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32. neděle v liturgickém mezidobí  -  7. listopadu 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
     PONDĚLÍ   -  8. listopadu         32. týdne v mezidobí 

ÚTERÝ       -  9. listopadu     
Zasvěcení lateránské baziliky 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Gabriela Macana a oba rody 

STŘEDA      - 10. listopadu     
sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za zemřelé z rodiny Vávrovy a duše v očistci 
19.00   náboženství pro středoškoláky na faře 

ČTVRTEK   -  11. listopadu     
sv. Martina, biskupa 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Boží pomoc ve všech potřebách  
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy 

PÁTEK       - 12. listopadu     
sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

16.00   farní knihovna 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Ludmilu Bohuslavovou 

SOBOTA     - 13. listopadu     
sv. Anežky České, panny 

14.00  Setkání mladých orlicko-ústeckého a žambereckého    
            vikariátu v Ústí nad Orlicí v HOTELU UN O 
17.00   mše sv. v Petrovicích  
             za Josefa Krátkého a oboje rodiče 

 

NEDĚLE – 14. listopadu 
33. neděle v liturgickém 

mezidobí 
 

Výroční den posvěcení kostela 
sv. Jana Kř. ve Verměřovicích. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Dvořákovi 406) 
             za Jarmilu a Antonína Nožkovy 
   
  9.00   posvícenská mše sv. ve Verměřovicích  -  za farníky 
             
10.30   mše sv. v Dolní Čermné          (lektor. služba: Hejlovi 232) 
            za Jana Hubálka a celý rod z obojí strany 

 

Boží jméno 
Jeden nevěřící člověk chtěl být duchaplný, a proto řekl: „Pokud existuje Bůh, proč nenapsal své 
jméno obrovskými písmeny na nebeskou klenbu, aby si je každý mohl přečíst? Pak by určitě na 
světě nebyli žádní nevěřící lidé!“  
„To je dobrý nápad,“ odpoví věřící. „Jenže v jakém jazyce by mělo být? Česky? Anglicky? Rusky? 
A víš, že vlastně své jméno napsal, ale tak, aby tomu rozuměli všichni lidé, nejen určitý národ?“ 
„To mi tedy povídej!“ „Řád, harmonie, krása – to jsou věci, které vypravují o Boží velikosti. Tomu 
rozumí každý, kdo aspoň trochu rozumět chce.“  
 

„Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvoje jméno po celé zemi.“ (Žalm 8,2) 



Veni Sancte v Teologickém konviktu v Olomouci 
„Přijď Duchu svatý…“, těmito slovy v pátek 10. 
září prosili o dary Ducha svatého mladí muži 
především z Čech a Moravy, kteří v pondělí 6. září 
nastoupili do Teologického konviktu v Olomouci. 
V pátek je při slavnostní mši svaté v kapli sv. 
Jana Sarkandera přímo v konviktu podpořili 
modlitbou, účastí a svými slovy i jejich biskupové. 
Hlavní celebrant a kazatel Mons. Jan Graubner, 
arcibiskup olomoucký při své homilii mimo jiné 
řekl: „To, že jste tady, není náhoda! Už jste 
odpověděli na Pánovo volání a právě to, že jste 
tady, znamená, že máte  povolání ke kněžství! 
Teď už záleží jenom na vás, jestli vydržíte. 
Mnohdy to bude těžké, budete se muset 
mnohých věcí vzdát, ale o to víc budete Jeho! 
Buďte nohama na zemi, ale hlavu mějte upřenou 
k Němu.“ Po mši svaté následoval slavnostní oběd 
a setkání biskupů se svými svěřenci. Letošní rok 
je výjimečný z několika hledisek. Poprvé od roku 
1990 je více kandidátů kněžství z Čech než z 
Moravy. Z Čech jich je deset, z nichž 
neuvěřitelných sedm je z královéhradecké 
diecéze. Po jednom jsou zastoupeni kandidáti z 
litoměřické, plzeňské a českobudějovické diecéze. 
Z Prahy bohužel stejně jako minulý rok není 

nikdo. Z Moravy jsou tři za ostravsko-opavskou 
diecézi, z nichž jeden je z Polska, a tak se zde 
zároveň učí česky. Pouze po dvou zástupcích mají 
olomoucká a brněnská diecéze. Bohužel je 
zároveň letošní počet kandidátů nejnižší od roku 
1990. Pro představu, v minulém roce zde bylo 
mužů o deset víc, tedy dvacet sedm. Stav kolem 
třiceti lidí je stabilní přibližně deset let, v 
devadesátých letech byly typické ročníky o 50 až 
70 mužích. Letos ze sedmnácti studentů jich do 
konviktu nastoupilo deset hned po maturitě. V 
poslední době přitom byla Česká republika 
charakteristická tím, že nastupovali většinou 
starší muži. Tento rok je věkový průměr pouhých 
22 let. Kromě Čechů a Moravanů do Teologického 
konviktu nastoupili také čtyři kandidáti kněžství z 
Ukrajiny, řeckokatolíci, kteří studují za svoji 
diecézi Lvov a chtějí ve studiu pokračovat i 
dalších pět let na olomoucké teologické fakultě. 
Podtrženo sečteno: k 6. září 2010 nastoupilo do 
Teologického konviktu 21 mladých mužů, kteří by 
se chtěli stát kněžími.  
Za všechny prosím o Vaši modlitbu, ať vytrváme!                                     
                                                      Jan Lukeš                         
                                                  

(Převzato z IKD - Informace královéhradecké diecéze - č. 10/2010) 
 

Test znalostí: 
1.  „Církev bojující“ jsou  
       a) ti, kdo vyhledávají boje a války  b) křižáci, kteří žili ve středověku 
       c) žijící křesťané, kteří usilují o vítězství dobra nad zlem ve svém životě 
2.  „Církev trpící“ jsou 
 a) ti, kdo zemřeli a jsou v očistci   b) ti, kdo si nechají všechno líbit 
 c) ti, kdo obětují svoje bolesti za církev 
3.  „Církev vítězná“ jsou ti, kdo  
       a) dosáhli v církvi vysokého postavení b) vedli náboženskou válku a zvítězili 
       c) jsou už v nebi                      
4.  Svatí v nebi nám žijícím  
       a) pomáhají svou přímluvou    b) nemohou už nijak pomoci      c) pomáhají svou mocí       
5.  Kdo z našich českých světců byl svatořečen 12. 11. 1989  
       a) svatá Zdislava  b) sv. Anežka Česká c) sv. Jan Sarkandr         
6.  Sv. Karel Boromejský se účastnil a také zasloužil o uskutečňování reforem koncilu  
       a) tridentského  b) 1. vatikánského  c) 2. vatikánského         
7.  Podle čeho se určuje datum slavení posvěcení kostela v Dolní Čermné a následně  
     ve Verměřovicích? 
8.  V době adventní 3. 12. slavíme památku sv. Františka Xaverského.  
     Kterou neděli v roce slavíme pouť k tomuto světci v kostele v Petrovicích?  

(Správné odpovědi budou uvedeny v příštím čísle.) 
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