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Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  -  11. května  2008 
Končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí 6. týdnem.  

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 12. května 
Svatodušní pondělí 
 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností,  
            zaměřená pro děti 
            na dobrý úmysl 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ         - 13. května 
Panny Marie Fatimské 
 

19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 14. května 
Svátek sv. Matěje, apoštola 
 

15.00   pohřeb se mší svatou v Dolní Čermné, při kterém se 
            rozloučíme s paní Marií Nastoupilovou z Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností  
            za Jana a Marii Betlachovy, dceru, rodiče a sourozence 

ČTVRTEK    - 15. května 
6. týdne v mezidobí  
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností 
            na dobrý úmysl 

PÁTEK         -  16. května 
Svátek sv.Jana Nepomuckého,  
kněze a mučedníka, 
hlavního patrona Čech 

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 - rytmická 
            za Jaroslava a Annu Junkovy a rodinu Hrabáčkovu 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA     -  17. května 
6. týdne v mezidobí  

            Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 
19.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Matyldu Bednářovou a manžela 
 

NEDĚLE  18. května 
 

Slavnost  
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za farníky 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Ludmilu Švecovou a manžela 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře s májovou pobožností 
            na poděkování za 20 let společného života  

 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Lektorská služba : 
18. 5.  -  Slavnost Nejsvětější Trojice       Dolní Čermná         7.30 h.   -   Jansovi ml. č. 7      

         Mariánská Hora    16.00 h.   -   Motlovi č. 11 



Mučednická smrt svatého Jana Nepomuckého 
      Příčin, z nichž vzešla Janova smrt, bylo několik. Tou hlavní však byl mocenský spor, který 
postavil krále a arcibiskupa do otevřeného nepřátelství. Král Václav velmi usiloval o oslabení 
arcibiskupovy moci. K tomu mu mělo dopomoci vytvoření nového biskupství, které by bylo zcela 
podřízené jeho vlivu. Základem pro něj se měly stát statky bohatého kladrubského kláštera, král 
čekal jen na smrt starého opata Racka. Racek zemřel na počátku roku 1393. Arcibiskup Jenštejn si 
však uvědomil, jakou hrozbu to pro něho může znamenat, a přiměl generálního vikáře, aby rychle 
potvrdil volbu Rackova následníka. Jan Nepomucký tedy stvrdil mnicha Olena novým opatem 
kladrubským dřív, než proti tomu mohl král zasáhnout. Toto Jenštejnovo jednání krále velice 
rozlítilo. Přikázal zatknout Jenštejnovy úředníky, mezi nimi i generálního vikáře Jana. Zajatce 
nejprve čekal výslech v kapitulní síni na Pražském Hradě. Poté byli převezeni na Staroměstskou 
radnici a podrobeni výslechu útrpnému, včetně krutého mučení, na jehož následky nakonec Jan 
zemřel.  
      Pozdější prameny uvádí jako možnou příčinu královy nenávisti vůči Janovi i skutečnost, že Jan 
byl zpovědníkem královy manželky Žofie a odmítl vyjevit její zpovědní tajemství. Tuto teorii dnes 
nelze ani prokázat, ani jednoznačně vyvrátit. O její pravdivosti by snad mohla svědčit králova 
nebývalá aktivita v mučírně, kde sám pálil Jana na bocích pochodní, i fakt, že vyslýchat 
arcibiskupovy úředníky kvůli volbě kladrubského opata bylo zbytečné, neboť král už všechny 
podrobnosti jistě znal. 
     Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393 na staroměstské rychtě (dnes dům č. 12 na rohu 
ulic Rytířské a Na Můstku). Jeho tělo bylo svrženo z Karlova mostu a o necelý měsíc později 
nalezeno na pravém břehu Vltavy.                                       (Autor článku: Muzeum Nepomuk) 
 

Test znalostí 
1. Událost seslání Ducha Svatého je popsána               
    A: v evangeliu sv. Jana     B: ve Skutcích apoštolů     C: v evangeliu sv. Matouše  
            .       
2. Když byl apoštolům seslán Duch Svatý, slavili židé  
    A: Ježíšovo nanebevstoupení     B: Paschu     C: dožínky – děkování za úrodu      
         
3. Který název bývá používán pro Ducha Svatého?      
    A: Posvětitel   B: Stvořitel   C: Vykupitel      
        
4. Kolik darů Ducha Svatého existuje?    
    A: dvanáct až patnáct    B: tři základní, devět vedlejších      
    C: uvádí se sedm základních, ale je jich mnoho      
 
5. Sv. Pavel uvádí „ovoce ducha“ (Gal 5,22). Mezi nimi však nejsou uvedeny:   
    A: láska, radost, pokoj     B: trpělivost, laskavost, dobrota     C: šetrnost, hbitost, chytrost    
 
6. Působí Duch Svatý i dnes?  
    A: už nepůsobí    B: působí stále    C: ano, ale jen zřídka        
 
7. Kdo poprvé definoval církev jako „Tělo Kristovo“?   
    A: sv. Petr     B: sv. Jan     C: sv. Pavel 
 
8. Dary Ducha Svatého, které přímo či nepřímo slouží k užitku církve, nazýváme   
    A: charta      B: charita      C: charizmata 
 
9. Způsob řízení církve je    
    A: liberální      B: demokratický     C: hierarchický 
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