
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
15. a 16. týden / 2006  DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

Květná neděle  neboli  pašijová   -  9. dubna  2006 
 

Bohoslužby ve Svatém týdnu : 
10. dubna - Pondělí Svatého týdne, mše svatá pro děti 
  18.00 Dolní Čermné  - za rodinu Bartoňovu a Adamcovu 
11. dubna - Úterý Svatého týdne  
12. dubna - Středa Svatého týdne 
   18.00 Dolní Čermné - ke cti sv.Zdislavy a Panny Marie za vyprošení prosby  
13. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK   -   památka Večeře Páně 
- Večerní mše svatá na památku Večeře Páně bude ve farním kostele v D. Čermné slavena 
    v 18.00 h. - na poděkování za dar kněžství 
    Při mši svaté se bude také konat obřad Umývání nohou. 
    Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. Getsemanské zahrady, 
    kde se také bude konat tzv. Svatá hodina ( rozjímání v Getsemanech ). 
14. dubna -     VELKÝ PÁTEK   -  památka Umučení Páně   - den přísného postu !! 
 - Křížová cesta  na Mariánské Hoře   v 15.00 h. 
 - Velkopáteční liturgie začne ve farním kostele v D. Čermné  v 18.00 h. 
   Velkopáteční obřad má tři části :   bohoslužbu slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání 
   eucharistie. Po obřadech se koná hodinová adorace mládeže u Božího hrobu. Adorace věří- 
   cích bude dále pokračovat po celou noc a po celou Bílou sobotu v kostele v Dolní Čermné. 
15. dubna -      BÍLÁ SOBOTA   -  obřady vigilie Veliké noci 
- Obřady velikonoční vigilie začnou ve farním kostele v D. Čermné již v 19.00 h. 
   Liturgie vigilie má tyto části :  svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužbu slova, 
   obnovu křestních slibů a slavnou mši svatou z vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. 
   Po skončení obřadů se bude v sále orlovny konat malé pohoštění na oslavu Vzkříšení Páně. 
16. dubna -  neděle   -  Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ                
  Tímto dnem vstupujeme do velikonoční doby, která potrvá až do slavnosti Seslání Ducha  
Svatého. Při všech bohoslužbách této neděle posvětíme velikonoční pokrmy (vejce, mazance,..)   
Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického  
stolu má pokračovat doma v hostině lásky – agapé. 
 Dolní Čermná - 7.30 h.    -  na poděkování za vyprošená dobrodiní a za další milosti 
 Verměřovice  - 9.00 h.    -  na úmysl dárce 
 Dolní Čermná -  10.30 h.  -  slavná, zpívaná bohoslužba - za farníky 
 Dolní Čermná -  15.00 h.  -  zpívané latinské nešpory zakončené svátostným požehnáním 
 

Příležitost ke sv. zpovědi ve Svatém týdnu budete mít v kostele v D.Čermné : 
v pondělí  10. 4. od 14.00 hod. P.Oldřich Kučera ze Žamberka, P.Pavel Seidl
ve středu  12. 4. od 14.00 hod. P.Josef David z D. Dobrouče, P.Pavel Seidl 
v pátek     14. 4. od 7.00 h. – do 12.00 h. P.Pavel Seidl 

Upozorňuji, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá! 



Otec Pavel si bere slovo 
Milí farníci, drazí bratři a sestry, 
již několik týdnu se odhodlávám, abych vám všem napsal pár řádek, něco jako pastýřský pozdrav 

a současně i poděkování. Během posledních šesti týdnů jsme prožili několik zajímavých farních akcí, 
které se vydařily a věřím, že přinesou také svůj pastorační užitek. Svoji vděčnost vyjadřuji panu Václavu 
Čadovi za zorganizování na konci února oslovující besedy s paní MUDr.Marií Svatošovou o činnosti 
hospiců v ČR a o nedávno zavražděném knězi P.Ladislavu Kubíčkovi. 

V sobotu 11.března jsme prožili požehnané chvíle při duchovní obnově v této postní době. Stalo 
se tak zásluhou Pátera Antonína Krasuckého, O.P., který opět nezklamal svým radostným projevem, 
optimismem a svými zajímavými promluvami, které byly tentokrát o pokoji v srdci. V neděli 26.března, 
kdy jsme v liturgii slavili radostnou neděli, jsme mohli prožít v sále orlovny v Dolní Čermné hezké 
společenství naší početné farní rodiny, která byla zastoupena všemi generacemi a věřícími z celé 
farnosti. Během tohoto farního setkání se nám podařilo vybrat na pomoc misiím velmi pěknou částku : 
8.000,- Kč. Srdečně děkuji všem dárcům za jejich dobročinnost, rovněž tak MO Jednoty Orla v Dolní 
Čermné, která nám vytvořila v sále orlovny výborné zázemí. Pán Bůh zaplať všem farníkům, kteří 
nezištně během posezení při koláčích pomáhali. 

V současné době máme již jaro nejen v kalendáři, ale i v přírodě. Roztávají poslední zbytky 
sněhu a já nemohu nevzpomenout na všechny obětavé muže z naší farnosti, kteří pravidelně, nezištně a 
ve svém volném čase během dlouhé zimy odklízeli okolo farního kostela sv.Jiří, ze hřbitova a 
z přilehlých cest metráky sněhu. Toto moje poděkování patří také všem, kteří obětavě odklízeli sníh před 
kostelem v Petrovicích a Verměřovicích. Všichni mají moje uznání. 

Naše farnost se pravidelně prezentuje před veřejností svým farním zpravodajem. Od 27.března 
t.r. má také své nové internetové stránky, které zveřejňují nejen čísla Poutníka, ale také důležité údaje o 
naší farnosti, o službě duchovního správce, o službě věřících ve farnosti. Dále obsahují farní aktivity, 
pořad bohoslužeb a to nejen ve farnosti, ale i v okolí, a pastorační plán farnosti na tento rok. V blízké 
budoucnosti bude na našich internetových stránkách ještě uvedena fotogalerie, historie farnosti a historie 
kostelů. Pro všechny zájemce rád připomínám adresu stránek: dolnocermenska.farnost.cz. Stránky 
uspořádal náš webmaster Ing. Zdeněk Krátký. Jsem přesvědčen, že za svůj výkon si Zdeněk zaslouží 
nejen poděkování, ale také obdiv. 

Drazí bratři a sestry, dnes na Květnou neděli vstupujeme do posvátných dnů Svatého týdne. 
Katolická liturgie nám uchovala bohatství a krásu jednotlivých obřadů. Určitě stojí za to se na tyto dny 
ve svém duchovním životě dobře připravit a nenechat se různými starostmi a zájmy zahnat do role 
pouhých diváků. Nebojme se obětovat svůj čas pro Boha. Čteme Písmo svaté, rozjímejme, modleme se 
Křížovou cestu, adorujme v kostele před svátostí oltářní, zúčastňujme se bohoslužeb, potom objevíme 
nové rozměry svého vztahu k Pánu Ježíši. 

Rád vám všem do jednoho ze srdce vyprošuji, aby také letošní Zelený čtvrtek prohloubil vaši 
úctu a víru v Eucharistii, Velký pátek upevnil vaši naději, že utrpením a smrtí se kráčí k životu, a nedělní 
ráno, aby vás naplnilo radostí, že náš Pán Ježíš Kristus vpravdě zmrtvýchvstal.  váš otec Pavel 
 
Milí farníci! 

V neděli 26. března jsme společně oslavili 4. neděli 
postní – nebo také radostnou. Sešli jsme se všichni nejdříve na 
mši svaté v 8.00 hodin v kostele a potom při tradičním setkání 
v orlovně na akci zvané „Misijní koláč“.  

Chtěly bychom touto cestou mnohokrát poděkovat ženám 
za napečení koláčů a všelijakých dobrot a vyrobení chlebíčků a 
jednohubek. Velký dík patří také mužům za přípravu sálu, 
mládeži za roznášení kávy a čaje a mytí nádobí. A v neposlední 
řadě všem dobrodincům za finanční dary na pomoc lidem v misiích.  

Setkání se nám velice líbilo a myslíme si, že si mohl každý trochu posedět a popovídat 
s přáteli z farnosti a odnést trochu té radosti domů. Za přípravný tým  

Jana a Magda 



Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  16. dubna 2006 
Dnešní slavností jsme vstoupili do velikonoční doby. Radost ze vzkříšení Pána Ježíše církev nechává 
doznívat celý následující týden, v takzvaném velikonočním oktávu. 
 

Bohoslužby v tomto velikonočním oktávu : 
17. dubna -   PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
  7.30 Dolní Čermná    -  za farníky 
   9.00 Petrovice            -  za Rudolfa Vondru a rodiče 
19. dubna -  Středa v oktávu velikonočním 
   18.00 Dolní Čermná     -  za Boží pomoc a ochranu pro našeho papeže Benedikta XVI. 
         u příležitosti jeho zvolení 
20. dubna -   Čtvrtek v oktávu velikonočním  
   6.45 Dolní Čermná    -  za Rudolfa Krátkého a rodiče  
21. dubna -   Pátek v oktávu velikonočním 
  18.00 Dolní Čermná    - za Boží požehnání pro život mládeže celého ústeckého vikariátu 
22. dubna -   Sobota v oktávu velikonočním                                                                                                     
   17.00 Verměřovice     -  za Břetislava Krejsu a celou rodinu 
23. dubna  - 2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  - Neděle Božího milosrdenství 
Dolní Čermná -  7.30 h.   -  ke cti Božího milosrdenství 
Petrovice  -  9.00 h.  -  za Milušku Duškovou, Ladislava Bednáře a rodiče z obojí strany 
Dolní Čermná - 10.30 h. -  za rodinu Trejtnarovu  
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
13. 4.   -Zelený čtvrtek     -   18.00 h.   - Pecháčkovi č. 330 
14. 4.   -Velký pátek       -   18.00 h.   - Müllerovi  č. 177   
16. 4.   -Zmrtvýchvstání Páně  -     7.30 h.   - Filáčkovi  č. 332 

                                                   -   10.30 h.  -  Vágnerovi  č.102 
17. 4.   -Pondělí velikonoční    -     7.30 h.   - Havlíčkovi č. 341 
23. 4.   -2. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - paní Kunertová č. 177 

                             -   10.30 h. -  Applovi č. 100 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 10. 4. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

pobožnost křížové cesty – děti 
mše svatá pro děti 

16.15 h. 
17.30 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

středa 12. 4. pobožnost křížové cesty- akolyta 17.30 h. kostel Dolní Čermná 
čtvrtek 13. 4. adorace v Getsemanech- Svatá hodina po mši sv. kostel Dolní Čermná 
pátek 14. 4. pobožnost křížové cesty 

 
adorace mládeže u Božího hrobu 

15.00 h. 
 
po obřadech 

areál křížové cesty 
na Mariánské Hoře 
kostel Dolní Čermná 

sobota 15. 4. nácvik liturgie - ministranti 
pohoštění po obřadech velikon. vigilie 

  9.00 h. 
 

kostel Dolní Čermná 
orlovna Dolní Čermná 

     

úterý 18. 4. setkání žen 16.30 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 20. 4. Dětské klubíčko 

jednání pastorační rady 
  9.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 21. 4. příprava na 1.sv. přijímání dětí 
příprava biřmovanců 
mše svatá pro mládež 
večer mladých 

13.45 h. 
16.45 h. 
18.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
orlovna Dolní Čermná 

sobota 22. 4. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 



Pozvánka: 
Římskokatolická farnost Letohrad Vás zve na Velký pátek 14. dubna 2006 ve 20 hodin do Orlovny 
na Orlici na přednášku       PhDr. Jiřiny Prekopové   KRIZE JE VÝZVOU 
                                V životě nás mohou potkat těžké krize, jak je unést? 
Dr. Jiřina Prekopová je významnou psycholožkou, autorkou řady knih např. Malý taran, Děti jsou hosté, 
kteří hledají cestu, Když dítě nechce spát.  
 

Smysl a význam Velikonoc 
Židovské Velikonoce (pesach) 
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - 
Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží 
záchranu z egyptského zotročení a slavné vyjití 
(exodus) z Egypta. Hospodin vysvobodil 
Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na 
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina 
obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a 
jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité 
takto byli uchráněni před zkázou, která kolem 
nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází 
židovský název velikonoc: "pesach" - 
"uchránění, ušetření, přejití". 
 
Křesťanské 
Velikonoce 
Vyvedením 
Izraelitů z 
egyptského 
otroctví Boží 
záchranná 
iniciativa 
neskončila! 
Záchrana 
Izraelitů se 
stala předobrazem spásy člověka od všeho 
zotročení, ponížení, zla a smrti. Bůh totiž 
neopustil člověka, který se od něj odvrátil a 
upadl tak do područí zla a smrti. 

Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a 
stává se obětovaným beránkem bez vady. On, 
nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: 
utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev 
na ochranu (pasch) pro všechny. 
Ve smrti ale nezůstal! Byl vzkříšen. Otevřel tak 
cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a 
vzkříšení k definitivnímu "exodu" - vyjití, 
"pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a 
smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena 
pro každého z nás... 
  
Zpřítomňovat vzkříšení 
Nemáme právo snít o vzkříšení, pokud nejsme 
připraveni učinit všechno, co je v naší moci, aby 
ti, kdo leží na zemi, směli slavit něco ze 
vzkříšení již zde a dnes. Pokaždé, když 
prolomíme krunýř egoismu, nastává během 
života vzkříšení. Pokaždé, když si podáme ruce 
ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé, když se 
dělíme s chudými, nastává vzkříšení. K tomuto 
vzkříšení potřebujeme mnoho odvahy. Pokud se 
o něj ale budeme stále znovu pokoušet navzdory 
všem zvratům, pak můžeme zbytek klidně 
nechat Bohu. O Velikonocích nás chce Bůh 
přivést od možností a skutků našich k 
možnostem svým. 
                              (Johannes B. Brantschen) 
                                

 
NEBOJTE SE! 
Existuje Někdo, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a 
podsvětí, kdo je alfou a omegou.  
A tento někdo je Láska. Jen on se může plně zaručit za slova "Nebojte se". 
                      (Jan Pavel II.) 
 
„Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám předem půjde naší cestou."  
             (Svatý Augustin) 
 

Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.  
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista. 
              
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 ,  č. tel.: 465 393 149 


