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5. neděle velikonoční  -  10. května 2009 

DEN MATEK 
V Petrovicích slavíme pouť sv. Františka Xaverského 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  11. května  
po 5. neděli velikonoční 
 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou  pobožností   
            za Augustina Vávru a manželku 
20.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ        -  12. května 
po 5. neděli velikonoční 

19.00   májová  pobožnost v Dolní Čermné  
 

STŘEDA      -  13. května 
po 5. neděli velikonoční 

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou  pobožností   
            za rodinu Křivohlávkovu 

ČTVRTEK   -  14. května 
Svátek sv. Matěje, apoštola 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné, s májovou  pobožností   
            za rodiče Holečkovy, dceru Bohuslavu a duše v očistci 

PÁTEK         -  15. května 
po 5. neděli velikonoční 

12.45   příprava dětí na první sv. přijímání na faře v D. Čermné 
16.00   farní knihovna 
17.00  příprava na biřmování na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  rytmická, s májovou  pobožností 
            za živou a zemřelou rodinu Jansovu, Lochmanovu a duše v očistci 

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

  6.30   poutní zájezd dětí do Kutné Hory 
19.00   mše sv. v Petrovicích    
            za Matyldu Bednářovou a manžela 
 

NEDĚLE - 17. května 
 

6. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Bohuslava Pecháčka 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Boží pomoc při skládání maturitní zkoušky 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
            za dar  uzdravení 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře, s májovou pobožností   
            za Boží pomoc a ochranu v nemoci 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 

ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba : 
17. 5.  -  6. neděle velikonoční   Dolní Čermná       7.30 h.   -  Kužílkovi  č. 202 HČ   
     Dolní Čermná     16.00 h.   -  Málkovi  č. 77 HČ 



Informace k poutnímu zájezdu dětí do Kutné Hory: 
Pouť se uskuteční v sobotu 16. května 2009. 
Pojedeme autobusem, který bude mít odjezd:  

- z náměstí v Dolní Čermné v 6.30 hodin  
- z točny v Petrovicích 6.35 hodin   
- od kostela ve Verměřovicích v 6.45 hodin.   

Vezměte s sebou jídlo a pití na celý den, příspěvek na cestu a vstupné ve výši 100,- Kč, oblečení 
podle počasí a vhodné do dolů, kde bude chladněji.  
Program: prohlídka chrámu svaté Barbory a svatého Jakuba (se mší svatou), přestávka na jídlo, 
muzeum stříbra (doly nebo okruh na povrchu), bobová dráha (když prší, nejezdí) a podle počasí 
a času Kostnice v Sedleci.  
Návrat je naplánován mezi 19.00 a 20.00 hodinou.  
 

Pro zamyšlení v den svátku matek 
Maminka Markéta 

     Don Bosko procházel ulicemi Turína. 
Mířil k oratoři, kterou se mu podařilo 
založit pro chudé chlapce. Hlavou mu vířily 
neveselé myšlenky. Měl starosti. Chlapci ho 
milovali, ale starat se o ně nebylo 
jednoduché. „Požádej svou matku,“ radil 
mu nedávno farář don Cinzano, „budeš mít 
po boku anděla!“ „Takovou oběť po ní 
nemohu chtít,“ odporoval Don Bosko. „Je jí 
už 58 let a žije teď šťastně mezi vnoučaty.“ 
„Nebyla by to její první oběť. Copak nevíš, 
čeho všeho se musela zříci, než ses stal 
knězem?“  Na tento rozhovor s donem 
Cinzanem si teď Don Bosko vzpomněl. Ano 
pojede za maminkou do Becchi!  
     Matka měla radost z návštěvy syna, ale 
hned viděla, že má starosti. Přímo se ho 
zeptala, co ho trápí. „Ach, maminko, jednou 
jste mi řekla, že nevkročíte do mého domu, 
když se stanu bohatým. Teď vidíte, že jsem 
chudý a velmi vás potřebuji. Ne pro své 
pohodlí, ale pro chudé chlapce, o které se 
starám. Nechtěla byste jim dělat matku?“ 
Markéta rychle pochopila situaci. „Když si 
myslíš, že by se to Pánu líbilo, jsem 
připravená odejít hned.“ Těmito slovy 
reagovala na synovu prosbu. Stejně jako 

Panna Maria přijala Boží výzvu, tak i ona 
s velkou vírou přijala tento úkol. Nebyla už 
mladá a měla za sebou nelehký život 
vyplněný prací. Věděla dobře do čeho jde. 
Do chudých místností na periferii Turína 
starat se o chlapce, kterými ostatní pohrdali 
a považovali je za vyděděnce společnosti. 
Vařila, prala, zašívala, uklízela, pěstovala 
zeleninu, dělala všechno, aby chlapcům 
alespoň trochu nahradila domov.  
Pro mnohé byla opravdovou maminkou, 
protože byli úplní sirotci. Její služba nebyla 
lehká. Dvakrát ji chtěla dokonce vzdát a 
vrátit se zpátky do Becchi ke svým 
vnoučatům. Pohled na Ježíšův kříž jí však 
znovu dodal síly.  
     Matka Markéta neměla za celý život 
příležitost, aby se naučila číst a psát. Přesto 
však dosáhla obdivuhodné moudrosti. Na 
její pedagogické prozíravosti založil Don 
Bosko celý svůj výchovný systém. Její 
mateřská přítomnost vtiskla rodinného 
ducha nejen valdocké oratoři, ale i dílu 
Dona Boska a jeho následovníků vůbec.         
                                                                                   
     (Podle: T. Bosco, Maminka Markéta) 

 

 - Nezůstávej stát na místě, jdi kupředu s bratry, běž k cíli ve stopách Krista. Jeho stopy jsou 
cestou světla. Buď mezi lidmi znamením bratrské lásky a radosti. Miluj odvržené a všechny, 
kteří trpí nespravedlností, a neboj se být od nich obtěžován. Věnuj hlubokou lásku svým 
rodičům. Miluj své bližní, ať věří nebo myslí cokoli. Nikdy se nesmiřuj se zhoršením rozkolu 
mezi křesťany. Pracuj se vší energií pro jednotu Kristova těla.       (z pravidel života v Taize) 
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