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5. neděle velikonoční – 2. května 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  3. května 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, 
apoštolů 

14.00    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
 
19.00    májová pobožnost v Dolní Čermné 

ÚTERÝ       - 4. května 
po 5. neděli velikonoční 

 

19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             

STŘEDA      - 5. května 
po 5. neděli velikonoční 

 

  8.30    Dětské klubíčko na faře  
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
15.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné  
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

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

 7.30     mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné  -  za farníky 
17.00    příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích  

PÁTEK       - 7. května 
první pátek v měsíci, 

zasvěcený úctě Nejsvětějšího 
srdce Ježíšova 

16.00    farní knihovna        
17.00    příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             za Františka a Marii Komárkovy, sourozence a duše v očistci 

SOBOTA     - 8. května 
Panny Marie,  

Prostřednice všech milostí 

19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Josefa Maříka 

 

NEDĚLE – 9. května 
 

6. neděle velikonoční 
 

Svátek matek 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 
 

  V kostele v Petrovicích slavíme pouť sv. Františka Xaverského. 
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Matyldu Bednářovou a manžela 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře, a májová pobožnost 
 

Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu:  
Dolní Čermná středa    5. 5. 15.00 – 17.00 hod. P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
Verměřovice čtvrtek  6. 5.  17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
Dolní Čermná pátek    7. 5. 17.00 – 18.55 hod. P. Josef Roušar 
 

Pravidelná návštěva kněze starších a nemocných farníků vždy v dopoledních hodinách:  
ve středu 5. 5., ve čtvrtek 6. 5. a v pátek 7. 5. 2010. 
 



Nejkratší příběh na světě 
   Jednou kluci vyprávěli sami příběhy a tatínek s maminkou poslouchali. Daniel ležel v kolébce a 

spal. Nejdříve vyprávěl Péťa příběh o velikonočním zajíčkovi. Potom vyprávěl Michal příběh o 

bouři na jezeře. Jak Pán Ježíš ležel ve člunu a spal. Michal ten příběh nevypráví správně. Ale 

nakonec se bouře utiší a všichni jsou živi a zdrávi. A to je přece správné.  

    Když Michal končil, řekne tatínek: Teď je na řadě Frantík.“ Frantík ještě nikdy nevyprávěl 

žádný příběh. On přece neumí vyprávět, vždyť ještě neumí ani pořádně mluvit. Ale Frantík kývá 
horlivě hlavičkou. „Ano, já řeknu...“ Potom zmlkne. Michal se chce Frantíkovi posmívat. Péťa si 

myslí, že to je nějaký tichý příběh, ale Frantík se nenechává vyvést z rovnováhy. Tatínek 

s maminkou čekají. Tu se Frantík podívá na maminku a pak řekne nejkratší a nejkrásnější příběh,  

který zažil. Skládá se jen z jednoho slova, ale je to velmi dlouhý příběh. Frantík řekne: „Mama!“  

    Všichni ztichnou. Frantík vyprávěl ten nejhezčí příběh, jaký zná.    

                                                                                                                       (Heinz Vonhoff) 

Náročný projekt: žena a matka 
   Bůh tvořil ženu a potřeboval na to šest dni 
nepřetržité práce. Objevil se anděl a ptal se 
ho: „Bože, proč tím trávíš tolik času?“  
   A Stvořitel mu řekl: „viděl jsi pracovní plát 
tohoto projektu? To, co teď tvořím, je velmi 
složité. Má to 200 pohyblivých částí a musí to 
být celé omyvatelné. Musí to mít nohy, které 
unesou tři děti najednou. Musí to umět 
pohladit a políbit tak, že se tím všechno 
uzdraví, od odřeného klene až po zlomené 
srdce. A také to musí mít ruce, které zvládnou 
tolik práce jako šest párů mužských rukou.“  
   Anděl byl ohromen nároky na toto stvoření: 
„Šest párů mužských rukou? A to je 
standardní model?“ zeptal se Stvořitele. „Tak 
už si odpočiň a nech dokončení na zítřek.“  
   „To nemůžu,“ odpověděl Stvořitel. „Hrozně 
to spěchá, musím to dokončit.“  
   A pak nadšeně pokračoval ve výkladu: 
„Představ si, samo se to umí uzdravit, když 
onemocní. A v nemoci může pracovat i 10 
hodin denně!“  
   Anděl se přiblížil a toho stvoření se dotkl: 
„Udělal jsi to velmi jemné!“  
   Stvořitel přitakal: „Ano, je to jemné, ale 
také pevné. Nemáš představu, kolik toho 
bude muset vydržet a vykonat!“  
   „Bude mít schopnost myslet?“ zeptal se  

anděl. „Nejenom, že bude moci myslet, ale 
bude se umět hádat.“  
   Anděl si čehosi všiml a přiblížil se k tomu 
novému stvoření. „Ale pozor, vypadá to, že ti 
z toho modelu tady na tváři něco uniká! Říkal 
jsem ti, že si potřebuješ odpočinout.“  
   „Tak to má být. To je slza,“ řekl Stvořitel.  
   „A na co je dobrá taková slza?“  
   Stvořitel mu vysvětlil: „Slzy jsou způsob, 
jak ženy vyjadřují svoji radost, své trápení, 
svoji bolest, své zklamání, svoji sílu, svůj 
soucit a svou hrdost.“ Anděl byl uchvácen: 
„Ale to je geniální! Myslel jsi na všechno. 
Ženy budou opravdu výjimečné!“  
   A anděl se nemýlil. Ženy mají dost síly, aby 
neustále muže překvapovaly. Mohou řídit 
podniky a způsobovat konflikty, ale také 
přináší lásku a štěstí. Usmívají se, když by 
měly chuť křičet. Zpívají, když by chtěly 
plakat. Pláčou, když jsou šťastné. Smějí se, 
když jsou nervózní. Bijí se za věci, ve které 
věří. Odříkají si, aby si nemusela odříkat 
jejich rodina. Milují bez podmínek. Pláčou, 
když jejich děti mají úspěch. Vědí, že objetí a 
polibek mohou zahnat zlý sen dítěte. Srdce 
ženy ví, co pohne světem, proto ženy dávají 
radost a naději.  
   Ženy mají mnoho co říct a dát.  
                                   (Převzato z www.víra.cz)

 

Zveme všechny děti od 1. třídy až po 9. třídu ZŠ na Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 
v sobotu 15.5. 2010. Zájemce z řad školáků i  rodiče a mládež (doprovod) prosíme, zapište se 
co nejdříve na přihlášku v kostele  v Dolní Čermné, ve Verměřovicích nebo v Petrovicích. 
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