
             
             zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ            

               19. týden  
                  2008                 

 
 

 
7. neděle velikonoční  -  4. května  2008 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 5. května 
po 7. neděli velikonoční  

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.30   Svatodušní novéna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností 
            na dobrý úmysl 

ÚTERÝ         - 6. května 
sv. Jana Sarkandra,  
kněze a mučedníka 

18.30   Svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 7. května 
po 7. neděli velikonoční 
 

15.00   pohřeb se mší svatou v Dolní Čermné,  
            při kterém se rozloučíme s paní Annou Junkovou 
18.30   Svatodušní novéna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností  
            na dobrý úmysl 

ČTVRTEK    - 8. května 
Panny Marie,  
Prostřednice všech milostí 

 7.00   Svatodušní novéna 
 7.30   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností 
            za Boží pomoc a posilu pro nemocného příbuzného 

PÁTEK         -  9. května 
 po 7. neděli velikonoční 
 

14.15   příprava dětí na první sv. přijímání na faře v Dolní Čermné 
16.00   farní knihovna 
18.30   Svatodušní novéna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností 
            za Karla Kalivodu 

SOBOTA     -  10. května 
po 7. neděli velikonoční 
 

19.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Josefa Maříka 
20.30   Svatodušní vigílie v Dolní Čermné 

NEDĚLE  11. května 
 

Slavnost  
SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO  
 

V kostele v Petrovicích dnes 
slavíme poutní slavnost 

sv.Františka Xaverského. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Josefa Bachmana, dceru a oboje rodiče 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře s májovou pobožností 
            za farníky 
 
14.00   Oslava Svátku matek v orlovně v Dolní Čermné 

         
Duchu Stvořiteli, obnov mě. Duchu lásky, dej mi věrnost. Duchu pravdy, 
vzdal ode mě lež a pokrytectví. Duchu moudrosti, doved´ mě k pravému 
poznání. Duchu síly, posilni mě. Duchu světla, rozjasni mě. Duchu, který  
všechno oživuješ a všemu dáváš pohyb, Duchu pokoje, obnov svět. 



Informace pro děti a jejich rodiče 
Diecézní setkání dětí se uskuteční  v sobotu 17. května 2008 v Hradce Králové.   
Téma letošního setkání je „Život církve ve středověku“. Dopolední program začne v 9.00 hodin 
v Novém Adalbertinu. Po polední přestávce bude následovat společný program v katedrále. Od 
13.00 h. to bude návštěva sv. Kláry, sv. Františka a sv. Anežky. Ve 14.00 h. bude mše svatá 
s otcem biskupem Dominikem Dukou. Celé setkání bude zakončeno v 15.00 h.  
Jak bylo již oznámeno na setkání pojedeme společně autobusem. Děti si budou cestu hradit pouze 
symbolickou částkou 20,- Kč. Autobus pro děti z naší farnosti bude zastavovat na zastávkách: 
v Horní Čermné u Krčmy v 7.10 hod., v Dolní Čermné Na letné a U rybníka, v Dolní 
Čermné na náměstí v 7.15 hod. a dále v Petrovicích v 7.25 hod. a ve Verměřovicích u 
kostela v 7.30 hod.   
Plánovaný návrat domů nejpozději v 17.00 hod.        
Děti si se sebou vezmou svačinu na celý den, 20,- Kč na cestovné a kapesné pro osobní potřebu.  
Prosíme rodiče dětí, které s námi pojedou, o vyplnění přihlášky. Děti mohou přihlášku odevzdat při 
hodině náboženství, na faře nebo paní katechetce Anně Motlové.  
Rodiče, kteří by rádi jeli s námi a pomohli s organizací, prosíme, aby se také přihlásili. 
                 sestra Ludmila 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba : 
11. 5.  -  neděle, Boží hod svatodušní       Dolní Čermná          7.30 h.   -   Adamcovi č. 18      

         Mariánská Hora    16.00 h.   -   Kunertovi č. 12 
 

Dary Ducha svatého – obrazy  
 

Duch zbožnosti  ( obraz modlícího se člověka )  
Kdo je zbožný, nedělá se okázale svatým. Zbožnost znamená uznávat Boha za svého Stvořitele a 
Pána a ctít jej v pokoře.  
Duch moudrosti  ( antické sloupořadí )  
Sloupy vedou náš pohled vzhůru. Kam? Nemají žádný cíl, někde “nahoře” končí. Tak, jako končí 
mnohý život, protože nemá cíl. Moudrost se ptá na cíl.  
Duch síly  ( obraz silného stromu )  
Strom osvědčuje svoji sílu za sněhu a bouře, v horku a nepohodě. Ale svoji životní sílu má od 
slunce, jako má křesťan svoji sílu od Boha.  
Duch rady  ( obraz kolejiště )  
Koleje vedou bezpečně ledem a sněhem, vedou bezpečně nocí a mlhou. Jen ten, komu dává Bůh 
svého ducha rady, jen ten může učit, vést a radit.  
Duch poznání  ( obraz květiny )  
Květina v nás vzbuzuje pocit krásy, ale i pomíjivosti. Může uschnout, mohou ji pokosit, ohrožují ji 
zvířata, mohou ji pošlapat lidé. Duch poznání nás přivádí k tomu, co je cíl našeho života . Pomáhá 
nám pochopit, co je jen prostředkem na této cestě, co je pomíjivé a co skutečně vede k věčnosti.  
Duch rozumu  ( obraz hejna ptáků )  
Každý podzim táhnou ptáci na jih a znají svůj cíl. Kdo zná Boží cíl, žije beze strachu, v naději, žije 
v důvěře.  
Duch bázně Boží  ( obraz Babylónské věže )  
Stavba Babylónské věže je symbolem toho, že člověk bez Boha nezmůže nic. Kdo se o to pokouší, 
musí zákonitě ztroskotat. Bázeň Boží je vědomí této skutečnosti. 
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