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21. neděle v liturgickém mezidobí  –  26. srpna 2012 
 

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

sv. Moniky   

ÚTERÝ  -  28. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Augustina,   za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

biskupa a učitele církve   
STŘEDA  -  29. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Umučení sv. Jana Křtitele  za rodinu Formánkovu a Šlézovu 
ČTVRTEK  -  30. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

21. týdne v mezidobí  za Milušku a Jaroslava Náglovy, jejich rodiče a živé 
  a zemřelé z rodiny Náglovy a Macháčkovy  

PÁTEK   -  31. srpna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
21. týdne v mezidobí  za rodinu Jandovu a Kobzovu 

 19:00 Adopce nablízko – beseda s  P. Jaroslav em  Mikeše m 
  v orlovn ě v Dolní Čermné  

SOBOTA  - 1. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
21. týdne v mezidobí  na poděkování za dar života 

 11:00 svatební obřad na Mariánské Hoře 
 14:00     generální úklid kostela a na Mariánské Ho ře 
 19:00  mše sv. ve Verměřovicích   
   na úmysl dárce 

NEDĚLE – 2. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektorská služba: Vránovi 18) 

22. neděle v mezidobí  za farníky 

Žehnání školákům, studentům, 9:00 mše sv. v Petrovicích     

pedagogům a rodičům   za rodiče Mannlovy a ostatní zemřelé z té rodiny 
po každé mši svaté   

(Verměřovice, D. Čermná,  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služ. Vágenrovi 102) 
Petrovice a Mariánská Hora).  za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                                                     

Výuku náboženství zahájíme: v základních školách v týdnu od 17. září 2012, na faře mladší 
studenti také v týdnu od 17. září a středoškoláci až od října 2012.   
Rozvrh výuky ve školách bude k dispozici koncem týdne (30. a 31. 8. 2012).  
Poděkování  
Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky na opravu farního kostela v Dolní Čermné 
konané v neděli 19. 8. 2012. Výše sbírky činila 15.618,- Kč. Pán Bůh zaplať.      
            otec Josef  



Pozvání  

V pátek 31. 9. 2012 se uskuteční beseda s P. Jaroslavem Mikešem na téma Putování za 
dobrovolníky z České republiky. Beseda proběhne v rámci projektu Adopce nablízko a budeme 
putovat po Indii a Bangladéši. Začátek je v 19 hodin v Orlovně v Dolní Čermné.  
Mše svatá bude již v 18 hodin.  
 

DEN CHARITY 
Oblastní charita Ústí nad Orlicí srdečně zve na oslavu 20 let svého trvání v sobotu 8. září 2012 na 
farní zahradě v Ústí nad Orlicí. Program: 14:30 h. - mše sv. v kostele v Ústí nad Orlicí, 15:30 h. - 
představení charitních služeb, poděkování příznivcům, pěvecké vystoupení Radka Žaluda, 17:00 h. - 
koncert skupiny TRABANT. Den otevřených dveří: od 13:00 h. – do 16:00 h. bude otevřena 
provozovna Oblastní charity, ul. 17. listopadu 69.  
Zábavné odpoledne je pořádáno u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27.9.), který je patronem 
charitních zařízení, a jako poděkování všem našim spolupracovníkům, dárcům a příznivcům.  
 

Poutní zájezd v sobotu 15. září 2012  
Odjezd autobusu ze zastávek:  
Verměřovice, kostel    6.15 h.,       Petrovice, točna   6.20 h.,    Dolní Čermná, Tesla   6.25 h., 
Dolní Čermná, náměstí   6.35 h.,   Dolní Čermná, u rybníka,    Dolní Čermná, na Letné  
a Horní Čermná, Krčma    6.45 h.  
Program pouti:   Křtiny  –  v 9 hod. mše svatá a prohlídka poutního kostela  

Jedovnice a Senetářov  –  v 11 hod. prohlídka kostelů  
Oběd v restauraci Hotel Broušek u Sloupu  –  ve 12 hod.   
Sloup v Morav. krasu  –  ve 13.30 hod. modlitba a prohlídka poutního kostela  
Zámek Rájec-Jestřebí  –  prohlídka od 15.00 h.  

Vstupné do zámku:  
plné vstupné 120,- Kč   senioři 80,-   studenti 60,-   rodinné  300,- (2 dospělí + 2 - 3 děti do 15 let). 
Výlohy za cestu:   dospělí  150,- Kč.,  děti a studenti  90,- Kč.  
Peníze na vstupné do zámku a za cestu autobusem zaplatíme ráno po nástupu do autobusu.  
Celkem to činí 270,- Kč na osobu (slevy odečteme). Prosíme ty z vás, kteří budete požadovat slevu 
vstupného (děti, studenti, ZTP), vezměte se sebou osobní doklad, kterým doložíte nárok na slevu.      
                 

Dvojí  metr             (Z knihy: B.Peyrous, M. Pompignoliová, Jezuita a františkán kouří dýmku…) 
    To, že často měříme dvojím metrem, se 
nejčastěji projeví, když posuzujeme svoje 
chování a chování někoho druhého.  
    Když někdo nedokončí svou práci včas, je to 
zpravidla tím, že je líný. Když včas 
nedokončím práci já, je to tím, že jsem moc 
přetížený.  
    Když druhý o někom nepěkně mluví, je to 
pomlouvání. Když to dělám já, je to 
konstruktivní kritika.  
    Když někdo trvá na svém postoji, je opojený 
mocí. Když já trvám na svém, jsem pevný ve 
svém přesvědčení.  
    Když někomu něco dlouho trvá, je to loudal. 
Když něco dlouho trvá mně, je to proto, že 
jsem pečlivý.  

    Když někdo něco udělá rychle, jistě to 
odflákl. Když pracuji rychle já, je to tím, že 
jsem šikovný.  
    Když je někdo přívětivý, je to jistě tím, že 
má něco za lubem. Když jsem přívětivý já, je 
to vždycky upřímné.  
    Když druhý udělá něco, o co ho nikdo 
nežádal, míchá se do věcí, do kterých mu nic 
není. Ale když já udělám něco, co ode mě 
nikdo nechtěl, chopil jsem se iniciativy.  
    Když někdo brání svá práva, je to sobec. 
Když to udělám já, je to tím, že mám pevný 
charakter.  
    Pán Ježíš nás lidi dobře znal, a tak řekl: 
„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale 
trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ (Mt 7,3)
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