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25. neděle v liturgickém mezidobí  –  23. září 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  -  24. září 15:00 pohřební rozloučení v Jakubovicích, rozloučíme se  
25. týdne v mezidobí  s panem Josefem Faltejskem z Jakubovic 

 17:00 zkouška zpěvu dětské scholy na faře v Dolní Čermné 

ÚTERÝ  -  25. září  Z důvodu nepřítomnosti otce Josefa nebudou 

25. týdne v mezidobí  od úterý 25. 9. do čtvrtku 27. 9. v naší farnosti mše sv. 
STŘEDA  -  26. září  Otce Josef zastupuje P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče. 

Sv. Kosmy a Damiána, 
mučedníků 

 V případě zaopatřování volejte na tel. číslo: 605 543 654. 

ČTVRTEK  -   27. září 18:00 modlitební most za český národ a vyzvánění zvonů 
Sv. Vincence z Paula, kněze   (viz níže) 

PÁTEK   -   28. září  -  doporučený svátek 
Slavnost  SV. VÁCLAVA,    

MUČEDNÍKA,  19:00 mše sv. v Dolní Černé    (lektorská služba: Kunertovi 300) 
hlavního patrona českého národa  za Vincence Řeháka a za rodinu Řehákovu a Jandovu 

SOBOTA  - 29. září 12:00 svatební obřad na Mariánské Hoře,  
Svátek sv. Michaela, Gabriela    oddáni budou snoubenci Radek Šindel z Krmelína 

a Rafaela, archandělů  a Eva Maříková z Letohradu Kunčice 

 19:00  mše sv. v Petrovicích     

   za Václava Formánka a oboje rodiče 
  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 30. září 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektorská služba: Bednářovi 302) 

26. neděle v mezidobí  za farníky 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  za Václava Horáka, Václava Faltuse a rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře (lektor.služ. Vyhnálkovi 351) 
  za nová kněžská a řeholní povolání 

                                                                                                     

Příležitost ke svátosti smíření: 
V Dolní Čermné 30 minut před každou mši svatou  a na Mariánské Hoře v neděli odpoledne od 
15:30 hodin. V Petrovicích v sobotu 29.9. po večerní mši svaté. 
 



Národní svatováclavská pouť 
     Letošní již X. Národní svatováclavská pouť se koná ve Staré Boleslavi v pátek 28. září 2012. 
Slavnostní poutní mše svatá se uskuteční na Mariánském náměstí v 10.00 hodin. Hlavním 
celebrantem bude Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a kazatelem Mons. František 
Radkovský, biskup plzeňský. Kardinál Dominik Duka, OP srdečně zve na tuto pouť všechny kněze, 
jáhny a věřící.  
     Ve čtvrtek 27. 9. 2012 od 18:00h., v hodinu, kdy budou z Prahy do Staré Boleslavi převáženy 
relikvie sv. Václava, se uskuteční ve všech farnostech na celém území České republiky modlitební 
most za český národ a vyzvánění zvonů. Text modlitby, kterou se můžeme modlit, uvádíme zde:  

MODLITBA ZA NÁROD 

Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti  
za Čechy, Moravu a Slezsko - 
– naši krásnou a úrodnou vlast.  
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal 
chránit proti nepřátelům vnějším i 
škůdcům vnitřním.  
Prosíme Tě, dej i nám dnes potřebné vůdčí 
osobnosti všude, kde chybí.  

Dej všem dětem otce, matku  
a spořádaný domov a veď nás, abychom 
žili ve vzájemném porozumění a každý na 
svém místě  
po vzoru svatého knížete Václava 
zodpovědně konali svůj úkol.  
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána. 
Amen.  

 

 

Rošťák hodný následování aneb: Nenechat zapadnout slunce nad svým hněvem   

Jestli je to příběh skutečný nebo 
vymyšlený, to nevím. Vyslechla jsem ho 
minulou neděli v kázání a velice mě pobavil. 
Co je však na něm nejcennější - přivedl mě k 
zamyšlení a ke zpytování svědomí.  
       Jeho hlavním hrdinou byl školáček, 
který se každou chvíli s někým popral. 
Jednoho dne se vracel z bitvy domů celý 
zakrvácený, špinavý, uválený, s natrženou 
košilí, poničenou aktovkou a hlavně se 
strachem z výprasku, který v podobných 
situacích pravidelně a nevyhnutelně 
následoval. Někdy dokonce dvakrát za sebou - 
ten první od maminky, ten druhý večer, když 
se vrátil táta z práce. Tentokrát kluk zazvonil u 
dveří do bytu, maminka otevřela, uviděla tu 
spoušť a už se nadechovala, že spustí starou 
známou písničku. Avšak dříve než stačila na 
rošťáka vztáhnout ruku, vztáhl přes práh do 
otevřené předsíně ruku on. Ne proti mamince, 
ale naproti mamince. Potlačil v sobě strach z 
výprasku, sebral všechnu odvahu a s důvěrou, 
že nebude odmítnut, ji vyzval: "Pozdravme se 
pozdravením pokoje!" Není třeba dodávat, že 
tím maminku totálně odzbrojil. 

       Nenechat zapadnout slunce nad svým 
hněvem je skvělá rada, skvělý návod pro toho, 
komu bylo ublíženo, kdo byl nějakým 
způsoben poškozen. V právnické mluvě by se 
řeklo pro "poškozeného". Tenhle rošťák nabízí 
hezké řešení. V jednom podobenství říká Bůh 
bohatému člověku, který si z nadúrody chtěl 
udělat zásoby na zbytek předpokládaného 
dlouhého života, doslova toto: "Blázne, ještě 
této noci budeš muset odevzdat svou duši a čí 
bude to, co jsi nashromáždil?" (Lk 12,20) V 
tomto případě jde sice o něco jiného, 
konkrétně o chamtivost, ale dá se docela dobře 
parafrázovat a použít i pro náš případ. Udělat 
maximum pro usmíření a to dříve, než zapadne 
slunce. Vždyť kdo z nás ví, že se ráno vzbudí? 
Nechci strašit zemětřesením nebo vlnami 
tsunami, stačí k tomu obyčejný infarkt. 
       Virtuální svět, ve kterém by všichni 
veškerá nedorozumění, bezpráví a křivdy řešili 
po vzoru onoho rošťáka, by se stal jednou 
velkou alternativní školou pro další generaci. 
Děti nás kopírují. Představujeme pro ně vzory. 
Učí se od nás.                        
            (Z knihy Jak to vidí Marie Svatošová) 
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