
             zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ             

               26. týden  
                  2008                   

 
 

 
 

12. neděle v liturgickém mezidobí  -  22. června 2008 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 23. června 
12. týdne v mezidobí  
 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti 
            na dobrý úmysl 
19.00   zakončení školního roku na farním dvoře v Dolní Čermné 

ÚTERÝ         - 24. června 
Slavnost  NAROZENÍ 
SV. JANA KŘTITELE  

 

STŘEDA      -  25. června 
12. týdne v mezidobí  
 

  9.00   Dětské klubíčko  
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za Vojtěcha a Miladu Formánkovy a jejich sourozence 

ČTVRTEK   - 26. června 
12. týdne v mezidobí  
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka 
 

PÁTEK         - 27. června  
sv. Cyrila Alexandrijského, 
biskupa a učitele církve 

16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
            za Ladislava Marka a oboje rodiče 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA     -  28. června 
sv. Ireneje,  
biskupa a mučedníka  

13.00    svatební obřad v Dolní Čermné, při kterém budou oddáni    
             snoubenci: Kateřina Svobodová z Dolní Čermné a Jiří Veselý 
             z Bystrovan 

NEDĚLE  29. června 
 

Slavnost  
SV. PETRA A PAVLA, 

apoštolů 
 

Ve Verměřovicích dnes slavíme 
pouť Narození sv. Jana Křtitele 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za pokoj duší zemřelých a na úmysl dárce 
  9.00   poutní mše sv. ve Verměřovicích 
            za Oldřicha Rybku a sourozence 
10.30   mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
            za Vlastu a Ladislava Markovy a obojí rodiče 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za nová kněžská a řeholní povolání 

 

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

Lektorská služba : 
29. 6.  -  neděle – Sv. Petra a Pavla       Dolní Čermná          7.30 h.    -  paní Matoušková č. 305 
             Mariánská Hora    16.00 h.   -  Pecháčkovi MH  
Pozvání 
Zveme všechny děti a jejich rodiče na poslední mši svatou pro děti v tomto školním roce 
v pondělí 23. června v kostele v Dolní Čermné v 18.00 hod. Po skončení mše svaté asi v 
19.00 hod.  se všichni setkáme na farním dvoře, abychom společně zakončili školní rok.  
 



Pastorační rada farnosti Dolní Čermná 12.6.2008 
Zúčastněni: Otec Pavel, Ludmila Kubicová, Anna Motlová, Magdalena Vašíčková, Karel Bednář, 
Zdeněk Macháček, Václav Čada, Jan Moravec, Helena Voksová, Jana Vondrová, Miluše Klekarová, 
Josef Němeček, Jana Málková, František Severin, Magda Motlová, Antonín Pecháček, Milada 
Marešová. Host: Jan Hubálek st. 

Program jednání: 
1. Hodnocení  

- Slavnost Božího Těla 
- Setkání pěveckých sborů naší farnosti 
- Májové pobožnosti 
- První svaté přijímání dětí ve farnosti 

2. Mše svatá pro děti 
 - byla odhlasována změna dne a času - od září 2008 budou bohoslužby 1x za 14 dní  
  v neděli v 10.30 hodin 
3. Poutní slavnost na Mariánské hoře 

mimo pořad pravidelných bohoslužeb - 
- slavná mše sv. v 1000 – P. Pavel Seidl 
-     odpolední mše sv. v 1600 – P. Bernard Špaček 

bude literární pásmo pod vedením Ing. Jitky Macháčkové. 
V pondělí 8. září 2008 – večerní mše svatá na Mariánské Hoře a po ní krátký varhanní koncert 

4. Žehnání kříže – MO Jednota Orel  
v neděli 14. září 2008 při mši svaté v 7.30 hod. ve farním kostele a po mši sv. žehnání celé 
orlovny v Dolní Čermné 

5. Primice – Jana Hubálka (20.09.2008 bude vysvěcen na kněze v katedrále Hradci Králové)  
  - bude se konat v sobotu 27.9.2008 ve farním kostele v Dolní Čemné 
6. Biřmování v naší farnosti – předběžný termín stanoven na říjen 2009. 
7. Diskuse  
a) mše svatá ve čtvrtek zůstane zachována v 7.30 hod.  
b) ohlášky na konci nedělní mše svaté budeme číst pouze v případě změny 
c) 20.9.2008 se dožije paní Anděla Dušková (v současné době žije v Žatci) 100 let 
d) MO Jednota Orel pořádá dne 21.2.2009 Maškarní ples         
           zapsala: Jana Málková 

Myšlenky na tento týden 
Skála.  Církev vyšla neporažená ze všech 
bojů s nepřáteli, a proto předpokládá, že i ona 
má svou strategii, že má svůj způsob boje, že 
zná umění vítězit. Celé to její vojenské umění 
by se dalo shrnout do dvou slov. Neútočit a 
neuhýbat ! Dvě věci od ní nečekej : aby tasila 
meč k útoku a aby útočníkovi uhnula z cesty. 
Církev je skála - pevně stojící útes. Za nikým 
se nevalí, nikoho neudupává, na nikoho 
neútočí. Také však nikomu neuhne ! Kdo se 

proti ní žene a rozbije si při tom hlavu, rozbije 
si ji vlastní vinou. 
A církev, to jsme my, to jsem i já. Proto si ani 
já nemohu počínat jinak, když se na mne útočí 
jako na člena této boho-lidské společnosti. 
Stálost a trpělivost, to musí být v těch situacích 
mé heslo. To je strategie naší církve, to je 
vojenské umění nás všech. Na nikoho neútočit 
a nikomu nestoupit.  
                                                 Mon Calepin

           
 „Církev není žádná abstraktní společnost. Církev jste vy, já, my všichni společně. Nebo lépe 
řečeno: církev je Kristus, který v každém z nás žije a působí.“ 
„Když se sejdou přátelé, usedají společně ke stolu. Církev je lid, jehož úkolem je prostřít společný stůl 
pro celé lidstvo.“ 
„Budoucnost církve tvoří ti, kdo z celého srdce milují a věří, kdo jsou ochotni se rozdávat, kdo 
napodobují pošetilost Boží lásky, riskují neužitečnost a jsou blázny v očích konzumního světa.“ 
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