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3. neděle velikonoční  -  6. dubna 2008 

 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ 
sv. Jana Křtitele de la Salle, 
kněze 
7. dubna 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné 
            za nemocnou osobu 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ  
po 3. neděli velikonoční 
8. dubna 

16.30   setkání žen na faře v Dolní Čermné 

STŘEDA  
po 3. neděli velikonoční 
9. dubna 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za rodiče Kunertovy a tři syny 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK  
po 3. neděli velikonoční 
10. dubna 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za nemocnou osobu 
19.00   pracovní jednání Pastorační rady farnosti       

PÁTEK  
sv. Stanislava,  
biskupa a mučedníka 
11. dubna  

14.00   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se rozloučíme 
            s panem Milanem Pecháčkem z Dolní Čermné 
14.15   příprava dětí na první sv. přijímání na faře v Dolní Čermné 
16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  rytmická   
            za Františka Berana, manželku a dva syny 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA  
po 3. neděli velikonoční 
12. dubna 

            Diecézní setkání ministrantů v Ústí nad Orlicí 
17.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Břetislava Krejsu a celou rodinu 

4. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

13. dubna 
 

„Neděle Dobrého Pastýře“ 
 
Den modliteb za povolání  ke 

kněžství a k zasvěcenému 
životu. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Marii a Josefa Kužílkovy 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Rudolfa Vondru, Josefa Faltuse a syna Jana 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za farníky 
 
Sbírka dnešní neděle je věnována na bohoslovce a seminář. 

         

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 
Lektorská služba : 
13. 4.  -  4. neděle velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Hubálkovi č. 61      

Dolní Čermná   10.30 h.   -   Marešovi č. 408 



Rozvrh úklidu farního kostela: duben - červenec 2008 
datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota      12. 4. 11.  Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila  
sobota   19. 4.  13.00 h. generální úklid farního kostela  před poutí 
sobota      26. 4.  12.  Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 
sobota        3. 5.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota      10. 5. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota      17. 5. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota      24. 5. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota      31. 5. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota        7. 6. 6. Dvořáková Vlaďka Šemberová  Marie  
sobota      14. 6. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota      21. 6. 8.  Vránová Alžběta Adamcová Slávka Vránová Helena 
sobota      28. 6.    9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
pátek          4. 7.   10. Formánková Hana Jansová Jitka Vágnerová Hana 
sobota      12. 7. 11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila  
sobota      19. 7. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 

 

Myšlenky pro následující týden před nedělí Dobrého Pastýře, kdy se 
s celou církví modlíme za povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.  
    Kněz jako správce Božích tajemství je zvláštním svědkem Neviditelného ve světě. Je 
totiž správcem neviditelných a nezměrných dober, náležejících do duchovního a 
nadpřirozeného řádu.                               

    Jestliže analyzujeme, co očekává současný člověk od kněze, vidíme, že je v něm v 
podstatě jedno jediné velké očekávání: touží po Kristu. To ostatní - co slouží na 
hospodářské, společenské a politické úrovni můžeme žádat po jiných. Od kněze žádá 
Krista! Má právo očekávat, že se o něm dozví především prostřednictvím hlásání Slova. 
Jak učí koncil: „Kněží mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“. Avšak 
hlásání směřuje k tomu, aby se člověk setkal s Ježíšem, zvláště v tajemství eucharistie, 
která je živým srdcem církve a kněžského života. Moc, jakou má kněz nad 
eucharistickým tělem Krista, je tajemná a nepochopitelná. Touto mocí se stává 
správcem největšího dobra vykoupení, protože dává lidem Vykupitele „in persona“, 
osobně. Slavení eucharistie je pro každého kněze nejvznešenějším a nejposvátnějším 
úkonem. A pro mne bylo slavení eucharistie již od prvních let kněžství nejen 
nejposvátnější povinností, ale především nejhlubší potřebou duše.   

                                       (Jan Pavel II.)  

„Bože, děkujeme ti za naše kněze. Děkujeme ti, 
že jsi je vybral a že jsi jim dal odvahu přijmout tvou výzvu.  
Děkujeme ti za svátosti, které z jejich rukou přijímáme,  
za společenství, které vytvářejí, za Slovo, které hlásají.  
Děkujeme ti za služby, které tobě a tvému lidu přinášejí, 
za všechnu jejich lásku, která je větší než jejich lidská slabost. 
Bože, žehnej našim kněžím. Dej jim moudrost, statečnost a ryzost  
úmyslů. 
Dej, aby byli oddáni Kristu, jeho církvi, všemu Božímu lidu, 
dej, aby je nezlomilo nepochopení, nezkazil úspěch, 
dej, aby uměli svědčit o Kristu způsobem pochopitelným naší době, 
dej, aby byli svatí a vedli ke svatosti všechny lidi.“ 
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