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7. neděle velikonoční – 16. května 2010 
„Aleluja. Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu  

                                                  a vaše srdce se bude radovat. Aleluja.“     (Jan 14,18; 16,22; z liturgie neděle) 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  17. května 
po 7. neděli velikonoční 

14.00    setkání dětí a rodičů před 1. sv. přijímání na faře 
             v Dolní Čermné 
19.00    Svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

ÚTERÝ       - 18. května 
po 7. neděli velikonoční 

18.30    Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             za Františka Tejkla a rodiče z obojí strany 

STŘEDA      - 19. května 
po 7. neděli velikonoční 

  8.30    Dětské klubíčko na faře  
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.30    Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             za Josefa Vávru, manželku, děti, snachy a zetě 
20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 20. května 
sv. Klementa Marie Hofbauera, 

kněze 

  7.00   Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
  7.30   mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné   
             na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
             o další  ochranu a dary Ducha Svatého 

PÁTEK       - 21. května 
po 7. neděli velikonoční 

16.00    farní knihovna        
18.30    Svatodušní novéna v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. a májová pobožnost v Dolní Čermné 
             za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

SOBOTA     - 22. května 
po 7. neděli velikonoční 

  9.00    ministranti - výlet na kolech  
19.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Josefa Šafáře a celý rod 
20.30    Svatodušní vigilie v Dolní Čermné  

 

NEDĚLE – 23. května 
 

Slavnost 
Seslání Ducha Svatého 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Josefa Bednáře, rodiče a duše v očistci 
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
             za zemřelé z rodiny Fajtovy a Mannlovy 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti   
             za farníky  
16.00    mše sv. na Mariánské Hoře, a májová pobožnost 
             za vyprošení darů Ducha Svatého   

 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
vždy po mši svaté nebo po domluvě s duchovním otcem i v jinou dobu.  



INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH VE FARNOSTI: 
-  Farní den, pod tímto názvem je připravováno setkání pro všechny dolnočermenské farníky, od 
těch nejmenších až po nejstarší. Setkání se uskuteční v neděli 20. června 2010 odpoledne na faře 
a na farním dvoře v Dolní Čermné.  
-  Další nabídkou je poutní zájezd farnosti, který je naplánován na sobotu 4. září 2010. 
Navštívíme nově postavený poutní kostel zasvěcený Božímu milosrdenství ve Slavkovicích u 
Nového Města na Moravě, hrad Perštejn a poutní místo Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou. Pouť 
nebude náročná, je vhodná, jak pro rodiny s dětmi, tak i pro starší sestry a bratry. Pro zajištění 
dostatečného počtu míst v autobuse bude potřeba přihlásit se v našich kostelech na připravené 
formuláře již během měsíce června 2010. 
Farní den i poutní zájezd jsou připravovány členy Pastorační rady farnosti, ale bude potřeba i 
dalších spolupracovnic a spolupracovníků. Pozvání a přesné informace o obou akcích budou 
uvedeny v našem farním časopise Poutník, který vyjde v neděli 30. května 2010.  
Prosíme, rezervujte si čas pro společné setkání a pouť.                 Pastorační rada a otec Josef    
 

Varovné upozornění na Nadační fond dětí Matky Terezy.  
Komunitní centrum Matky Terezy je provozováno farností Chodov. Římskokatolická farnost u kostela sv. 
Františka z Assisi Praha - Chodov je organizační jednotka římskokatolické církve a jejím zřizovatelem je 
Arcibiskupství pražské. Vzhledem k některým dotazům tedy prohlašujeme, že Komunitní centrum Matky 

Terezy nemá nic společného s "NADAČNÍM FONDEM DĚTÍ MATKY TEREZY"!!! 
Arcibiskupství pražské s politováním sděluje všem, koho by tato informace mohla zajímat, 
že nemůže v žádném případě nikomu doporučit, aby podpořil svým finančním příspěvkem 
činnost Nadačního fondu Dětí Matky Terezy. Dopisy, které jsou jménem tohoto fondu rozesílány, 
jsou podepsány sestrou Myrnou. Na internetových stránkách fondu je její fotografie v oděvu 
připomínajícím řeholní šat a uvedena pod jménem Myrna Velasco, nikde však není uvedeno, kterého řádu 
je členkou, takovou informaci nemá k dispozici ani Arcibiskupství pražské, ani Misionářky Lásky, 
známější pod lidovým názvem Sestry Matky Terezy. Zakladateli fondu jsou Nathan Barnes a Crystal 
Chen, oba bytem v Kalifornii (U.S.A.), revizorem fondu je Bruce Barnes, bytem na stejné adrese jako 
Nathan Barnes. Nathan Barnes je též předsedou správní rady (podle výpisu z nadačního rejstříku), dalšími 
členy správní rady jsou Tzong Ting Wu, bytem rovněž v Kalifornii, a již uvedený Crystal Chen. Na 
internetových stránkách fondu jsou však jako vedení fondu uvedeni Dr. Sajan George (bez další 
identifikace) jako předseda správní rady a již zmíněná s.Myrna jako poradce. Ani jedna z uvedených osob 
není sestrám Matky Terezy známa. Všechny tyto nesrovnalosti a nejasnosti, dále fakt, že uvedený fond 
nikdy nepožádal sestry Matky Terezy o souhlas s použitím jména Matky Terezy pro svou činnost, 
neprůkaznost informací o využití případně získaných prostředků (na adrese fondu v Praze se nepodařilo 
zastihnout nikoho, kdo by byl kompetentní podat o tom jakoukoli informaci) a v neposlední řadě i 
způsob, jakým je formulován „Odpovědní darovací formulář“, rozesílaný fondem (formulace „Nadační 
fond dětí Matky Terezy se s radostí pomodlí Vaším jménem za to, co je …“ nenajde oporu ani v 
spiritualitě Matky Terezy, ani v žádné jiné křesťanské spiritualitě), vede pražského arcibiskupa k tomu, že 
Nadační fond dětí Matky Terezy nepovažuje za důvěryhodnou instituci. Arcibiskupství pražské proto 
žádá duchovní správce, aby před podporou tohoto fondu varovali i věřící. 

UPOZORNĚNÍ 
Na základě jistých nepříjemných situací, které jsem byl nucen v nedávné době řešit, upozorňuji 
na skutečnosti, na které někteří, bohužel, zapomínají. Kostel, ani prostor před kostelem, není a 
nebude místem, kde by docházelo k propagaci nějaké politické strany. Rovněž ani farní časopis 
Poutník nebude prostorem, kde by docházelo k prezentaci politických názorů. Tyto záležitosti na 
tato místa rozhodně nepatří a patřit nebudou. Pevně doufám v respektování a dodržování těchto 
zásad.           otec Josef 
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