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5. neděle velikonoční  -  20. dubna 2008 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 21. dubna 
sv. Anselma, biskupa  
a učitele církve 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
 

ÚTERÝ         - 22. dubna 
po 5. neděli velikonoční 
 
STŘEDA      - 23. dubna 
Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka 
ČTVRTEK   - 24. dubna 
sv. Jiří, mučedníka  
 

           
 
            Upozorňujeme, že vzhledem k dovolené duchovního 
správce nebudou v týdnu od pondělí 21. 4.  do pátku 25. 4.  t.r. 
v naší farnosti pravidelné mše svaté. V případě pohřbů nebo 
zaopatřování nemocných se obracejte na P. Jána Kubise, 
administrátora v Dolní Dobrouči (tel. číslo: 605543654).  
 

PÁTEK         - 25. dubna 
Svátek sv. Marka, 
evangelisty  

14.15   příprava dětí na první sv. přijímání na faře 
16.00   farní knihovna 
 

SOBOTA      - 26. dubna 
po 5. neděli velikonoční 
 

17.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Filomenu Vašíčkovou 
18.30   mše sv. v Petrovicích   
            za Jiřího Vágnera 

6. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

27. dubna 
 

V Dolní Čermné dnes 
slavíme pouť sv. Jiří. 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Jaroslava Bednáře, rodiče a sourozence 
10.00   mše sv. v Dolní Čermné – zpívaná, slavná  
            za živé a zemřelé farníky 
16.00   zpívané nešpory v Dolní Čermné   
 
Sbírka dnešní neděle je věnována na opravu farního  
kostela sv. Jiří v Dolné Čermné. 

         

Lektorská služba : 
27. 4.  -  6. neděle velikonoční   Dolní Čermná       7.30 h.   -  Vránovi č. 18      
     Dolní Čermná     10.00 h.   -   Macháčkovi Z, M. č. 55 
 

Pozvání na pouť ke sv. Vojtěchovi: 
Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč nabízí ještě volná místa na poutní zájezd ke svatému 
Vojtěchovi do Libice nad Cidlinou v sobotu 26. 4. 2008.  
Zájemci se mohou přihlásit do úterý 22. 4. t.r. na telefonním čísle farního úřadu Dolní Dobrouč 
465543420 nebo u P.Jána Kubise č. tel. 605 543 654. 



MOZAIKA  2008 
      Světové dny mládeže, při kterých se mládež z celého světa setká se Svatým otcem 
Benediktem XVI., budou probíhat letos v červenci v australském Sydney. Ne všichni mladí se 
mohou tohoto setkání účastnit přímo na místě konání. Proto  bude současně probíhat i u nás  
česko-slovenské setkání mládeže na Velehradě pod názvem Actlv8 od 18. 7 do 20. 7. 2008. 
Cílem tohoto setkání je umožnit důstojnou oslavu Světových dnů mládeže i těm, kteří se do 
Austrálie nemohou vypravit.  
     Očekávaná účast na Velehradě je přibližně 10 000 mladých lidí z České a Slovenské 
republiky. Aby se setkání na Velehradě mohli zúčastnit i mladí ze vzdálených míst naší vlasti a 
sociálně slabších rodin, nebude účastnický poplatek velký. Setkání bude částečně financováno 
z veřejné sbírky pod názvem MOZAIKA 2008, kterou pořádá Sekce pro mládež ČBK.  
     V naší farnosti se o uskutečnění sbírky postará mládež, která bude kartičky MOZAIKY 
prodávat. Cena jedné kartičky je 50,- Kč. My ostatní jsme pozváni podpořit setkání 
mládeže zakoupením si kartičky a modlitbou za mládež.  
 

Pro rodiče a děti: 
V sobotu 17. května 2008 se uskuteční v Hradci Králové Diecézní setkání dětí s Otcem 
biskupem. Je to příležitost pro děti, jak prožít den ve společenství svých vrstevníků i z ostatních 
farností naší diecéze. Téma letošního setkání je: Život církve ve středověku. Dětem bude toto 
období církevních dějin přiblíženo zajímavými aktivitami. Proto chceme pozvat všechny školáky 
a zvláště ty starší od 6. až po 9. třídu. Přihlášku děti dostanou v hodinách náboženství. Vítána je 
účast rodičů nebo mládeže, kteří by pomohli s organizací. Z naší farnosti pojedeme společně 
autobusem. Bližší informace: u paní Anny Motlové a ve farním zpravodaji začátkem měsíce 
května.  

Generální úklid fary 
V úterý 29. dubna t. r. od 15.00 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře 
v Dolní Čermné. Prosíme ženy o pomoc při tomto celkovém úklidu fary.    

 

Myšlenky z knihy:  Mezi člověkem a Bohem, Michel Quoist 
Co pro tebe znamená mše? 
Určitou dobu, kdy se nudíš, společenský zvyk, který si netroufáš odhodit, obtížnou povinnost 
k uklidnění svědomí, nebo snad příležitost osvěžujícího oddechu, k usebrání a úvahám, „cvičení 
zbožnosti“ mezi mnoha jinými? 
Co děláš při mši?  
Pozoruješ kněze, který je pro tebe určitou autoritou, nebo někdo, koho kritizuješ, posloucháš a 
posuzuješ zpěv, odsuzuješ nebo obdivuješ průběh ceremonie, podrobně si všímáš oblečení a 
chování ministrantů, nebo medituješ, bereš si poučení z kázání, „využíváš“ mše k modlitbě, nebo 
snad ještě trochu rozumíš mši, protože se jí pravidelně účastníš, ale: máš raději malou kapli, 
nebo nějaký určitý kostel, protože..., „nemáš dojem, že jsi byl na mši, když...“.  
Tak a podobně lidé různým způsobem snižují „svatou oběť mše“ na úroveň čistě lidské 
ceremonie, nebo z ní dělají „pobožnost“ mezi mnoha jinými, aby živili svou osobní zbožnost.  
 

Zapomínáš otevřít skříň se šperky.   
Chodíš nevšímavě kolem toho HLAVNÍHO.  
Myslíš, usuzuješ a chováš se jako člověk mezi lidskými věcmi; ale při mši jsi to ty, člověk 
zbožštělý, dítě Boží, kdo musí slavit a uskutečňovat spolu s celou Církví ústřední dění lidských 
dějin, návrat všeho stvoření k Otci skrze nejvyšší oběť Ježíše Krista, Bohočlověka.  
Při mši se ocitáš v plném tajemství víry.  
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