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26. neděle v liturgickém mezidobí – 25. září 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 26. září 16.45    zkouška dětské scholy na faře 
sv. Kosmy a Damiána,  19.00    mše sv. v Dolní Čermné  

mučedníků              za Gabriela Macana a duše v očistci 
ÚTERÝ       - 27. září 19.00    modlitba za náš národ v předvečer svátku 

sv. Vincence z Paula, kněze              sv. Václava (společná nebo soukromá)  /viz, str. 2/ 
     19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Marii Dostálovou 

STŘEDA      - 28. září  7.30    mše sv. v Dolní Čermné -  za Ladislava a Annu 
Slavnost  SV. VÁCLAVA,              Bednářovy, dceru Věru a oba zetě 

MUČEDNÍKA                  (lektorská služba: Kunertovi 125)              
-   doporučený svátek              
ČTVRTEK      - 29. září 

Svátek sv. Michaela, Gabriela 
 

Ve čtvrtek 29. 9. a v pátek 30. 9. mše svatá nebude. 
a Rafaela, archandělů Otce Josefa v době jeho nepřítomnosti zastupuje 
   PÁTEK       - 30. září P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče ( 605 543 654 ). 

sv. Jeronýma,  
kněze a učitele církve  
SOBOTA       - 1. října 13.30    svatba v Dolní Čermné, oddáni budou snoubenci:    

sv. Terezie od Dítěte Ježíše,               Jitka Langrová a Jan Šikula  
      panny a učitelky církve 19.00    mše sv. v Petrovicích  
                   za Františku a Jana Markovy a syna 

NEDĚLE  -  2. října   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
              za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

27. neděle                     (lektorská služba: Pecháčkovi 53)              

  v liturgickém mezidobí   9.00    mše sv. ve Verměřovicích   -  za Věru a Břetislava 

              Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 
    16.00    mše sv. na Mariánské Hoře  
                 za dar uzdravení 

                   (lektorská služba: Klekarovi 292) 



Pozvání k modlitbě 
Drazí, přijměte mé pozvání  ke Společné modlitbě českého národa, v úterý 27. září v 19.00 

hodin. Letos porve se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu 
jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící 
celé země ve společné modlitbě.  

Toto pozvání je výzvou: sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech 
svatého Václava připomínajících, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřící 
s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho 
příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých. 

Mons. Dominika Duky, OP 
(Vybráno z Pozvání na svatováclavskou pouť 2011) 
   

Text modlitby za český národ: 
Bože, Otče náš všech, 

děkujeme ti za Čechy, Moravu a Slezko, 
-  naši krásnou a úrodnou vlast. 

Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal 
chránit proti nep řátelům vnějším i šk ůdcům vnit řním. 

Prosíme T ě, dej i nám dnes pot řebné 
vůdčí osobnosti všude, kde chybí. 

Dej všem d ětem otce, matku a spo řádaný domov 
a veď nás, abychom žili 

ve vzájemném porozum ění a každý na svém míst ě 
po vzoru svatého knížete Václava 

zodpov ědně konali sv ůj úkol. 
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 
 

HUMOR 
°   Malý chlapec se velmi bojí tmy. Jednou večer 
mu matka řekne, aby šel na zadní verandu a 
přinesl jí koště. Hoch se na matku podívá a 
prohlásí: „Mami, já tam nechci jít. Je tam tma.“  
Matka s úsměvem synka uklidňuje: „Nemusíš se 
bát tmy. Je tam Ježíš. Bude na tebe dávat pozor a 
bude tě chránit.“ Chlapec se na matku ještě 
jednou podívá a s vážným výrazem ve tváři se 
zeptá: „Jsi opravdu jistá, že tam je?“ „Ano, jsem 
si jistá. Ježíš je všude, a je vždycky připraven ti 
pomoci, když to potřebuješ.“  
Hoch o tom chvíli přemýšlí, až nakonec dojde 
k zadním dveřím, malinko je pootevře, opatrně 
nakoukne do tmy a zavolá: „Ježíši? Jestli tam jsi, 
mohl bys mi, prosím, podat koště?“  
 

°  „Paní není to váš chlapec, co zahrabává 
do písku moje šaty? 
„Ne, ten není můj. Ten můj tamhle nabírá 
vodu vaším kloboukem.“ 

° „Prosím vás, sousede, kolik tak kilo 
švestek sklidíte tady z tohoto velikého 
stromu?“  
„To je různé, většinou to závisí na počtu dětí 
tady v okolí.“ 
 
°  Žena smaží na pánvi volské oko, když v tom 
momentě do kuchyně vtrhne manžel a začne 
křičet: „Pozor! Pozor! Víc oleje. Potřebujeme víc 
oleje. Dávej pozor. Otoč to.  
No tak to rychle otoč. Otočit…  Otočit… 
Otočit… Pozor! Ten olej. Zbláznila ses? Dávej 
pozor! Rychle, sůl. Nezapomeň na sůl…“ 
Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná se ptá: 
„Co tak řveš? Myslíš, že neumím udělat 
obyčejné volské oko?“  
Muž s naprosto klidným hlasem odpoví: „To jen 
abys měla představu, jaké to je, když mi kecáš 
do řízení auta.“ 
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