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6. neděle velikonoční – 9. května 2010 
SVÁTEK MATEK 

V kostele v Petrovicích slavíme pouť sv. Františka Xaverského. 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 10. května 
po 6. neděli velikonoční 

 

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

ÚTERÝ       - 11. května 
po 6. neděli velikonoční 

 

19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
             o další pomoc a ochranu 

STŘEDA      - 12. května 
po 6. neděli velikonoční 

 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             za Stanislava Skalického 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 13. května 
Slavnost  

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
- doporučený svátek 

 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné   
             za Jana a Marii Betlachovy, dceru, rodiče a sourozence 

PÁTEK       - 14. května 
Svátek sv. Matěje, apoštola 
Začíná devítidenní příprava  

na slavnost Seslání Ducha Svatého. 

16.00    farní knihovna        
18.30    Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             na poděkování s prosbou o další ochranu 

SOBOTA     - 15. května 
po 6. neděli velikonoční 

 

             Diecézní setkání dětí v Hradci Králové 
15.00    Kurz sebeobrany – další lekce v orlovně D. Čermné 
18.30    Svatodušní novéna v Petrovicích 
19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za zemřelé z rodiny Vincence Nováka 

 

NEDĚLE – 16. května 
 

7. neděle velikonoční 
 

Dnešní sbírka je věnována na opravu 
farního kostela v Dolní Čermné. 

 7.00    Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
 7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
            za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 
 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích  
 

16.00    mše sv. na Mariánské Hoře, a májová pobožnost 
             za farníky 

 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá v úterý, ve středu a ve čtvrtek 30 minut před začátkem mše svaté  
a v ostatních dnech po domluvě. 
 



PODĚKOVÁNÍ 
    V sobotu 1. května 2010 se konalo již tradiční vystoupení chrámových pěveckých sborů naší 
dolnočermenské farnosti. Touto cestou děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
přípravě a průběhu vystoupení pěveckých sborů naší farnosti. Děkuji učinkujícím za jejich 
osobní nasazení a ochotu dát „svoji kůži na trh“. Je pěkné, že si své „hřivny“, které od Pána 
obdrželi, nenechávají pro sebe, ale využívají je jak k Boží oslavě, tak k radosti druhých. Děkuji 
také těm, kteří na sobě nesli břímě odpovědnosti, řídili zkoušky, svolávali zpěváky, což občas 
vyžadovalo pevné nervy. Jsem moc rád za jejich službu, za jejich vytrvalost a čas, který 
věnovali přípravě. 
    K tomu, aby setkání proběhlo jak má, přispělo dobré zázemí čermenské orlovny. Díky také 
těm, kdo zajistili propagaci, připravili sál, ozvučení, pohoštění..., a také vám, kteří jste opustili 
pohodlí svých domovů a přišli jste naše zpěváky a hudebníky podpořit svoji přítomností. 
Velké DÍKY za krásný večer.       otec Josef 
 

INFORMACE, NABÍDKY A POZVÁNÍ: 
-    Zveme děti od 5-ti let a školáky od 1. až po 9. třídu ZŠ, kteří mají zájem zúčastnit se Diecézního 
setkání dětí s biskupem, a ještě se nepřihlásili, aby se napsali na přihlášky v našich kostelech 
nejpozději do středy 12.5.2010. 
Setkání s podtitulem „Cesta za poznáním“ se uskuteční  v sobotu 15. května 2010 v Hradci Králové. 
Začátek v  9:15 h. v Novém Adalbertinu. Do dopoledního programu je zařazena i prohlídka Bílé věže na 
Velkém náměstí a návštěva Biskupské knihovny. V polední přestávce od 12:15 – 13:00 h. se naobědváme 
z vlastních zásob. Ve 13:00 h. se sejdeme v kostele Panny Marie, kde se děti zapojí do předprogramu a 
následovat bude mše svatá s otcem biskupem Josefem Kajnekem. Setkání bude zakončeno asi v 15.00 h.  
Do Hradce Králové pojedeme společně autobusem. Děti si budou cestu hradit pouze symbolickou částkou 
20,- Kč. Autobus bude zastavovat na zastávkách: v Horní Čermné u Krčmy v 6:00 hod., v Dolní Čermné 
Na letné a U rybníka, v Dolní Čermné na náměstí v 6:10 hod. a v Dolní Čermné u Tesly, dále v 
Petrovicích v 6:20 hod. a ve Verměřovicích u kostela v 6:30 hod.   
Plánovaný návrat domů nejpozději v 17:00 hod.        
Děti si se sebou vezmou svačinu na celý den, 20,- Kč na cestovné a kapesné pro osobní potřebu.  
Rodiče a mládež, kteří by rádi jeli s námi a pomohli s organizací, prosíme, aby se také přihlásili. 
 

-    Farní knihovna nabízí k zapůjčení animované biblické příběhy ze Starého i Nového zákona na 
DVD nosiči. Příběhy jsou velmi dobře zpracované, zajímavé a vhodné pro děti, ale i pro dospělé. Režisér 
a producent nabízených titulů se podílel na přípravě známých příběhů z dílny Walt Disney jako jsou 
Medvídek Pú, Liška a pes, Taran a další. 
Jednotlivá DVD obsahují: Kompletní českou i slovenskou verzi, tři vědomostní úrovně kvízu, biblické 
texty a videoukázky ke kvízu, volitelné zobrazení biblických veršů, české a slovenské titulky, film i 
v anglickém jazyce a obsah všech dílů. Délka jednotlivých příběhů je asi 25 - 30 minut. 
Ve farní knihovně v Dolní Čermné jsou k dispozici příběhy ze Starého zákona: Abraham a Izák, Mojžíš,   
Elijáš; z Nového zákona: Narodil se Král, Milosrdný Samaritán, Lazar žije, Beránek Boží a Král se stal 
sluhou.   Farní knihovna je otevřena každý pátek od 16:00 – 17:00 hod.                               
 

-    Zájemci o základní kurz sebeobrany GAKU-DO, kterým je 12 a více let (neomezeně), jsou 
zváni na další lekce kurzu. Účastníci se seznámí s prvky judo, taekwondo, musado a hwarangdo. 
Jednotlivé lekce budou probíhat v orlovně v Dolní Čermné vždy v sobotu odpoledne od 15:00 hodin 
v těchto termínech 15. a 29. května a 5. a 12. června 2010. 
Více informací o sebeobraně, o kurzu a o psychologických radách pro krizové situace naleznete na 
stránkách: gaku-do.webgarden.cz. 
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