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4. neděle velikonoční  -  3. května 2009 

neděle „Dobrého Pastýře“  
Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  4. května  
po 4. neděli velikonoční 
 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou pobožností   
            na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu 
20.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ         -  5. května 
po 4. neděli velikonoční 

19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné  
 

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

19.00   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou pobožností   
            za rodinu Beranovu 

ČTVRTEK   -  7. května 
po 4. neděli velikonoční 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou pobožností   
            za dar života a Boží ochranu 
 

PÁTEK         -  8. května 
Panny Marie, 
Prostřednice všech milostí 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou pobožností   
            za dar uzdravení a duše v očistci 

SOBOTA      -  9. května 
po 4. neděli velikonoční 

  9.00   schůzka ministrantů na faře 
18.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Josefa Maříka 
19.00   Společné vystoupení pěveckých sborů naší  
         farnosti v orlovně v Dolní Čermné 

NEDĚLE - 10. května 
 

5. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Bednáře a sourozence 
 
  9.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Josefa Bachmana, rodinu Bachmanovu a Trampotovu 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře, s májovou pobožností   
            na poděkování       

         

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

Lektorská služba : 
10. 5.  -  5. neděle velikonoční   Dolní Čermná       7.30 h.   -  paní Pecháčková č. 310   
     Dolní Čermná     16.00 h.   -  Pecháčkovi MH 
 



Slovo otce biskupa  
ke Dni modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

     U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému 
životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid 
k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď.     
    V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby 
poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský 
dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé 
lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u 
příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho 
Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. 
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění 
v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, 
velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke 
kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého 
otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009) 
     Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já 
využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží 
volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás 
lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám! 

+ Dominik Duka OP, biskup královéhradecký  
Informace a pozvání 
Milí farníci!  Obracíme se na vás s naléhavou prosbou. U malého chlapečka Dominika Adamce 
(syna Marty Markové z Verměřovic, kterému bude 19. května rok), byl prokázán onkologický 
nález v játrech. Jedinou možností záchrany života je transplantace jater. Nejbližším místem, kde 
tento zákrok může dítě podstoupit, je Hamburk v Německu. 
Cílem naší prosby je vybrat finanční částku na úhradu nákladů spojenou se zajištěním zázemí 
pro Dominika a jeho rodiče. Vlastní zákrok bude hradit příslušná zdravotní pojišťovna. Přispívat 
můžete do připravených pokladniček a to o nedělích 3., 10. a 17. května tohoto roku. Prosíme 
nejen o peníze, ale především o modlitbu. Za každý dar vám Pán Bůh zaplať!   
                  Ekonomická rada farnosti 
 

Ve farním kostele v Dolní Čermné je od neděle 26. dubna t.r. na bočním oltáři sv. Jana 
Nepomuckého vystavena Kniha života. Bude nám každý den v roce připomínat zemřelé z naší 
farnosti příslušného kalendářního dne za posledních 50 let. Je to důležité memento pro naše 
vědomí jediného společenství Kristovy církve, kterou nerozdělí ani pozemská smrt, protože je 
v jednom společenství se svým Pánem, vítězem nad smrtí a dárcem věčného života. Knihu 
života na základě rozhodnutí Pastorační rady farnosti sestavila podle Matriky zemřelých paní 
Marie Severinová. Za její obětavou a nezištnou práci jí patří velké díky. 
                              otec Pavel 
 

Srdečně zveme všechny zájemce o zpěv a hudbu 
na Společné vystoupení pěveckých sborů z dolnočermenské farnosti,  

které se uskuteční v sobotu 9. května 2009 v Orlovně v Dolní Čermné  
od 19.00 hodin. 

Účinkují: Dětská schola, schola mládeže, chrámový sbor z Verměřovic a chrámový 
sbor z Dolní Čermné. Vstupné dobrovolné. 

Na vaši účast se těší účinkující a otec Pavel. 
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