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2. neděle velikonoční  –  15. dubna 2012 
 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  16. dubna 15:00 příprava na 1. svaté přijímání na faře 
po 2. neděli velikonoční 16:45 zkouška dětské schóly na faře 

   
ÚTERÝ     - 17. dubna   

po 2. neděli velikonoční  Dnes mše svatá nebude. 
   

STŘEDA  - 18. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 2. neděli velikonoční  za Annu Hoštičkovou, rodiče a duše v očistci 

 20:00  náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK -  19. dubna   

po 2. neděli velikonoční 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ   za farníky 
 PAPEŽE BENEDIKTA XVI.   

PÁTEK      - 20. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
po 2. neděli velikonoční  za Františka Tejkla a manželku Soňu 

   
SOBOTA  - 21. dubna 9:00 Diecézní setkání  ministrantů v Chrudimi 

po 2. neděli velikonoční 9:00 Generální úklid kostela v Dolní Čermné a jeho okolí 
   

 19:00 mše sv. v Petrovicích   
  za Oldřicha Junka, sourozence a oboje rodiče 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Severinovi 342) 

NEDĚLE – 22. dubna  za Antonína Vacka a manželku Emilii 

 9:00  mše sv. ve Verměřovicích  -  na poděkování za 30 let 

3. NEDĚLE   společného života s prosbou o další pomoc a ochranu 

VELIKONO ČNÍ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Adamcovi 18) 

  za Jaroslava Bednáře a rodinu Lenochovu a Vitouchovu 

 



Pozvánka na  

       Pouťové posezení 

Vážení spoluobčané, milí farníci a poutníci zblízka i zdáli. 
 

Dovolujeme si vás tímto pozvat na posezení s přáteli a poutnické 
občerstvení, které bude pro vás připraveno po poutní slavnosti farního 
kostela v Dolní  Čermné  v  areálu Orlovny v neděli 29. 4. 2012  

         od 11 do cca 13 hodin.   
(dle zájmu i po odpoledních nešporách) 
Pro zájemce bude také možnost malé exkurse do věže farního kostela. 
Dle počasí bude připraveno posezení venkovní, nebo v jídelně Orlovny. 
                          Srdečně zve  jednota Orla 
                                                                     
-  Prosíme o pomoc p ři generálním úklidu 
farního kostela v Dolní Čermné a jeho okolí. 
Úklid se uskute ční v sobotu 21. dubna 2012 
od 9:00 h. Pot řebné ná řadí si, prosíme, 
vezměte se sebou.  

-   Děkujeme všem, kte ří přispěli v ned ěli  
8. dubna 2012 do sbírky p ři nedělních 
bohoslužbách na opravu farního kostela 
v Dolní Čermné. Sbírka činila 20.736,- K č. 
Všem dárc ům Pán Bůh zapla ť.  

 

Milé děti, děvčata a chlapci, milí rodiče! 
Na konci loňského školního roku jsme společně cestovali do Brna. Letos se po dvou letech 

vydáme opět do Hradce Králové na Diecézní setkání dětí s biskupem. Mnozí z nás jsme se osobně 
s naším otcem biskupem Janem ještě nesetkali a teď jsme na setkání s ním pozváni. Během celého 
dne je připraven zajímavý program pro školní děti, který bude zakončen mší svatou. Využijte této 
příležitosti a udělejte si na sobotu 19. května 2012 čas a společně můžeme prožít hezké chvíle.  
U menších dětí uvítáme doprovod rodičů.  

Pojedeme autobusem a příspěvek na cestu bude 20,- Kč. Přihlásit se můžete  na připravené 
archy papíru v kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Petrovicích (nejpozději v neděli 6. 5.).  

Program celého dne bude uveden v Poutníku na začátku měsíce května.             sestra Ludmila 
            

MODLITBA SV. FAUSTYNY 
    „Toužím se celá proměnit ve Tvé milo-
srdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, 
kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho neko-
nečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a 
mou duši na mé bližní. 
   Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, 
abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle 
vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je 
v duších bližních pěkné, a přinášela jim 
pomoc. 
   Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl 
milosrdný, abych se skláněla k potřebám 
bližních, aby mé uši nebyly lhostejné 
k bolestem a nářkům bližních. 
   Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl 
milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila 
špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a 
odpuštění.  

   Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly 
milosrdné a plné dobrých skutků, abych 
dokázala činit bližním jen dobro a sama 
přijímala těžší a hrubší práce. 
   Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé 
nohy, abych vždycky spěchala bližním na 
pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. 
Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.  
    Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé 
srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními 
bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu 
jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, 
že budou mé dobroty zneužívat, a sama se 
ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova.  
O vlastních utrpeních budu mlčet.  
   Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, 
Pane můj. 
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