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25. neděle v liturgickém mezidobí  -  19. září 2010 
 

Bohoslužby a akce v následujícím týdnu: 
           PONDĚLÍ  - 20. září            sv.Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků 

ÚTERÝ      - 21. září    
Svátek sv. Matouše,  

apoštola a evangelisty            

19.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii  
             s prosbou o další ochranu pro celou živou rodinu 

STŘEDA   - 22. září 
25. týdne v mezidobí 

  8.30    Dětské klubíčko na faře 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Marii Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 

ČTVRTEK  -  23. září 
sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za nemocné sourozence 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 24. září 
25. týdne v mezidobí 

16.00    farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za zemřelé bratry Macháčkovy a jejich rodiče  

SOBOTA     - 25. září 
25. týdne v mezidobí 

15.00    kurz sebeobrany v orlovně v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Václava Faltuse a rodiče 

 

NEDĚLE – 26. září 
26. neděle v liturgickém 

mezidobí 
 

Dnes slavíme posvěcení kostela 
sv. Františka Xav. v Petrovicích 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Marešovi st. 271) 
                  za Andělu Duškovou 
  9.00    posvícenská mše sv. v Petrovicích                 
             za rodinu Vondrovu a Junkovu 
10.30    mše sv. v Dolní Černé, zaměřená pro děti      
             za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře     (lektor. služba: Klekarovi 292)    
            za rodinu 

 

Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše 
svaté ve farním kostele a v neděli na Mariánské Hoře. 
 

 

Milí farníci a také všichni poutníci na Mariánskou Horu! 
Chci Vám poděkovat za Vaši hojnou účast na poutní slavnosti v kostele Narození Panny 

Marie na Mariánské Hoře. Moje zvláštní poděkování patří všem, kdo se jakkoli zapojili do 
přípravy, organizace a celého průběhu slavnosti. Děkuji rodině pana Antonína Pecháčka, panu 
Josefovi Marešovi, Pavlu Marešovi, chrámovému sboru, naší mládeži, paní Míle Klekarové a 
jejím spolupracovnicím, ministrantům a jejich rodičům a všem, kteří se za zdar pouti modlili. 
Děkuji.  
                otec Josef 
 

 
 



 

Národní pouť do Říma 2010 
Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku, kdy ji ve 

dnech 26. - 28. 9. 2009 poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev 
vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 
11. 2010. 

Praha: Program Svatého otce v České republice byl velmi bohatý a jeho návštěva měla 
široký dopad na naši společnost, jak o tom hovořil pražský arcibiskup a předseda České biskupské 
konference Mons. Dominik Duka OP během posledního plenárního zasedání na začátku letošního 
července na Velehradě a shodují se na tom všichni biskupové českých a moravských diecézí. 

"Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím, platí to 
obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila a Metoděje v 9. století 
získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. (…) České země byly historicky a územně – 
tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na křižovatce severu a jihu, východu a západu – 
místem setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co někdy bylo příčinou 
třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v 
intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji 
však mostem," uvedl Svatý otec v prvním projevu na ruzyňském letišti těsně po příletu 26. září 
2009 a na témže místě se loučil 28. září slovy: "Ve chvíli slavnostního rozloučení vám chci vyjádřit 
své poděkování za štědrou pohostinnost, které se mi dostalo během krátkého pobytu v této 
nádherné zemi."  

Nyní budou mít možnost všichni, kteří chtějí vyjádřit papeži vděčnost za jeho návštěvu, 
vykonat děkovnou pouť do Říma, srdce katolické církve. 
Zahájení Národní pouti v Římě bude v úterý 9. listopadu v bazilice Santa Maria Maggiore v 
15.00 hodin, kde bude po modlitbě svatého růžence slavena mše svatá. 
Příležitost poděkovat Svatému otci budou mít poutníci z České republiky 10. listopadu při 
pravidelné středeční generální audienci na Svatopetrském náměstí, která začíná v 10.00 hodin. 
Téhož dne odpoledne budou slavit biskupové Čech, Moravy a Slezska společně mši svatou v 
15.00 hodin v bazilice sv. Petra. 
Ve čtvrtek 11. listopadu se poutníci společně setkají v bazilice sv. Jana v Lateránu při společné 
mši svaté v 10.30 hodin a národní pouť bude ukončena ve 12.30 hodin modlitbou Anděl Páně a 
Te Deum v bazilice Svatého Kříže v Jeruzalémě, titulární bazilice kardinála Miloslava Vlka. 
Hlavním koordinátorem pouti ustanovila Česká biskupská konference P. Pavla Dokládala z 
Královéhradecké diecéze.  
Přihlášky můžete adresovat: P. Mgr. Pavel Dokládal, Biskupství královéhradecké, Poutní 
centrum, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, tel.461 543 164, e-mail:  poutnik@diecezehk.cz.  
 
 

Živě si představit, s kým mluvím 
Aby modlitba byla tím, čím má být, je nutné si živě představit, s kým vlastně rozmlouvám. Jestliže 
v modlitbě oslovuji například Krista, mohu si ho představit třeba v zahradě Getsemanské nebo při 
Poslední večeři u stolu mezi apoštoly nebo při Horském kázání a podobně. Můžeme si ho 
představit i na kříži – u toho asi sotva usneme. Jde o to si plně uvědomit, že je tady, že mi pozorně 
a se zájmem naslouchá, ale také čeká, že občas udělám pomlku a pustím ho ke slovu. Bůh chce 
s námi hovořit všude, nejen v krásné přírodě, která nás k modlitbě přímo vybízí. Chce s námi 
hovořit i tam, kde to není hezké – mezi lidmi, kteří žvaní a uráží druhé. Právě tam je potřeba Boha 
odprošovat a hříchy neutralizovat  střelnými modlitbami. Čeká to od nás. Právě tohle je odpověď 
na výzvu „modlete se bez ustání“.  (Z knihy Zapaluji?, Na minutu s Ladislavem Kubíčkem) 
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