
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
17. týden / 2006    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

 
2. neděle velikonoční  -  23. dubna 2006 

Neděle Božího milosrdenství 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
24. dubna -   Pondělí  - sv. Jiří, mučedníka, mše svatá pro děti 
  18.00 Dolní Čermná    -  za všechny skauty a skautky 
25. dubna -  Úterý   - Svátek sv. Marka, evangelisty 
26. dubna -   Středa po 2. neděli velikonoční 
   18.00 Dolní Čermná    -  za rodiče Bláhovy a syna Karla 
27. dubna -   Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
   6.45 Dolní Čermná    -  za  Boží požehnání pro jistou osobu 
28. dubna -   Pátek po 2. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná    - za Jarmilu Boháčkovou 
29. dubna -   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy                           
   17.00 Petrovice  -  za Jiřího Vágnera a rodiče 
   18.30 Verměřovice -  za Václava a Marii Moravcovy a syna Karla 
30. dubna  - 3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
Kostelní sbírka této neděle je určena na opravu dveří a oken farního kostela sv. Jiří. 
V našem farním kostele dnes slavíme poutní slavnost sv.Jiří, mučedníka. 
Dolní Čermná -  7.30 h. -  za Jaroslava Bednáře, oboje rodiče a sourozence  
Dolní Čermná - 10.00 h. -  za všechny živé i zemřelé farníky  
Dolní Čermná - 16.00 h. zpívané latinské nešpory a svátostné požehnání 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
30. 4.   - 3. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - Prokopovi, Eliášovi č. 329 

                             -   10.00 h. -  Jurenkovi č. 160 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 24. 4. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

pátek 28. 4. příprava na 1.sv. přijímání dětí 
příprava biřmovanců 
mše svatá pro mládež 
setkání mladých 

13.45 h. 
16.45 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 

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

sobota 29. 4. ministranti   9.00 h. kostel Dolní Čermná 
 



Brigáda před poutí sv. Jiří 
Ve čtvrtek  27. dubna t. r. od 15.00 hodin se uskuteční generální úklid našeho farního kostela, 
hřbitova a jeho okolí. Vezměte si, prosím, se sebou nářadí a kolečka. Za vaši ochotu při tomto 
velkém úklidu i všech běžných týdenních úklidech farního kostela vám všem upřímně děkuji „Pán 
Bůh zaplať“!       Otec Pavel 
 

Upozornění pro děti a jejich rodiče 
Milé děti, chlapci a děvčata, milí rodiče, 
jako každý rok i letos jsme zváni na  setkání dětí s Otcem biskupem do Hradce Králové 
v sobotu 13. května 2006.  Místo konání bude v budově Biskupského gymnázia Bohuslava 
Balbína, kde bude probíhat dopolední program.  
Téma pro letošní setkání je Starý zákona v židovských svátcích a jak je slavil Pán Ježíš. 
Program setkání: 
9.00 – 13.00 hod. Slavení židovských svátků – výběr z nabídky 4 hlavních témat a doplňujícího 
programu (židovské písně a tance, hebrejská abeceda, badatel, výtvarná dílna, biblické soutěže). 
Odpoledne od 13.30 – do 14.00 hod. společná příprava na mši svatou v katedrále Ducha svatého a 
od 14.00 – do 15.00 hod. mše svatá s promluvou biskupa Dominika Duky OP.   
Na setkání pojedeme společně autobusem. Děti si budou cestu hradit pouze symbolickou částkou 
20,- Kč. Přesnější informace budou ještě oznámeny v Poutníku začátkem měsíce května. 
Prosíme proto rodiče, aby počítali s touto poutí svých dětí a vyplnili přihlášku, kterou si děti 
přinesou z hodin náboženství.           
        Anna Motlová a  sestra Ludmila 
 

Pouť za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu  
ke sv. Vojtěchu a sv. Radimovi v Libici nad Cidlinou v sobotu 29. dubna 2006 

9.30 hod. kostel sv. Vojtěcha – modlitba k hlavním patronům národa a průvod na slavníkovské 
hradiště k sousoší sv. Vojtěcha a Radima. 
10.00 hod. pontifikální mše sv., celebrují biskupové Mons. Domonik Duka OP, Mons Josef Kajnek, 
Mons. Karel Otčenášek a kněží diecézní a hosté.  
Zahájení diecézní novény za dar nových duchovních povolání. Novéna pokračuje pod patronací 
vikariátů královéhradecké diecéze vždy poslední sobotu v měsíci v 10.00 hod. v Libici n. C. 
Termíny poutí jednotlivých vikariátů: 
Sobota  27. 5. 2006  Havlíčkobrodsko-humpolecký       30. 9. 2006   Trutnovský 
  24. 6. 2006  Ústeckoorlický    28. 10. 2006 Pardubický 
  29. 7. 2006  Litomyšlský    25. 11. 2006 Kutnohorsko-poděbradský 
  26. 8. 2006  Chrudimský 
 
MYŠLENKY 
Pojď se mnou, jako jsi šel s učedníky do Emauz. Putovali smutně po cestě, která vedla od kříže, 
potkali Tě a nepoznali. Tvá slova jim dodala mysli. Poznali Tě, když jsi jim lámal chléb. Připomeň 
mi to ve chvílích, když jsem smutný a už nemohu dál. Připomeň mi, že žiješ, a dej, abych šel s 
Tebou dále - po Tvé cestě.     
Nepřišel jsi, Pane,  na svět proto, 
aby se Ti sloužilo a klanělo. Ty jsi cesta života a hledáš lidi, kteří by šli za Tebou. Probuď mě, když 
usínám. Vzbuď ve mně neklid, když Tě chválím jen slovy.            Alfonso Pereira 
 
Mnoho lidí říká : Všechno se hroutí, svět umírá! Ale já říkám: Vzniká nový svět! Smrt ovšem 
existuje, ale Kristus smrt přemohl!  Kristus žije!   Michel Quist 
 
Musíme dnes nechat Ježíše Krista znovu vstát z mrtvých v opravdovém zmrtvýchvstání. 
         papež Pius XII. 
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