímto vyobrazením 
prodlévaly ženy obzvláště dlouho. Vůbec se 
nechci ptát proč. Možná cítily své 
nepřekonatelné povolání k mateřství.         
     Zeptejte se jednou osob nejrůznějšího 
původu a věku, o kom hovoří s nejvyšší 
úctou a vděčností. Je jím skoro vždycky 

jejich vlastní matka. Pokud člověk ještě 
matku má, ani si to neuvědomuje - a o 
odpovědi musí teprve přemýšlet. Ale když 
jsem svoji matku ztratil, byl jsem tak 
smutný, že jsem byl vlastně sám sebou 
zděšen. 
     V duchu jsem si říkal: přece věříš ve 
zmrtvýchvstání, proč tedy pociťuješ ztrátu 
matky a prázdnotu, která vznikla jejím 
odchodem, tak hořce? V této pro mě těžké 
hodině mi napsal jeden farář: „Pane 
kardinále, nestyďte se, že tak truchlíte pro 
svou matku. Matka je místem, na kterém 
nám Bůh daroval duši. Proto pro nás je a 
zůstane tak důležitá po celý život.“ 
     Mnohé ženy vůbec nevědí, co ztrácejí 
odmítnutím mateřství. Maria byla matka. 
Říkají: byla to hodná, tichá, ale neaktivní 
žena. Ptám se Vás: která žena musí být 
aktivnější a kreativnější než matka. 

           (Z knihy „Dívat se srdcem“, Joachim Meisner) 

HUMOR
-  Lord Norman koupil historicky cenný zámek. V klubu se ho ptají, jestli snad v zámku  
    nestraší. „V žádném případě,“ odmítá obavy lord Norman. „Ptal jsem se na to lorda  
   Philipa, když jsem podepisoval kupní smlouvu. Ujistil mne, že žádná strašidla ještě  
   neviděl a to v tom zámku bydlí již tři sta let!“  
 

-  Sedí dva hosté v baru přímo naproti velkému zrcadlu. Dívají se do něho a potom jeden  
    povídá: „Podívej, tam sedí taky takový dva jako jsme my, a zřejmě se nudí. Pojď, pozveme  
    je!“ Oba vykročí a v tom ho druhý zatahá za rukáv: „Počkej, nechoď nikam, oni jdou sem.“ 

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: srpen - listopad 2010 
datum skupina vedoucí skupiny   

28. 8. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 

4. 9. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 

11. 9. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 

18. 9. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

25. 9. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  

2. 10. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

9. 10. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 

16. 10. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 

23. 10. sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 

30. 10. sobota od 9:00 h. Generální úklid  farního kostela  v Dolní Čermné 
6. 11. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila  
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