zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

34. a 35. týden
2014

20. neděle v liturgickém mezidobí – 17. srpna 2014
PONDĚLÍ - 18. srpna
20. týdne v mezidobí

15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme se
s paní Markétou Faltejskovou z Dolní Čermné

ÚTERÝ - 19. srpna
20. týdne v mezidobí
STŘEDA - 20. srpna
Sv. Bernarda, opata a uč. cirk.
ČTVRTEK - 21. srpna
Sv. Pia X., papeže
PÁTEK - 22. srpna
Panny Marie Královny
SOBOTA - 23. srpna
Sv. Růženy z Limy, panny

19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Jaroslavu Papáčkovou
19:00 mše sv. v Dolní Čermné - na úmysl dárce
7:30

19:00 mše sv. v Dolní Čermné
- za Oldřicha a Marii Dostálovy
19:00 mše sv. v Petrovicích
- za Boží pomoc a ochranu
7:30

NEDĚLE – 24. srpna
21. neděle v mezidobí

mše sv. v Dolní Čermné
- na prosbu o dary Ducha Svatého

mše sv. v Dolní Čermné - za farníky

9:00 mše sv. ve Verměřovicích
- na dobrý úmysl a za celou rodinu
16:00 mše sv. na Mariánské Hoře
- za nová kněžská a řeholní povolání

Proto je matkou nás všech
- Souhlasí-li matka, aby její dospělý syn
odešel na druhý konec světa, aby tam hlásal
evangelium pohanům, pak tohoto svého
syna dává, a v tom okamžiku se její
mateřství dovršuje. Rozšiřuje své mateřství
do rozměrů synova apoštolátu, protože
souhlasila s tím, aby sloužil svým bližním.
Tehdy se stává vpravdě matkou tohoto
apoštolátu. Maria souhlasila s tím, že se
stane matkou syna, který se narodí jako
kněz, který se narodí jako misionář, jako
Spasitel, který zde bude od svého zrození
jen proto, aby sloužil lidem. Od počátku, od
prvního okamžiku ho měla jen pro ty
ostatní. Od prvního okamžiku ho mohla
přivítat jen v davu.

- Víme, že chceme-li se spojit s Bohem,
že se musíme spojit se svými bratry.
Chceme-li dojít ke společenství s
Kristem, je třeba dojít ke společenství s
celou církví. Jestliže toto všechno víme,
pak nebude pro nás těžké pochopit, že
Maria by nemohla být matkou
Kristovou, kdyby se nestala matkou
celého jeho Těla, všech těch milionů a
milionů mužů a žen, které se k němu
měly přidat.
- Celý Mariin život je vzdáním se
vlastního syna ve prospěch světa.
Proto je matkou nás všech.
(Louis Evely: Krédo)

21. neděle v liturgickém mezidobí – 24. srpna 2014
PONDĚLÍ - 25. srpna - 21. týdne v mezidobí
ÚTERÝ - 26. srpna
19:00 mše sv. v Dolní Čermné - na úmysl dárce
21. týdne v mezidobí
STŘEDA - 27. srpna
19:00 mše sv. v Dolní Čermné
- za požehnání do nového školního roku
Sv. Moniky
ČTVRTEK - 28. srpna
7:30 mše sv. v Dolní Čermné - za farníky
Sv. Augustina, biskupa a uč. círk
PÁTEK - 29. srpna
18:00 mše sv. v kostele Dolní Čermné
- za Augustina Vávru, manželku a rodinu Šemberovu
Umučení sv. Jana Křtitele
18:45 táborák pro děti a jejich rodiče na farním dvoře
SOBOTA - 30. srpna
14:00 generální úklid kostela na Mariánské Hoře
21. týdne v mezidobí
19:00 mše sv. ve Verměřovicích
- za Marii Záleskou, bratra Josefa a živé i zemřelé
z rodiny Fidlerovy a Záleskovy
7:30

NEDĚLE – 31. srpna
22. neděle v mezidobí
Žehnání školákům a studentům

mše sv. v Dolní Čermné
- za Otu Cejnara, rodiče a celou rodinu
9:00 mše sv. v Petrovicích
- za rodiče Mannlovy a ostatní zemřelé z té rodiny
16:00 mše sv. na Mariánské Hoře
- na dobrý úmysl

Příležitost ke svátosti smíření
V Dolní Čermné v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech vždy 30 minut přede mší
svatou. Na Mariánské Hoře v neděli od 15:30 do 15:55 h.

Úklid kostela
Generální úklid kostela na Mariánské Hoře se uskuteční v sobotu 30. 8. 2014 od 14 hodin.
Prosíme o pomoc při tomto úklidu.

Výuka náboženství
Rodičům a dětem připomínáme, aby do konce srpna 2014 odevzdali přihlášky na výuku
náboženství ve školním roce 2014 - 2015. Čisté formuláře jsou připravené v našich kostelích.
Výuku v základních školách a na faře pro mladší studenty zahájíme v týdnu od 15. září 2014.
Rozvrh výuky náboženství v základních školách bude k dispozici koncem srpna od 29. 8. 2014.

Žehnání na začátku školního roku
Žehnání školákům, studentům, učitelům, vychovatelům, … se uskuteční v sobotu 30. 8. při
večerní mši sv. ve Verměřovicích a v neděli 31. 8. při každé mši svaté v naší farnosti.
Vyhodnocení prázdninové aktivity Pozdrav z prázdnin, dovolené, pouti, výletu, …
vyhodnotíme při první mši svaté pro děti v tomto školním roce v neděli 21. 9. 2014.

Biřmování
Biřmovanci se sejdou na přípravu v pátek 19. 9. 2014 ve 20:00 h. na faře.
V sobotu 27. 9. 2014 budou mít duchovní obnovu.
Slavnost biřmování se uskuteční v neděli 12. 10. 2014 v 10 hod. v kostele v Dolní Čermné.
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