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8. neděle v mezidobí  -  25. května  2008 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 26. května 
sv. Filipa Neriho, kněze 
 

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         - 27. května 
8. týdne v mezidobí  

19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 28. května 
8. týdne v mezidobí  
 

  9.00   Dětské klubíčko  
16.00   setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání,  
            na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností  
            za Ladislava, Vojtěcha a Oldřicha Kunertovy 

ČTVRTEK    - 29. května 
8. týdne v mezidobí  
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné s májovou pobožností 
            za Oldřicha Pecháčka a syna  

PÁTEK         -  30. května 
Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE  JEŽÍŠOVA 
 

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 Josefa Ulricha a manželku Zdenu 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA     -  31. května 
Svátek Navštívení Panny Marie  

19.00    mše sv. v Dolní Čermné  s májovou pobožností 
            za Marii Junkovou, manžela a syna 
 

NEDĚLE  1. června 
 

9. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Petra Helekala a jeho rod 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Janu Čadovou 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za Ladislava Kunerta 
V Petrovicích tento týden mše svatá sloužena nebude !! 

 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba : 
1. 6.  -  neděle - 9. v mezidobí         Dolní Čermná          7.30 h.    -  Zdeněk Krátký       

Mariánská Hora    16.00 h.   -   Faltusovi č. 356 



Pozvání pro rodiče 
První svaté přijímání dětí v naší farnosti budeme letos slavit v neděli 8. června. Děti v této době 
končí svoji přípravu. Jako v minulém roce, tak i letos se na závěr přípravy rád setkám spolu se 
sestrou Ludmilou s rodiči těchto dětí. Zhodnotíme přípravu a povíme si o organizaci celé slavnosti 
1.svatého přijímání dětí. Setkání je naplánováno na středu 28.5.t.r. od 16.00 hodin na faře 
v Dolní Čermné. Prosím alespoň jednoho z rodičů o účast na tomto setkání.   otec Pavel 
 

Den pro prarodiče a vnoučata 
Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové zve prarodiče a jejich vnoučata na Den pro 
prarodiče a vnoučata, který se koná v sobotu 7. června v Potštejně v Kempu Country 
Vochtánka. Účastníci budou mít možnost zúčastnit se mše sv., shlédnout kovbojskou a indiánskou 
show, zahrát si hry nejen pro děti nebo si zatancovat na večerním country bále. Je připraven také 
předprogram s návštěvou hradu a opékáním v pátek 6. června odpoledne. Pro zájemce bude 
zajištěno přespání – v tomto případě je potřeba se co nejdříve hlásit u paní Ing. Walterové – tel. 
603 318 922, která se pokusí zajistit ubytování v chatce nebo penzionu v Potštejně. Hostem akce 
bude známá zpěvačka, herečka a moderátorka Zora Jandová. Den pro prarodiče a vnoučata 
zaštítil královéhradecký biskup Dominik Duka a ministerský poradce František Bartoš. 
Informace a přihlášky: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec 
Králové, tel.: 495 063 661, mobil: 737 215 328, email: dcs@diecezehk.cz, online přihláška: 
http://seniori.diecezehk.cz. 
 

Campanula v Petrovicích 
V neděli 8. června v 18.00 hodin ve Společenském domě v Petrovicích vystoupí pěvecký soubor 
CAMPANULA z Dolní Dobrouče.  
 

Den modliteb za Církev v Číně 
Na 24. května vyhlásil papež Den modliteb za Církev v Číně. Křesťané jsou zde vystaveni nespravedlivým 
omezením náboženské svobody, navíc rozděleni nuceným vytvářením paralelních církevních společenství na 
národní bázi. 
Katolíků je v Číně 13-14 milionů a stále jich přibývá, i když stále tvoří jen asi 1 % populace. 
Většina věřících žije na venkově, ale zájem o křesťanství stoupá i ve městech.    
Přidejme se k modlitbě 
„Od moru, hladu a války vysvoboď nás, Pane. Amen.“    (Z liturgie Velkého pátku) 
 

K ZAMYŠLENÍ:  
Cíl. Hrnčíř vezme do rukou hlínu a vyformuje nádobu jakou sám chce. Bude to váza na květiny pro 
sváteční příležitost nebo obyčejný hrnec na každodenní všední užívání. 
Hotový výtvor použije tvůrce sám nebo ho dá někomu jinému. Bude ho užívat dlouho nebo krátko - 
jak se mu zachce. Mě stvořil největší Umělec... Jsem dílo Pánových rukou. On mě umístil a 
zformoval... Pro sebe a nedaroval mě nikomu, ani neprodal. Ponechal si mě ke své osobní službě.  
A Bohu sloužit znamená plnit jeho svatou vůli, která není nic jiného než moje posvěcení, které 
přinese jemu slávu a mně věčnou blaženost. Od Boha jsem vyšel, abych se použitím všech  svých 
schopností a možností vrátil zase k němu zpět.   
           Mon Calepin 
 
Průměr koruny stromu odpovídá často průměru jeho kořenů. Srdce člověka bývá schopné 
lásky tou měrou, ve které vytrpělo bolest a proměnilo jí v lásku. 
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