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Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE – 19. června 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
      PONDĚLÍ    - 20. června          12. týdne v mezidobí     

ÚTERÝ       - 21. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
 sv. Aloise Gonzagy, řeholníka                 za Josefa Mareše a manželku Marii 
     
    STŘEDA      - 22. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

12. týdne v mezidobí                  na dobrý úmysl  
  

ČTVRTEK    - 23. června 
Slavnost  

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky  

TĚLA A KRVE PÁN Ě                                                (lektor. služba: paní Hubálková 61) 
       PÁTEK       - 24. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

Slavnost NAROZENÍ              za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 
SV. JANA KŘTITELE  

        SOBOTA       - 25. června 19.00    mše sv. v Petrovicích    
  12. týdne v mezidobí                  za Bedřicha Junka, manželku a snachu 

       
NEDĚLE  -  26. června   7.30    mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Filipovi 67) 

              za Josefa Holečka, manželku a duše v očistci 

13. neděle                      

  v liturgickém mezidobí   9.00   poutní mše sv. ve Verměřovicích    
              za Oldřicha Rybku a rodiče 

V kostele sv. Jana Křtitele  
ve Verměřovicích slavíme pouť. 16.00  mše sv. na Mariánské Hoře (lektor.služba: Hejlovi 232)   

            za Františka Mareše, manželku a syna 
Na Mariánské Hoře se  Po mši sv. průvod Božího Těla v areálu Křížové cesty 

uskuteční  slavnost Božího Těla.     
 Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus:  
 z Verměřovic od kostela v 15.20 h., dále Petrovice, Dolní 
 a Horní Čermná. Autobus jede zpět až po skončení slavnosti.  

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 
-   Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté    
    v Dolní Čermné a v neděli odpoledne na Mariánské Hoře.  
 

-  Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství  
   ve školním roce 2011-2012.  



Milý farníci, sestry a bratři! 
 

Po loňské pěkné zkušenosti z poutě naší farnosti na Zelenou Horu a do Slavkovic 
u Nového Města na Moravě Vás opět všechny zvu na potní zájezd. Cíl naší cesty by byl 
broumovský klášter, zámek v Novém Městě nad Metují a poutní místo Rokole. Pouť se 
uskuteční v sobotu 3. září 2011.  

Pouť nebude náročná, všude se dá dobře dojet autobusem. Proto zvu Vás všechny, jak 
rodiny s dětmi, mládež, tak i Vás starší sestry a bratry. Pro zajištění dostatečného počtu míst 
v autobuse, prosím, zapište se v našich kostelech na připravené formuláře do konce měsíce 
července 2011.   
                        otec Josef 
 

Kdo je Duch svatý, v čem je odlišný od ostatních Božských osob ?  
 

    Kdo je Duch svatý, v čem je odlišný od ostatních Božských osob a jak je s nimi spojen? 
    Je příliš snadné odpovědět na tuto otázku slovy, že je to tajemství. I o tajemství je třeba 
učinit si představu, i v tajemství je něco, co lze pochopit.   
    Byla vymyšlena řada přirovnání,  abychom si mohli udělat představu o tomto tajemství: 
plamen, knot, svíčka, slunce, paprsek, světlo, tři zápalky pro jeden plamen. Je ale zarmucu-
jící, jak jsou tato přirovnání nevýstižná. 
    Bůh sám nám naznačil lepší analogii, když se dává nazývat Otcem a posílá nám svého 
vřele milovaného Syna, a ne "paprsek". Lidské věci byly stvořeny k obrazu věcí božských.  
    Lidská rodina byla stvořena k obrazu jiné rodiny, jiné trojice osob. Duch lásky, utvářený 
radostnou, vynalézavou a tvůrčí láskou, která sestupuje od rodičů k dětem ve všech formách 
iniciativy, usměrňování, velkomyslnosti a podnětů. A naopak je vytvářen z lásky, která 
vystupuje od dětí k rodičům . Čím více lásky sestupuje od rodičů k dětem, tím více lásky k 
rodičům se probouzí v dětech. Čím více děti milují rodiče, tím více rodiče milují děti. Je to 
nepřetržitý koloběh, růst bez konce ... 
    Ze vzájemné lásky vytryskla nová skutečnost. Díky ostatním je každý víc sám sebou. Otec 
se obrací k Synovi a Syn k Otci, a s tak mohutnou silou a radostí, že z toho tryská další osoba. 
Duch je láska a výměna mezi Otcem a Synem.                       (Z knihy Krédo, Louis Evely) 
                                                                                             
HUMOR 
Maminka přišla domů a vidí, jak syn 
s mokrým hadrem pobíhá po domě.  
„Co to děláš, Dušánku?“  
„Dneska jsme měli ve škole lékařskou 
přednášku a pan doktor říkal, že máme 
dávat studené obklady na místa, kde jsme 
se udeřili.“ 
 

„Jeane, kolik je tady stupňů?“  
„Šestnáct, mylorde.“  
„Jeane, a kolik stupňů je venku?“  
„Čtyři, mylorde.“  
„Tak otevři okna, ať je tady dvacet!“ 

Úspěšný bankéř hovoří se synem: „Za 
každou jedničku z písemky dostaneš sto 
korun. Platí?“ „Dobře, to beru.“  
Druhý den ve škole navrhl syn učitelce: 
„Paní učitelko nechtěla byste si občas 
vydělat padesátku?“ 
 

„Dobrý den, pane učiteli, jmenuji se 
Voříšek.“  
„Voříšek, Voříšek… Ano, už si vzpomínám. 
Největší uličník ve škole. Předpovídal jsem 
vám, že špatně skončíte. Co potřebujete?“  
„Přišel jsem požádat o ruku vaší dcery.“ 
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