zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

21. týden
2008
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - 18. května 2008
Bohoslužby a akce v tomto týdnu:
PONDĚLÍ - 19. května
7. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
- 20. května
sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
STŘEDA
- 21. května
7. týdne v mezidobí
ČTVRTEK - 22. května
Slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
- doporučený svátek
PÁTEK
- 23. května
7. týdne v mezidobí
SOBOTA - 24. května
7. týdne v mezidobí

NEDĚLE 25. května
8. neděle v liturgickém
mezidobí
Po mši sv. na Mariánské
Hoře se bude konat
v areálu Křížové cesty
průvod Božího Těla.

16.15 zkouška zpěvu dětské scholy na faře
19.00 mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností
na úmysl dárce
20.00 náboženství pro středoškoláky
19.00 májová pobožnost v Dolní Čermné
19.00 mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností
za Marii Nastoupilovou, manžela, syna a celý rod
17.30 mše sv. ve Verměřovicích
na úmysl dárce
19.00 mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností
za farníky
14.15 příprava dětí na první sv. přijímání na faře v Dolní Čermné
16.00 farní knihovna
19.00 mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností
na úmysl dárce
19.00 mše sv. ve Verměřovicích
za Růženu a Karla Faltusovy, rodiče a sourozence
7.30 mše sv. v Dolní Čermné
za rodinu Vávrovu a Cejnarovu
10.30 mše sv. v Petrovicích ve Společenském domě
za Karla Formánka, oboje rodiče a Matyldu Vávrovou
16.00 mše sv. na Mariánské Hoře se slavností Božího těla
za Jiřího Jandu a otce Vladimíra
Na tuto odpolední mši sv. pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h.
z Verměřovic a pokračuje obvyklou trasou. Po skončení slavnosti
autobus rozveze farníky zpět z Mariánské Hory.

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.

Lektorská služba :
22. 5. - čtvrtek - Slavnost Těla a Krve Páně
25. 5. - neděle - 8. v mezidobí

Dolní Čermná
19.00 h. - Severinovi č. 342
Dolní Čermná
7.30 h. - paní Vávrová č. 264
Mariánská Hora 16.00 h. - Macháčkovi č. 242

OZNÁMENÍ:
- Z důvodu opravy kostela v Petrovicích budou od neděle 25. května t.r. pravidelné nedělní mše
svaté slouženy v sále Společenského domu v Petrovicích. Po dobu této opravy bude mše svatá
vždy v neděli v 10.30 hodin. Pouze v neděli 1. června 2008 mše svatá v Petrovicích nebude.
- V pátek 23. května 2008 se koná v Jablonném nad Orlicí Večer mladých . Začíná se mší
svatou v 18.00 hodin na farní zahradě. Hostem večera je Aleš Juchelka.
- V sobotu 31. května pořádá vikariát Ústí nad Orlicí pouť ke svatému Vojtěchu na Libici nad
Cidlinou. Zájemci ať se přihlásí u otce Pavla nebo sestry Ludmily nejpozději do neděle 25.
května. Doprava bude osobními auty. Pouť na Libici začíná mší svatou v 10.00 hodin, následuje
prohlídka hradiště s výkladem a scénka. Návrat je plánovaný na odpoledne.

K ZAMYŠLENÍ
Je dítě drahý špás?
Redaktoři MF DNES nedávno uveřejnili výpočet, podle něhož přijde dítě od narození do maturity
přibližně na částku dvou milionů korun, která se rovná pořizovací ceně luxusního auta. Náklady
rozpočítali podle věku, kolik za měsíc, kolik za rok. Zajímavá čísla. Sečteno, podtrženo – dítě je drahý
špás. Nevím, k čemu takový článek slouží. Nepočítala jsem nikdy, kolik nás naše děti stály peněz. Víc si
pamatuji, kolik mě stály energie, spánku, nejistoty a úzkostí, starostí, času, konfliktů, zklamaných
očekávání. Na druhou stranu si také pamatuji, kolik mi přinesly radosti, legrace, neotřelého prožívání,
kolik něhy, hrdosti, kolik nadějí, úlevy a štěstí. Kolik jsem toho díky nim vydržela, prožila, co všechno
jsem se naučila, pochopila. Možná, že právě díky nim nebyl můj život zbytečný, kdo ví?
Na mladší ročníky možná podobný článek zapůsobí jako varování do budoucna: „Rozmyslete si, když
čekáte třetí dítě, jestli za 12 let budete mít 30 000 Kč měsíčně jenom na dětské výdaje!“ Taková finanční
kalkulace na dítě hraje do noty lidem, kteří jeho přijetí odkládají až na dobu, kdy budou mít dost, aby mu
mohli dát „všechno“. Kdo z rodičů by dětem nechtěl zajistit dobrou budoucnost? Mladému Donu Boskovi
maminka řekla: „Jestli budeš bohatý, nikdy nevstoupím do tvého domu.“ Nebyla to krkavčí matka, jenom
dobrou budoucnost viděla v něčem jiném než v penězích. Každý ví, že děti stojí peníze a že se o ně
musíme postarat, když už je máme. Bez peněz se žít nedá, a zároveň se jimi nedá měřit život. Dejme si
pozor, abychom jeden úhel pohledu nepovažovali omylem za jediný možný, aby nám nezakryl celý obzor
a neochudil nás o bohatost života. Mediální svět k tomu někdy svádí tím, že zdůrazní jednu stránku a
druhou pomine. Zachovejme si vědomí nesrovnatelnosti hodnot a nenechme si vzít odvahu – odvahu
pouštět se i do finančně nevýhodných akcí, když jde o podstatnější hodnoty.
Podle zmiňovaného článku bych dneska mohla mít tři luxusní auta! Místo toho mám tři děti. Ale
nejsem na tom špatně: můj nejmladší syn mi totiž kdysi slíbil, že až bude velký, tak mi koupí teréňáka
s ochranou vpředu. A protože ví, že sliby se mají plnit, mám se na co těšit!
( Převzato z Katolického týdeníku, autorka Marie Mesanyová )

Vím to - cítím to - dávám to cítit
Moje tělo je chrámem Ducha svatého, který ve mně přebývá. Vím to. Dověděl jsem se to z listu svatého
Pavla ke Korinťanům (1Kor 6,19). Ale já bych to měl vlastně i cítit. Bůh je sice duch, ale přece skutečná
živá bytost, která se ve mně hýbe, mluví a jedná. Měl bych to cítit tím spíš, že jsem při křtu svatém dostal
zároveň s darem víry i určitý duchovní hmat, kterým mohu postřehnout Boží působení v sobě. Měli by to
cítit i všichni ti, s kterými přicházím do styku. Každý by měl hned vypozorovat, že je ve mně někdo, kdo
řídí má slova a usměrňuje mé skutky za jediným cílem, který dává sílu a rozumnost. I proto přišel Duch
Boží ke mně bydlet, aby lidé z mých slov a skutků poznali jeho sílu, svatost a lásku a zamilovali si ho...
( Mon Calepin )

Poutník
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