
 

 
 
POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
20. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 

 
6. neděle velikonoční  -  13. května 2007 

Den matek 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
14. května -   Pondělí    - Svátek sv. Matěje, apoštola 
  19.00 Dolní Čermná    -  májová pobožnost – povede akolyta 
15. května -  Úterý       - po 6. neděli velikonoční, mše svatá pro děti 
  18.00 Dolní Čermná    -  za  Jaroslava Junka a rodinu Hrabáčkovou 
16. května -   Středa      - Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka,  
           hlavního patrona Čech 
   19.00 Dolní Čermná    -  na úmysl dárce 
17. května -   Čtvrtek   - Slavnost  NANEBEVSTOUPENÍ  PÁNĚ 
   17.30   Verměřovice  -  za Karla Junka, oboje rodiče a duše v očistci 

  19.00 Dolní Čermná    -  za  Jana a Marii Ulrichovy a syna s manželkou 
18. května -   Pátek      - po 6. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    - za farníky 
19. května -   Sobota    - po 6. neděli velikonoční                                                                                                   

  19.00 Petrovice  -  za Matyldu Bednářovou a manžela 
20. května  - 7. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ, Den modliteb za sdělovací prostředky 
Dolní Čermná -   7.30 h. -  za Františka Tejkla a rodiče z obou stran 
Verměřovice  -   9.00 h. -  na poděkování Pánu Bohu za dar 80-ti let života  
         s prosbou za další ochranu 
Mariánská Hora - 16.00 h. -  za rodiče Jaroslava a Marii Mačátovy a manželku Bohuslavu 
 

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.   -  Nanebevstoupení Páně (čtvrtek)   -   19.00 h.   - paní Kunertová č.177 
20. 5.   -  7. neděle velikonoční     -     7.30 h.   - Prokopovi, Eliášovi č. 329 

                   Mariánská Hora     -   16.00 h. -  Vágnerovi č. 102 
 
 

SVATODUŠNÍ NOVÉNA:   od pátku 18.5. do soboty 26.5. vždy 30 minut před každou mší 
svatou ve farním kostele v Dolní Čermné (společné rozjímání, litanie, svátostné požehnání).  
V sobotu 19.5. bude v 7.00 h. ráno samostatně novéna a po ní májová pobožnost. 
 
MÁJOVÁ POBOŽNOST:  v pondělí  od 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním 
kostele v Dolní Čermné a v neděli odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 
 



Akce ve farnosti : 
pondělí 14. 5. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 15. 5. příprava dětí na 1.sv. přijímání 

mše svatá pro děti 
13.45 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

čtvrtek 17. 5.  Dětské klubíčko   9.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 18. 5. farní knihovna 16.00 h. fara Dolní Čermná 
sobota 19. 5. setkání dětí s biskupem  Hradec Králové 
 
Upozornění: 
Na setkání dětí s otcem biskupem v sobotu 19. května pojedou děti z naší farnosti společně 
autobusem. Odjezd autobusu pro přihlášené děti:  
v Horní Čermné u Krčmy 7.10 hod., v Dolní Čermné Na letné a U rybníka, v Dolní Čermné na 
náměstí 7.20 hod. a dále v Petrovicích 7.30 hod. a ve Verměřovicích u kostela 7.35 hod.   
Plánovaný návrat domů nejpozději v 17.00 hod.  
Bližší informace podává sestra Ludmila (tel.č. 465 393 149).     
        Anna Motlová a sestra Ludmila 

Jak vznikl svátek matek 
V Anglii: Ve 13. století se 4. neděle postní slavila jako „neděle mateřské péče“. Tento den věřící 
děkovali matce církvi za to, že se o ně stará. A v ten samý den děkoval také každý své mamince za 
všechno, co pro něj dělala a dělá. Později upadl svátek matek v zapomnění. 
V Americe: Teprve v roce 1907 začala Američanka Anna Narcisová z Filadelfie propagovat svátek 
matek, který připadal na 9. května. Od roku 1909 se začal tento svátek slavit v 45 státech Ameriky.  
8. května 1914 byla 2. květnová neděle oficiálně prohlášena americkým kongresem za svátek matek.  
V Evropě: Krátce poté, v roce 1917, se svátek matek začal slavit ve Švýcarsku, v roce 1918 také 
v Norsku a 1919 ve Švédsku. V Německu rozšířili v letech 1922-23 svátek květináři. Plakáty ve 
výkladních skříních a reklamní kampaň napomohly tomu, že 13. května 1923 se v Německu poprvé 
slavil svátek matek.  
V Rakousku: O slavení tohoto dne se zasloužila matka tehdejšího prezidenta Michaela Hainische. 
Přiměla svého syna, aby od roku 1924 zavedl tento svátek i v Rakousku. Oficiálně byl uznán až roku 
1933.  
U nás: Nápad slavit den matek přišel do Československa kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo 
hodně lidí z USA. Myšlenku svátku matek podporovalo mnoho organizací – Čs. ochrana matek a dětí, 
Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky. Nejvíce se o oslavu svátku matek zasloužila roku 1923 
Alice Masaryková, dcera prezidenta T.G. Masaryka. S příchodem komunismu ho vytlačil 
Mezinárodní den žen. Tradice svátku matek se v naší republice obnovila opět až po roce 1989. 
 
Pokrok?  
Když chtěla moje babička navštívit svoji matku, potřebovala na to tři dny. Jeden den jela se známými 
na koňském povoze, druhý den zůstala na návštěvě – vyprávěla, co je nového a pomohla v kuchyni 
nebo na zahradě a třetí den se vracela domů.  
Když chtěla moje matka navštívit svoji matku, potřebovala na to dva dny. Jela vlakem a když měla 
dobré spojení, přijela tam za pár hodin. Vyprávěla, co je u nás nového, přespala tam a následujícího 
dne se vracela zpátky.  
Když jedeme k mamince my, potřebujeme na to autem půl hodiny. Delší dobu si ani nemůžeme 
dovolit, protože děti jsou pak neklidné a chceme se přece zastavit ještě v supermarketu.  
Jak to bude, až budou chtít moje děti navštívit mne? 
 
-  Potkají se dva spisovatelé. „Četl jsem váš 
poslední román. Zajímavý. Kdo vám ho 
napsal?“ „Jsem potěšen, že se vám líbil.  
A kdo vám ho četl?“ 

-  „Tati, proč všechny pohádky, které mi 
vyprávíš začínají různě: Žil byl nebo za 
devatero horami a končí stejně – chrrr, 
chrrr…?“ 
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