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2. neděle po Narození Páně – 2. ledna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     -  3. ledna  Nejsvětějšího Jména Ježíš 
ÚTERÝ         -  4. ledna 

po oktávu Narození Páně 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Emila a Emilii Andrlovy 

STŘEDA      - 5. ledna 
po oktávu Narození Páně 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            na dobrý úmysl  

ČTVRTEK   - 6. ledna 
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ,  

16.30   mše sv. ve Verměřovicích                
              

sv. Tři Králové 18.00   mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Nastoupilovi 303) 
            za farníky 

PÁTEK        - 7. ledna 
po Zjevení Páně 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
 

20.00  zkouška chrámového sboru v kostele v Dolní Čermné 
SOBOTA     - 8. ledna   7.30   mše sv. v Dolní Čermné   

po Zjevení Páně  

     17.00  mše sv. v Petrovicích 
 

NEDĚLE - 9. ledna 
Svátek Křtu Páně 

 

Končí doba vánoční a začíná 
liturgické mezidobí. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné         (lektor. služba: Müllerovi 177) 

            na poděkování s prosbou o další ochranu 
  
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            

10.30  mše sv. v Dolní Čermné            (lektor. služba: Vávrovi 264) 

            za Jana Hampla a manželku  
 
 

V lednu 2011 oslaví své životní jubileum: 
70 let   pan Josef  Foršt   z Dolní Čermné  
70 let  paní Marie Kosková  z Petrovic 
55 let   paní Marie Křivohlávková   z Verměřovic 
55 let   pan Ladislav Motl   z Dolní Čermné  
55 let   paní Marie Mertová   z Dolní Čermné  
50 let   paní Milada Marešová  z Dolní Čermné  
Všem oslavencům jménem celé farnosti a i jménem svým srdečně blahopřeji a vyprošují Boží 
požehnání a pevné zdraví do dalších let.  
          otec Josef 



ZPRÁVY Z FARNOSTI 
-    Příležitost ke svaté zpovědi budete mít v tomto týdnu 30 minut před každou mší svatou. 
 

-    Nemocné a starší farníky navštíví otec Josef ve středu 5.1., ve čtvrtek 6.1. a v pátek 7.1. 
 

-    Žehnání bytů v naší farnosti bude probíhat v tomto týdnu od úterý 4.1. do neděle 9.1. t.r.  
      podle zapsaného pořadí.  
 

-    O slavnosti Zjevení Páně – sv. Tří Králů 6. ledna budou při mši svaté ve Verměřovicích  
     a v Dolní Čermné požehnány voda, kadidlo a zlaté předměty.  
 

-    Fara v Dolní Čermné nebude mít od ledna 2011 pevnou telefonní linku.  
     P. Josefovi Roušarovi se dovoláte na číslo mobilního telefonu: 737 747 204  
     a sestře Ludmile Kubicové na číslo mobilního telefonu: 731 604 649.   
 

Nové už je tady - před námi 
   Nové, nedotčené, neposkvrněné nás 
nepřestane fascinovat. Má pro nás svůj zvláštní 
půvab. Začínat znovu znamená, že 
v našem nitru se už to nové objevilo. Duch 
Svatý v nás přebývá a neustále se v nás 
obnovuje a nově na nás působí. Když se 
v klidu zaposlouchám do svého nitra, cítím, že 
se ve mně objevují nové možnosti. Vynořují se 
nové nápady, touha odvážit se něčeho nového, 
naučit se nové způsoby jednání. Nemusím 
dělat všechno nově, spíš bych měl tomu 
novému, co je ve mně, důvěřovat. Je třeba být 
pozorný, aby to nové, co ve mně neustále 
nechává působit Bůh, také mohlo růst a utvářet 
se. Začínat rovněž znamená pustit se do 
něčeho, ujmout se něčeho – očekáváme tedy 
nějaký čin, nějakou činnost. Práci. Námahu.  
  Vánoce nám také mimo jiné napovídají: 
Chceš-li se pokusit o nový začátek, musíš vzít 
svůj život pevně do rukou. Musíš se ujmout 
odpovědnosti za vlastní život, místo aby sis 
stěžoval a naříkal, že všechno v tvém životě je 
už dávno předurčeno osudem, výchovou a 

schopnostmi. Můžeš kdykoli začít znovu. 
Musíš jen přijímat svůj život takový, jaký je, 
chopit se ho a utvářet. Každý začátek je těžký, 
říká jedno staré přísloví. Tvůj život jako by se 
podobal půdě plné kamení a bodláčí, na které 
neroste nic jiného než plevel a býlí, kde vládne 
chaos a nelad. Chceš-li ji zúrodnit, musíš si 
nejdříve vyměřit pole. Brzy po Vánocích 
začíná nový rok. Tajemství Vánoc může i tvůj 
život ozářit novým světlem.  
   Nemůžeš veškerou neúrodnou zemi svého 
života obdělat za jeden jediný rok. Můžeš si 
však vybrat jeden úsek svého života, který 
hodláš kultivovat. Například vztahy k druhým 
lidem, nebo svou práci, nebo svůj životní styl. 
Pak se pusť do práce, vytrhej všechen plevel, 
všechno, co je přerostlé, aby tvá půda mohla 
zase plodit, nést ovoce, aby na ní mohlo 
vyrůstat něco nového. Bůh do tvé půdy zaseje 
nová semena. Tvou povinností je půdu 
zúrodňovat, aby nové sémě v tobě vzešlo a 
něco nového, nečekaného, netušeného a 
nádherného v tobě vykvetlo.  

                     (Vánoční rozjímání, Anselm Grün) 
         

„Představte si, paní 
Nováková, co se mně dnes 
ráno přihodilo. Při cestě do 
práce mi přeběhla přes cestu 
černá kočka. Určitě budu mít 
dnes špatný den, nemyslíte?“  
„To záleží na tom, jestli jste 
člověk nebo myš.“ 

„Pane vrchní, dal jsem si u 
vás porci pstruha a vy mi 
účtujete celou rybu!“ 
„Vážený pane, to je u nás 
zvykem.“  
„To mám tedy štěstí, že 
jsem si nedal hovězí.“  
 

Na závěr slavnostní vánoční 
bohoslužby kněz promluvil: 
„Přeji vám všem radost 
z příchodu Spasitele na svět a 
vám, kteří sem nechodíte 
úplně pravidelně, přeji i 
šťastný nový rok, požehnané 
Velikonoce a vydařenou 
dovolenou…“ 
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