
 
 

POUTNÍK     zprávy  z farnosti 
16. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

2. neděle velikonoční  - 15. dubna  2007 
Neděle Božího milosrdenství 

 
Bohoslužby v tomto velikonočním týdnu : 

16. dubna -   Pondělí  - po 2. neděli velikonoční, mše svatá pro děti 
  18.00 Dolní Čermná      -  za Josefa Křivohlávka, rodiče a bratry 
18. dubna -    Středa    - po 2. neděli velikonoční 
  19.00 Dolní Čermná      -  na úmysl dárce 
19. dubna -   Čtvrtek  - po 2. neděli velikonoční  
     Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. 
    6.45 Dolní Čermná      -  za Rudolfa Krátkého a rodiče 
20. dubna -   Pátek      - po 2. neděli velikonoční   

  19.00 Dolní Čermná      -  za Vlastu Pecháčkovou a manžela Miroslava 
21. dubna -   Sobota    - sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
  19.00 Petrovice        -  za Milušku Duškovou, Ladislava Bednáře a rodiče 
       z obojí strany 
22. dubna  - 3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ 
Dolní Čermná-   7.30 h.  -  za Annu a Václava Kunertovy 
Verměřovice -   9.00 h.  -  za Věru a Břetislava Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 
Dolní Čermná- 10.30 h.  -  za Marii Novákovou, rodiče a sourozence 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba: 
22. 4.  -   3. neděle velikonoční    -   7.30 h.   - paní A.Matoušková č.305 
     - 10.30 h. -  Vašíčkovi č.349 
 

Akce ve farnosti : 
pondělí 16. 4. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

úterý 17. 4. příprava dětí na 1. sv. přijímání  
mytí oken a úklid na faře 

13.45 h. 
15.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 19. 4. Dětské klubíčko   9.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 20. 4. zkouška chrámového sboru    20.00 h. kostel Dolní Čermná 
 
Prosba otce Pavla 
Na úterý 17.dubna 2007 plánujeme jarní úklid na faře, hlavně mytí oken. Prosím ženy z farnosti  
o pomoc při tomto úklidu. S úklidem začneme v 15.00 hodin.  



Pozvání z Letohradu 
Česká křesťanská akademie vás srdečně zve na přednášku prof.Jana Sokola „Biblické stvoření 
aneb křesťanství a evoluce“. Koná se v pátek 4.5.2007 ve 20.00 h. v evangelickém kostele 
v Letohradě. 
Pozvání dětí z farnosti na setkání s otcem biskupem 
Milé děti, chlapci a děvčata, milí rodiče, 
jako každý rok i letos jsme pozváni na setkání s otcem biskupem do Hradce Králové a to v sobotu 
19.května 2007. Místo konání bude v budově Nového Adalbertina, kde začne probíhat dopolední 
program. Téma pro letošní setkání je „Život prvotní církve.“ 
Děti budou přivítány postupně pořadateli při své registraci v přízemí Nového Adalbertina. Každé 
dítě obdrží účastnickou kartu a zvolí si program podle nabídky. Během dopoledního bloku 
navštíví čtyři místa, kde se zúčastní některé z aktivit k tématu: diakonie (služba bližním v prvotní 
církvi i v současné době), koinonie (o bratrském a sesterském společenství prvotní církve), 
martyrie (seznámení se s výraznými postavami prvotní církve – s mučedníky sv.Lucií, 
sv.Barborou, sv.Cecílií a sv.Vítem) a liturgie (seznámení se s počátky slavení mše svaté).  Dále 
budou moci děti navštívit výtvarnou dílnu a vyzkoušet různé úkoly pro zvídavé. 
Odpoledne od 13.30 h. – do 14.00 h. bude společná příprava na mši svatou v katedrále Svatého 
Ducha a od 14.00 h. – do 15.00 h. se koná mše svatá s promluvou otce biskupa Dominika Duky a 
s komentářem, který vysvětlí kořeny liturgie v prvotní církvi. 
Na toto setkání pojedeme z naší farnosti autobusem. Děti si budou hradit pouze symbolickou 
částku 20,- Kč. Přesnější informace budou ještě uvedené ve farním zpravodaji začátkem měsíce 
května. Prosíme proto rodiče, aby počítali s touto akcí svých dětí a vyplnili přihlášku, kterou si 
děti přinesou z hodin náboženství.     sestra Ludmila a Anna Motlová 
 
Informace o Kruciátě 
Kruciáta je systematické modlitební úsilí za záchranu životů nenarozených dětí ohrožených 
umělým potratem. 
Cíl Kruciáty 
1. Probuzení svědomí společnosti ohledně zabíjení nenarozených dětí s cílem obnovit úctu k 
lidskému životu, důstojnost každého člověka a vědomí odpovědnosti za život každého počatého 
dítěte.  
2. Uznání práva na život každého dítěte od okamžiku početí a na jeho plnou právní ochranu, aby 
zákony neumožňovaly zabíjení nenarozených dětí.  
Jak se připojit 

 K modlitební podpoře Kruciáty jsou zváni všichni podle svých možností. 
 Ti, kteří se chtějí plně připojit ke Kruciátě, mohou tak učinit buď prostřednictvím 

formuláře na adrese http://kruciata.cz, a nebo zasláním písemného slibu na adresu: 
Kruciáta, Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha 5.  

 Účastníci Kruciáty se po dobu jednoho roku každý den modlí (předem zvolenou 
modlitbu) na úmysl obnovení kultury života. Katolíci se jednou za měsíc ve všední den účastní 
mše svaté s přijetím svatého přijímání na úmysl obnovení kultury života. 

 Nemocní, kteří se nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. 
 Po skončení ročního období je nutné závazek obnovit - prostřednictvím internetového 

formuláře nebo písemně. 
 Jako modlitba je doporučen jeden desátek růžence spojený s měsíčním úmyslem 

vyhlášeným pro dané období. Lze si zvolit i kteroukoliv jinou modlitbu. 
 Pokud má již někdo modlitební závazky, není třeba se modlit "navíc", ale stačí pouze 

přidat úmysl Kruciáty k obvyklé modlitbě. 
Za organizátory JUDr.Ing.Jiří Karas 
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