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3.  neděle velikonoční – 8. května 2011 
 

Týden motliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu  
8. 5. - 15. 5. 2011 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 9. května  

  po 3. neděli velikonoční  
 ÚTERÝ       - 10. května              Mše svatá dnes nebude.  
 po 3. neděli velikonoční     19.00    májová pobožnost v Dolní Čermné (povede akolyta)           

    STŘEDA      - 11. května 15.30    příprava před 1. sv. přijímáním pro děti na faře 
po 3. neděli velikonoční     19.00    mše sv. v Dolní Čermné 

              za rodiče Majtánovy a dceru 
              májová pobožnost (hudební doprovod - dětská schola) 
 20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 12. května 
po 3. neděli velikonoční     

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
             za farníky 

     16.45    zkouška dětské scholy na faře      
     PÁTEK       - 13. května 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

po 3. neděli velikonoční;                  za Boženu a Ivana Bašusovy 
Panny Marie Fatimské              májová pobožnost (hudební doprovod - mládež) 

   20.00    zkouška chrámového sboru v kostele 
    SOBOTA       - 14. května              Farní výlet pro děti a školní mládež do Brna.  

    

Svátek sv. Matěje, apoštola     15.00   Slavnostní uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu 
            diecézního biskupa v královéhradecké katedrále. 
     

       19.00    mše sv. v Petrovicích - za Ludmilu Novákovou 
                  a rodiče Matyldu a Antonína Junkovy 

    NEDĚLE  -  15. května   7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
              za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

4. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ              (lektorská služba: Marešovi 271) 
  

„Neděle Dobrého Pastýře“   9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
Den modliteb za povolání              za Josefa Maříka 

k duchovnímu stavu.  
 16.00    mše sv. na Mariánské Hoře, a májová pobožnost 

Dnešní sbírka je věnována               za Jaroslava a Bohuslavu Mačátovy 
na bohoslovce a kněžský seminář.               (lektorská služba: Severinovi 342) 

 



Milí farníci, sestry a bratři!  
Děkuji Vám za dary při sbírce na opravu farního kostela v Dolní Čermné konané v neděli 

24. 4. 2011. Výše sbírky činila 22.430,- Kč.  
Další poděkování patří všem, kteří se zapojili do sbírky „Postní almužna“ a přinesli tento 

svůj dar v neděli 1. 5. 2011. Postní almužna činila 13.780,- Kč, a byla odeslána na projekt pro 
chudé a staré lidi v Arménii, který uskutečňuje humanitární sdružení Archa.   

Velké díky Vám všem a Pán Bůh zaplať.                                                         otec Josef       
 

Informace k výletu dětí do Brna: 
Výlet se uskuteční v sobotu 14. května 2011. 
Pojedeme autobusem, který bude mít odjezd:  
                                      -  od kostela ve Verměřovicích v 7:00 hodin  
                                      -  z točny v Petrovicích 7:10 hodin   
                                      -  z náměstí v Dolní Čermné v 7:25 hodin.   
Co si vzít se sebou: jídlo a pití na celý den, příspěvek na cestu a vstupné ve výši 80,- Kč. Dále 
oblečení podle počasí, a pro děti je nutné vzít si se sebou sportovní oblečení, přezůvky a teplé 
ponožky do areálu Bongo.  
Program: projížďka lodí ze stanice Hrad Veveří, přístaviště do stanice Bystrc, přístav (doba cesty 
50 minut), oběd z vlastních zásob, popř. krátká prohlídka v centru města. Odpoledne program v 
areálu Bongo (asi od 13:00- do17:00 h.) Návrat je naplánován mezi 19.00 a 20.00 hodinou.           
                                                                                                                                   sr. Ludmila 
 

Zamyšlení k neděli Dobrého Pastýře (15. 5. 2011) 
Když jsem jednou navštívil v nemocnici starého kněze, nechal jsem si od něj znovu vyprávět, 

jak to bylo s jeho kněžstvím. Maminka měla už osm dětí. Byla na Velehradě na pouti a slyšela tam 
kázání arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který tehdy volal: „Matky, dejte nám syny, a my vám 
dáme kněze.“ Byla to doba po první světové válce, kdy bylo velmi málo kněží. Maminka uměla 
slyšet Boží hlas i ve volání církve a ochotně řekla ano. Když otěhotněla, vydala se na další pouť, 
tentokrát na Svatý Hostýn, a tam svěřila Panně Marii dítě, které očekávala: Bude-li to syn, dám ti ho 
a ty mu vypros povolání ke kněžství. Synovi to nesdělila, ani když se stal knězem. Slyšel to až po 
letech kněžství a po maminčině smrti od paní, které se maminka tehdy na Hostýně svěřila.  

 
Kolik farností dnes volá po knězi. Věřící jen čekají, co udělá biskup. Chtějí-li kněze, napřed 

musí budovat zdravé rodiny, kde žije jeden pro druhého a ne každý pro sebe. Když bude láska rodičů 
tak silná, že se nebude bát ani obětí a bude dávat život svým dětem, když je vychová k tomu, aby 
byli velkorysí, dovedli žít pro druhé a měli tak úzký vztah ke Kristu, že si ho zamilují, pak je naděje, 
že někoho z nich Pán povolá.  

 
Není možné někoho určovat ani postrkávat ke kněžství, ale potřebné je působivé svědectví 

rodičů, kteří mají odvahu říct Bohu: Pane, my jsme ochotni přijmout ještě další dítě a vychovat ho 
pro tebe, kdybys chtěl, aby sis ho mohl povolat. Bůh totiž nemůže volat ke kněžství, když tu nejsou 
děti. Musí mít koho volat. Bůh sice umí dělat zázraky, umí si vzbudit syny i z kamení, ale máme 
právo to od něj žádat? Proč má zázrakem nahrazovat naše zanedbání? Bůh čeká, že lidé splní svůj 
podíl, aby on mohl vyslyšet naše modlitby a velkoryse darovat kněžská povolání. 

     (Jan Graubner, arcibiskup olomoucký) 
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