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Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  -  neděle - 26. prosince 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     -  27. prosince 

Svátek sv. Jana, 
17.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování  
18.00   žehnání vína a oslava v orlovně v Dolní Čermné  

evangelisty a apoštola  
ÚTERÝ       -  28. prosince 

Svátek sv. Mláďátek, 
mučedníků 

 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
 

STŘEDA      - 29. prosince 
Pátý den  

v oktávu Narození Páně 

15.00   tradiční šachový turnaj na faře v Dolní Čermné  
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Marii Marešovou a manžela 

ČTVRTEK   -  30. prosince 
Šestý den  

v oktávu narození Páně 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
            o další pomoc a ochranu 

PÁTEK     - 31. prosince 
Sedmý den  

v oktávu Narození Páně 

Konec občanského roku 2010, odpolední mše sv. na poděkování  
16.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            na poděkování za přijatá dobrodiní 

 
SOBOTA     - 1. ledna 2011 

  7.30  mše sv. v Dolní Čermné         (lektor. služba: Havlíčkovi 341) 

            za požehnání do nového roku 

 
Slavnost MATKY BOŽÍ, 

  
 9.00  mše sv. ve Verměřovicích    

PANNY MARIE 10.30  mše sv. v Dolní Čermné           (lektor. služba: Filáčkovi 332) 

            za farníky 
    

15.00  adorace v Dolní Čermné 
 

NEDĚLE - 2. ledna 
2. neděle po Narození Páně 

 

Dnes při každé mši svaté  
bude žehnání 

tříkrálovým koledníkům. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Formánkovi 203) 

            za Matyldu Kroulíkovou, manžela a zetě 
  
  9.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Františka Prokopce, manželku, syna a snachu 
 

10.30  mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Vágnerovi 102) 
 
 
 



SVÁTEČNÍ  POSEZENÍ  FARNOSTI 
Připomínáme a srdečně zveme všechny farníky na oslavu svátku svatého Jana v pondělí  

27. 12. 2010, která je podle tradice spojena s žehnáním vína, a letos také s oslavou 
narozenin našeho duchovního otce P. Josefa.   
Naše společné setkání zahájíme při mši svaté v 17 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
V 18 hodin v orlovně bude následovat žehnání vína, předání dárku našemu 
jubilantovi a sváteční posezení. Na setkání se těší 
                                   členové Pastorační rady farnosti  

 
ŠACHOVÝ  TURNAJ  NA  FAŘE 
Ve středu 29. 12. 2010 od 15 hodin odpoledne proběhne na faře v Dolní Čermné 12. ročník 
šachového turnaje. Srdečně jsou zváni všichni tradiční a zároveň noví hráči.  
 

 

Ježíš se narodil také pro tebe 
Vánoce znamenají setkání s láskou. 

S láskou Boží, která v dítěti Ježíši přišla na svět. 
S láskou, která je nabízena celému lidstvu, 

která se ale ani jedinému člověku nevnucuje. 
S láskou, která otevírá dveře víry, 

ale nemá žádné donucovací prostředky, 
kterými by zlé lidi donutila jednat dobře. 

Ježíš se narodil také pro tebe. 
Ježíš se narodil také pro tebe – ať jsi kdokoliv. 

Starý čí mladý, šťastný nebo nešťastný, 
úspěšný nebo neúspěšný. 

Narodil se pro tebe a k tobě chce také přijít. 
Chce přijít, aby ti ukázal naději, 

která nezávisí na tvých schopnostech, výhrách či prohrách. 
Chce přijít, aby ti otevřel cestu k bohatství, 

které není závislé na tvých úspěších, ani na míře inflace. 
Chce přijít, aby ti ukázal, že ti může být odpuštěno  

a že i ty můžeš dojít naplněného života… 
Boží Syn se stal jedním z nás. Takto k nám Bůh přichází,  

aby o sobě promlouval a ukazoval nám cestu, po níž k němu můžeme dojít. 
 

Z myšlenek  Matky Terezy 
Čím více dostaneme v tichu modlitby, tím více 
můžeme svým činným životem rozdat.  
Ticho dává nový úhel našemu pohledu na 
všechno.  
Potřebujeme ticho, abychom se dotkli srdcí.  
 

Není důležité, co říkáme my, důležité je,  
co říká Bůh nám a co chce říci skrze nás.  
V tichu na nás čeká Ježíš.  
V tichu nám bude naslouchat.  
V tichu bude mluvit k našim srdcím a my 
budeme vnímat jeho slova. 

 

UPOZORNĚNÍ  
Po rozhodnutí Ekonomické rady farnosti bude k 31. 12. 2010 zrušena pevná telefonní linka na faru 
do Dolní Čermné  465 393 149.  P. Josefovi Roušarovi se dovoláte na číslo mobilního telefonu: 
737 747 204 a sestře Ludmile Kubicové na číslo mobilního telefonu: 731 604 649.   
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