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2. neděle velikonoční  -  19. dubna 2009 

neděle „Božího milosrdenství“ 
Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 20. dubna  
po 2. neděli velikonoční 
 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Otýlii Marešovou a manžela 

ÚTERÝ         - 21. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

15.00   generální úklid na faře v Dolní Čermné 
 

STŘEDA      - 22. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Vojtěcha Kunerta a bratry 

ČTVRTEK   - 23. dubna 
Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za zemřelé bratry Macháčkovy 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti na faře 

PÁTEK         - 24. dubna 
sv. Jiří, mučedníka  
 

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 - rytmická 
            za  skauty 

SOBOTA      - 25. dubna 
Svátek sv. Marka, 
evangelisty  

  9.00   schůzka ministrantů na faře 
17.30   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Josefa Maříka, manželku a vnuka Josefa 
19.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Rudolfa Vondru a rodiče 

3. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

26. dubna 
 

V Dolní Čermné dnes 
slavíme pouť sv. Jiří. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za farníky 
 
10.00   mše sv. v Dolní Čermné –  slavná a zpívaná bohoslužba 
            za účasti Mons. Josefa Sochy, generálního vikáře      
            za Annu a Václava Kunertovy 
 

16.00   zpívané nešpory v Dolní Čermné   
 

         

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

Lektorská služba : 
26. 4.  -  3. neděle velikonoční   Dolní Čermná       7.30 h.   -  Formánkovi č.83   
     Dolní Čermná     10.00 h.   -  Kunertovi č.458 



Slovo otce Pavla 
Bratři a sestry, milí farníci a ostatní, kteří budete číst tyto řádky. Dnes o neděli Božího 
milosrdenství se rozhodl otec biskup Dominik Duka v celé královéhradecké diecézi oznámit 
a tím zveřejnit plánované personální změny v těch konkrétních farnostech, kterých se to 
jmenovitě dotýká. Mezi nimi je v seznamu také naše farnost Dolní Čermná. 
Na osobní výzvu Mons.Tomáše Holuba, generálního vikáře a po jednáních Biskupské rady 
v Hradci Králové jsem byl osloven a požádán, abych byl k dispozici k letošním personálním 
změnám, které se budou konat v naší diecézi. S tímto návrhem jsem souhlasil jednak ke 
slibu poslušnosti vůči svému biskupovi, ale také, že jsem přesvědčen, že moje působení 
v Dolní Čermné bylo již dostačující a příchod nového kněze může znamenat důležité 
oživení celé farnosti. Proto po14 letech mého působení ve farnosti Dolní Čermná dojde 
k mému přeložení a to do farnosti Chlumec nad Cidlinou. Místo mne přijde začátkem 
července tohoto roku do naší farnosti nový duchovní správce P. Mgr.Josef Roušar. Jedná se 
o mladého, 28 – letého, schopného a hodného kněze, který je v současné době kaplanem 
v Jičíně. 
Prosím všechny farníky i ostatní, aby rozhodnutí otce biskupa Dominika a jeho generálního 
vikáře Mons.Tomáše Holuba s důvěrou přijali. Pamatujme na plánované změny ve svých 
modlitbách.         otec Pavel 
 

Pozvání: 
Velikonoční kantáta v podání Chrámového sboru sv. Mikuláše v Nekoři a doprovodného orchestru 
pod vedením Mgr. Bronislavy Halbrštátové zazní: 
       v neděli 26. 4. v 9.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Bystřeci,  
 v neděli   3. 5. v 9.30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou a  
 v neděli 10. 5. v 9.00 v kostele sv. Mikuláše v Dolní Dobrouči. 
 

Generální úklid fary 
V úterý 21. dubna t. r. od 15.00 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře v Dolní 
Čermné. Prosíme ženy o pomoc při tomto celkovém úklidu fary.  
 

Vstal, jak řekl 
Ježíšova historie nekončí potupnou smrtí a 
smutečním pohřebním průvodem. Kdyby to 
tak bylo, křesťanství by bylo nejsmutnějším 
náboženstvím. V Ježíšově příběhu jdou za 
ukřižováním ještě dvě radostné kapitoly: 
slavné zmrtvýchvstání a ochod do nebe.      
    Svatý Pavel říká:Bůh vzkřísil Pána, 
vzkřísí i nás svou mocí. 
    Ježíš vstal i my vstaneme. Bůh nás 
nenechá ležet v prachu ponížení. Vzkřísí nás 
ke slávě. Vstaneme a vrátíme se domů, do 

vlasti, k Otci. Pro tuto krásnou naději, ba 
jistotu, je křesťanství nejradostnějším 
náboženstvím a křesťan nejradostnějším 
stvořením pod nebem. 
   Radost, ta patří k životu křesťana 
podstatně. Je-li v nás ještě mnoho smutku, je 
to známka, že je v nás ještě mnoho 
nekřesťanského. A toto by měla být jediná 
naše bolest, jediný důvod smutku, totiž, že 
nejsme ještě svatí.      
                Mon Calepin 

  

Dvojí vidění  
Tam, kde ty vidíš jen kapku vody, vidí vědec pod mikroskopem svět živočichů, kteří jsou v pohybu. 
Tam, kde ty vidíš obyčejnou věc, básník a umělec vidí znamení větší a krásnější skutečnosti. 
Tam, kde člověk vidí jen živoucí osoby a události jako výsledek náhody, tam křesťan vidí Boží děti, 
které rostou, a království Otce, které se staví.                Michael Quoist 
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