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14. neděle v liturgickém mezidobí  -  6. července 2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 7. července 
14. týdne v mezidobí  

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za P.Čeňka Ptáčka 

ÚTERÝ          - 8. července 
 14. týdne v mezidobí  

 
 

STŘEDA       -  9. července 
14. týdne v mezidobí  

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za Petra Marka, bratra Josefa a Filomenu Markovou 

ČTVRTEK   - 10. července 
14. týdne v mezidobí  

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za farníky 
 

PÁTEK         - 11. července 
Svátek sv. Benedikta, 
opata, patrona Evropy 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za Jaroslava Šléze a rodiče 

SOBOTA     -  12. července 
14. týdne v mezidobí  

 
 

NEDĚLE  13. července 
 

15. v liturgickém mezidobí 
 
 

Kostelní sbírka této neděle je 
určena na opravu farního 

kostela sv. Jiří 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Marii a Josefa Mačátovy 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Gustava Rouse, rodiče a sourozence 
10.30   mše sv. v Petrovicích (Společenský dům) 
            za rodinu Kubíčkovu 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za Marii a Františka Neugebauerovy  

 

Příležitost zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba : 
13. 7.  -  15. neděle v mezidobí Dolní Čermná          7.30 h.    -  Kunertovi č. 300 
      Mariánská Hora    16.00 h.    -  Formánkovi č. 202  
 

Potkal jsem člověka. Kdosi mě oslovil, nepřehlédl mě. Kdosi mi naslouchal a nedíval se na 
hodinky. Kdosi se ke mně obrátil a jeho pohled nebyl netrpělivý. Kdosi mě vzal s sebou a vypadal 
jako by měl sám radost. Kdosi si nechal pomoci a neodmítl mě povýšeně. Kdosi se se mnou zastavil 
a nebál se rizika. Kdosi se zachoval jako Kristus. 
 

Vyluštili jste správně test na 2. straně ?    1c,  2 b,  3 c,  4 b,  5 c,  6 a,  7 c,  8 a,   9 c.  
Nápověda: 1. (Gn 29,32), 2. (Jan 21,11),  3. (1 Tim 2,5), 4. (Mt 23, 24), 5. (1 Tim 4,12),                   
                  6. (Sk 9,11), 7. (Sk 13, 1), 8. (Sk 8, 27), 9. (1 Sam 16,14n). 



Rok svatého Pavla v královéhradecké diecézi 
   Na základě dekretu Apoštolské Penitenciárie k Roku sv. Pavla, vyhlášeného u příležitosti 
jeho dvoutisíciletého výročí narození, budou mít věřící možnost po celý tento rok získat zvláštní 
odpustky.   
Zde uvádíme rozhodnutí našeho diecézního biskupa Dominika Duky: 

Na základě ustanovení dekretu Apoštolské Penitenciárie z 10. května 2008 určuji 
v královéhradecké diecézi následující zvláštní podmínky pro získání plnomocných odpustků 
Roku sv. Pavla: 

Po splnění v citovaném dekretu stanovených podmínek mohou věřící získat 
plnomocné odpustky o všech nedělích a liturgických slavnostech ve všech kostelích 
zasvěcených sv. apoštolům Petru a Pavlu. 
Jedná se o tyto podmínky, které jsou stanovené : Věřící křesťané různých místních církví po splnění 
běžných podmínek (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s 
vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu, mohou získat plnomocné odpustky, když se budou 
účastnit veřejného posvátného obřadu nebo pobožnosti ke cti Apoštola národů; ve dnech 
slavnostního zahájení a ukončení Roku sv. Pavla na všech posvátných místech; v ostatní dny 
stanovené místním biskupem na posvátných místech zasvěcených sv. Pavlu a ve prospěch věřících i 
na jiných místech, určených biskupem. 

Za stejných podmínek pak mohou získat plnomocné odpustky po celý rok, to je od 28. 6. 
2008 do 29. 6. 2009, ve farním kostele sv. Pavla, apoštola v Hradci Králové – Pouchově. 

 
Test znalostí 

1. Jak se jmenoval nejstarší syn starozákonního Jakuba? 
     a) Josef  b) Simeon    c) Ruben 
 

2. Kolik ryb bylo v síti, když se zmrtvýchvstalý Ježíš ukázal učedníkům?   
     a) 150    b) 153     c) 173 
 
3. Kdo je v listu Timoteovi  uváděn jako prostředník mezi Bohem a lidmi? 
     a) apoštolové     b) Duch svatý    c) Ježíš Kristus 
 
4. Kdo řekl: „Cedíte komára, ale velblouda spolknete? 
     a) Jan Křtitel       b)  Ježíš      c) Pavel 
 
5. Komu psal sv. Pavel: „Nikdo tě nesní podceňovat proto, že jsi mladý“? 
     a) Jakubovi   b) Titovi  c) Timotejovi 
 

6. Odkud pocházel sv. Pavel?   
     a) z Tarsu  b) z Kafarnaa   c) z Říma   
 
7. Kde začala první misijní cesta svatého Pavla?   
     a) v Římě    b) v Korintě    c) v Antiochii 
 
8. Kdo pokřtil etiopského komořího na cestě z Jeruzaléma do Gazy?   
     a) apoštol Filip   b) apoštol Petr   c) apoštol Barnabáš 
 
9. Jak se jmenoval izraelský král, který panoval hned po králi Saulovi?   
     a) Jonatan    b) Šalomoun    c) David 
 
-Není důležité, jestli žiješ v klášteře nebo ve světě, ale důležité je,jestli je Bůh v tobě a ty v Bohu.  
-Jaký je tvůj vztah k modlitbě a jaký je tvůj postoj  k modlám, prozrazuje, jaké je tvé křesťanství.  
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