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Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  12. dubna 2009 

 

„Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene život stále novým generacím; 
prosíme tě za všechny křesťany: dej, ať svému křtu zůstanou věrní  

a žijí podle víry, kterou přijali.“  
                                     (z velikonoční liturgie) 
 
 

Bohoslužby a akce ve velikonočním oktávu: 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
13. dubna 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné 
            za rodiče Jansovy a sourozence  
  9.00   mše sv. v Petrovicích 
               za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru Annu 

ÚTERÝ  
v oktávu velikonočním 
14. dubna 

16.30   setkání žen na faře v Dolní Čermné 

STŘEDA  
v oktávu velikonočním 
15. dubna 

  8.30 - 11.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné  
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za  živé a zemřelé z rodiny Lochmanovy a Jansovy  
            a duše v očistci 

ČTVRTEK  
v oktávu velikonočním 
16. dubna 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            na poděkování 
             

PÁTEK  
v oktávu velikonočním 
17. dubna 

 

12.45   příprava dětí na první sv. přijímání na faře  
16.00   farní knihovna 
17.00  příprava biřmovanců na faře v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za  rodinu Adamcovu, Bartoňovu a Zorku 

SOBOTA  
v oktávu velikonočním 
18. dubna 

  9.00  úklid farního kostla jeho okolí před poutí 
18.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za  Břetislava Krejsu a celou rodinu 

2. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

„Božího milosrdenství“ 
19. dubna 

 

Výroční den zvolení papeže 
Benedikta XVI. 

 

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Ladislava Marka a oboje rodiče 
  
 9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Milušku Duškovou, Ladislava Bednáře  
            a rodiče z obojí strany 
 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti   
            za Jaroslava Mačáta, rodiče a bratry 
 
18.00  jednání Ekonomické rady farnosti na faře  

 



Velikonoční přání 
       

Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 
 

      letošní Velikonoce nám připomínají nejen vzkříšení Ježíše Krista, ale také 
v tomto jubilejním roce vzkříšení naší Církve ze čtyřicetiletého období 
nesvobody, pronásledování a ponižování. O to větší by měla být naše radost, 
naděje, ale i potřebná odvaha k životu, který vyrůstá z vděčnosti za dar 
vykoupení. Současně však bychom neměli zapomínat na křesťany v zemích, kde 
nemohou slavit Velikonoce ve svobodě, ale jsou vystavováni pronásledováním  
a ponižováním. Vzpomeňme především na naše indické adoptivní děti a jejich 
rodiče, na křesťany v islámských zemích, či v zemích, které ovládají totalitní 
komunistické režimy. Tak jako po každé zimě přichází jaro, tak je síla Kristova 
vítězství nad zradou a snahou usmrtit nadějí pro naši Církev, to je i pro nás, 
i na celém světě. 

V síle této velikonoční radosti přijměte pozdrav a přání, které Vám spolu 
s biskupem Josefem a otcem arcibiskupem Karlem vyprošuji 

     Váš biskup Dominik 

Brigáda před poutí sv. Jiří 
V sobotu  18. dubna t. r. od 9.00 hodin dopoledne 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 
 

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

Lektorská služba : 
13. 4.  -  Pondělí velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Kunertovi č. 125   
19. 4.  -  2. neděle velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Zpěvákovi č. 195    
 
Upozornění: 
 V sobotu 18. 4. 2009 proběhne od 15.00 hodin v orlovně v Dolní Čermné kurz sebeobrany. Kurz je 
určen  i pro ty, kteří nemají se sebeobranou předchozí zkušenost. Věk účastníků je 12 let a starší 
neomezeně. Více informací bylo uvedeno ve farním časopise Poutník Duben 2009.  
 
Milé děti, děvčata a chlapci, milí rodiče! 
     Za nedlouho nastane období výletů a poutí a my vás zveme na potní zájezd dětí z naší farnosti do 
Kutné Hory. Původně byl poutní zájezd naplánován na sobotu 9. 5., ale z technických důvodů 
pojedeme o týden později v sobotu 16. 5. 2009. Našim cílem bude chrám sv. Barbory, České 
muzeum stříbra, Kostnice v nedalekém Sedleci a bobová dráha.  
    Počítejte s touto sobotu 16.  května a na společný farní výlet si udělejte čas. U menších dětí 
budeme rádi za doprovod rodičů. Přihlásit se můžete od neděle 19. 4. t.r. na připravený arch papíru 
v kostele v Dolní Čermné. Podrobné informace budou ještě včas oznámeny ve farním zpravodaji 
Poutník.                        za organizátory sestra Ludmila 
             
Poutník   -   vydává :  Římskokatolická farnost         Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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