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4. neděle velikonoční  -  13. dubna 2008 

Neděle Dobrého Pastýře 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 14. dubna 
po 4. neděli velikonoční 
 

16.15   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné,  zaměřená pro děti 
            za rodinu Bartoňovu a Adamcovu  
19.00   náboženství pro středoškoláky 

ÚTERÝ         - 15. dubna 
po 4. neděli velikonoční 

 
 

STŘEDA      - 16. dubna 
po 4. neděli velikonoční 
 

  9.00   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Josefa Křivohlávka, rodiče a bratry 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK   - 17. dubna 
po 4. neděli velikonoční 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Marii Applovou 
 

PÁTEK         - 18. dubna 
po 4. neděli velikonoční 
 

14.15   příprava dětí na první sv. přijímání  
16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za rodiče Duškovy, dceru a syna 

SOBOTA      - 19. dubna 
po 4. neděli velikonoční 
 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 
PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 

12.00   svatba na Mariánské Hoře, budou oddáni snoubenci  
            Petra Safínková a Martin Beneš z Perovic 
13.00   generální úklid farního kostela a jeho okolí před poutí 
17.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Milušku Duškovou, Ladislava Bednáře   
            a rodiče z obojí strany 

 
Neděle   -   20. dubna 

 
5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Jansu a duše v očistci 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Marii a Václava Moravcovy a  syna Karla 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Marii Novákovou a rodiče 

         

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

Lektorská služba : 
20. 4.  -  5. neděle velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Filipovi č. 67      

Dolní Čermná   10.30 h.   -   Jansovi č. 65 



Pozvání na dvě setkání  s Bernardem Martinem, švýcarsko-českým farářem na 
evangelické faře v Horní Čermné, která se uskuteční: 
 
- v úterý 15. dubna 2008 v 19.00 hodin na 
téma: Na jaké nástroje hraje církev ve 
skladbě naší kultury?  

- v sobotu 19. dubna 2008 od 14.00 hodin na 
téma: „Ani cizinec ani našinec“- s biblickým 
text  Galatským 3,26-4,11. 

Brigáda před poutí sv. Jiří 
V sobotu  19. dubna t. r. od 13.00 hodin se uskuteční generální úklid našeho 
farního kostela, hřbitova a jeho okolí.  
Vezměte si, prosím, se sebou nářadí a kolečka.  
Za vaši pomoc při tomto velkém úklidu i běžných týdenních úklidech všech kostelů naší 
farnosti, vám všem upřímně děkuji „Pán Bůh zaplať“!      
          Otec Pavel 
 

Myšlenky a test znalostí  
Být pastýřem: To nemá nic společného s romantickou pastýřskou idylou. Být pastýřem 
znamená: Nasazení pro Boha ve službě lidem, zaskakování za jiné, obětování vlastního života 
této službě. Být pastýřem však také znamená: jít vpředu, mít odvahu vést a určovat směr tam, 
kde někdo jiný ztratil cestu, bloudí bezútěšně nocí a hledá někoho, kdo mu může pomoci, 
nesobecky a poctivě.                                              (Karl Lehmann: Duchovní jednání) 
 
1. Kdy ustanovil Ježíš svátost kněžství?               
    A: při svém proměnění na hoře     B: při poslední večeři     C: po svém zmrtvýchvstání      
       .       

2. Kdo uděluje svátost kněžství?   
    A: pouze biskup     B: biskup a kněz     C: pouze papež      
         

3. Jak se uděluje svátost kněžství?      
    A: vkládáním rukou a modlitbou   B: litím vody na hlavu svěcence   C: mazáním oleje na 
rukou a nohou      
        
4. Na jak dlouho přijímá člověk kněžství?    
    A: na tak dlouho, jak určí biskup    B: na dobu než jde svěcenec do důchodu     C: na věky      
 

5. Kdo je nositelem všeobecného kněžství?    
    A: každý člověk     B: každý pokřtěný     C: pouze ten, kdo pomáhá v kostel    
 

6. Může jáhen sloužit mši svatou?  
    A: ano     B: ne     C: ano, ale jen krátkou         
 

7. Jáhen se při liturgii pozná obvykle?   
    A: podle štoly šikmo přes levé rameno     B: podle prstenu     C: podle toho, že nemá ornát 
 

8. Které jsou stupně svátosti kněžství?   
    A: kaplan, farář, vikář      B: jáhen, kněz, biskup      C: lektor, akolyta, jáhen, kněz 
 
9. Církev začala viditelně existovat?   
    A: ve středověku      B: při Ježíšově zmrtvýchvstání      C: při seslání Ducha Svatého      
 

10. „Všeobecnou svátostí spásy“ nazval církev?   
    A: sv. Pavel v listu Korinťanům      B: II. vatikánský koncil      C: Ježíš Kristus      
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