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7. neděle v liturgickém mezidobí  -  20. února 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 21. února 

7. týdne v mezidobí 
 

ÚTERÝ          - 22. února 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování  
  Svátek Stolce sv. Petra,              Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu  

apoštola   19.00    biblická hodina 
  STŘEDA        - 23. února   8.30 - 11.30  Dětské klubíčko na faře 

sv. Polykarpa, 18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
biskupa a mučedníka              za Marii Faltusovou a bratry 

 19.00    náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK    - 24. února 

7. týdne v mezidobí 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na dobrý úmysl 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 

  PÁTEK          - 25. února 
7. týdne v mezidobí 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Jana a Marii 
              Ulrichovy, dva syny a jejich manželky 
20.00    zkouška chrámového sboru na faře v D. Čermné  

SOBOTA       - 26. února 
7. týdne v mezidobí 

             Celodenní výlet ministrantů do Prahy 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za ctihodnou sestru Benonii Markovou a sourozence 

 

NEDĚLE  -  27. února 
 
 

8. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování 
             Panně Marii s prosbou o další pomoc a ochranu 
             (lektorská služba: Langrovi 173) 
 

  9.00    mše sv. v Petrovicích  
             za Vincence Nováka a ostatní z té rodiny 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné -  zaměřená pro děti, 
             představení dětí, které se budou připravovat  
             na 1. sv. přijímání 
             za Antonína a Martu Faltusovy 

              (lektorská služba: Adamcovi 18) 
 

  

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 27. 2. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  Čím se provinil Jákob a čím Ezau, synové Izáka? 
                             (Genesis 27, 1 – 42) 
                              
 



Informace k přípravě dětí na první svaté přijímání  
Děti, které se budou připravovat na přijetí svátostí,  budou farnosti představeny v neděli 27. 2. 2011 
při mši svaté v 10.30 h. v kostele v Dolní Čermné. 
Katecheze pro děti budou probíhat na faře vždy ve středu:  
16. 3.  -  v 15.30 h. 13. 4.  -  v 15.30 h. 11. 5.  -  v 15.30 h. 
23. 3.  -  v 16.00 h. (děti a rodiče) 27. 4.  -  v 15.30 h. 18. 5.  -  v 16.00 h. (děti a rodiče) 
  6. 4.  -  v 15.30 h.   4. 5.  -  v 15.30 h.  25. 5.  -  v 15.30 h. 

Upozornění pro rodiče: Katecheze pro děti naplánovaná na středu 30.3. nebude. Místo ní proběhne 
katecheze ve středu 13.4.  
K první svátosti smíření děti půjdou v pátek 3.6. a k prvnímu svatému přijímání v neděli 5.6. 2011 
při mši svaté v 8 hodin v Dolní Čermné.  
 

Poděkování 
Děkuji panu Tomáši Macháčkovi za skácení smrků ve farní zahradě a mužům, kteří stromy pořezali, 
naštípali a uklidili do stodoly.        otec Josef 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Následování Krista 

Když se nikdo neodváží, odvažte se.    
Co nikdo neříká, to vyslovte.    
Co si nikdo nemyslí, to se odvažte myslet.  
Co nikdo nezačíná, do toho se dejte.  
Když nikdo neříká ano, řekněte to vy.   
Když nikdo neříká ne, řekněte přece – ne.   

Když všichni pochybují, odvažte se věřit.  
Když jsou všichni v houfu, umějte zůstat sami.        
Kde všichni chválí, zamyslete se. 
Kde se všichni vysmívají, nevysmívejte se. 
Kde všichni lakotí, odvažte se dávat.  
Kde je všechno temné, udělejte světlo. 

Kříž Ježíše Krista škrtá, co je, a činí všechno nové. 
 

Temnota v duši  
   V obtížných dobách často ovládne duši chlad a temnota. Vypráví se, že jednou jistý mladý mnich 
požádal o duchovní rozhovor. Trápil ho veliký problém, o kterém si chtěl z hloubi duše promluvit se 
starým zkušeným řeholníkem. „Otče,“ začal mladík, „myslím, že už nemohu dále zůstat v klášteře. 
Když jsem sem vstupoval, byl jsem nadšený a přesvědčený o tom, že tu najdu naplnění svého života. 
Jenže teď už nic z toho necítím. Netěší mě modlitba, práce ani život. Najednou je kolem mě tma. 
Prostě už nemůžu dál.“
    Starý mnich trpělivě naslouchal a dlouho mlčel. Nakonec pokojně řekl: „Rozhlédněte se, bratře. 
Kolem našeho kláštera se rozprostírají hluboké lesy. Když jsem sem před mnoha lety vstupoval, byly 
ty lesy ještě neprostupnější. Na mnoha místech to byla opravdová džungle. Dobře si vzpomínám, jak 
mě jednou poslali za nějakým nemocným. Vyrazil jsem odpoledne. Když jsem se chystal na zpáteční 
cestu, už se stmívalo. Když jsem došel k lesu, byla už neprostupná tma, a já nemohl najít cestu. 
Věděl jsem, že klášter už musí být docela blízko, jenže noc byla tak černá, že jsem v té houštině 
začal opravdu bloudit. Už mi zbývalo jen jediné!“ 
   „Jistě jste se začal modlit,“ vpadl mu mladý mnich horlivě do řeči.   
   „Posadil jsem se,“ odpověděl starý páter, „a nedělal jsem vůbec nic. Prostě jsem jen počkal, dokud 
nezačalo svítat. Pak už jsem bez problémů našel cestu ke klášteru. A vy také nic nedělejte, příteli, 
nedělejte teď vůbec nic. Posaďte se a počkejte si, až se rozjasní.“ 
    Přeji vám, kteří procházíte svou životní temnotou, abyste si dokázali trpělivě a s důvěrou v Boha 
počkat na světlo nadcházejícího dne.  
                   (Sonja Bachlová: Příběhy nejen pro nemocné) 
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