
             
         zprávy z farnosti 
                     DOLNÍ ČERMNÁ          

                   12. týden  
                      2008                 

 
 
 
 

Květná neděle  neboli  pašijová  -  16. března 2008 
 

Bohoslužby a akce ve Svatém týdnu: 
Pondělí  Svatého týdne 
17. března  
 

16.15   nácvik zpěvu na dětské bohoslužby na faře  
17.30   modlitba Křížové cesty  v kostele v Dolní Čermné - děti 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti 
            - za P.Antonína Týfu 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

Středa  Svatého týdne 
19. března 

  9.00   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
17.30   modlitba Křížové cesty  v kostele v Dolní Čermné - akolyta 
18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
             - za  Josefa Vacka, manželku a syna 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ZELENÝ ČTVRTEK 
20. března 

Památka Večeře Páně 
 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné slavená na památku Večeře Páně 
            - za nová kněžská povolání 
            Při mši svaté se bude také konat obřad Umývání nohou. 
 Po mši svaté bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. Getsemanské 
zahrady, kde se také bude konat Svatá hodina (rozjímání v Getsemanech).  

VELKÝ PÁTEK 
21. března 

Památka Umučení Páně 
 

Den přísného postu !! 
 

15.00   Křížová cesta na Mariánské Hoře 
18.00   Velkopáteční liturgie ve farním kostele v D. Čermné       
Velkopáteční obřad má tři části: bohoslužbu slova s pašijemi, uctívání kříže 
a podávání eucharistie.  
Po obřadech se koná hodinová adorace mládeže u Božího hrobu. Adorace 
věřících bude dále pokračovat po celou noc a po celou Bílou sobotu v kostele 
v Dolní Čermné.  

BÍLÁ SOBOTA 
22. března 

 

  9.00    schůzka ministrantů 
19.00    Obřady velikonoční vigilie ve farním kostele v Dolní Čermné 
             - za nově pokřtěné na celém světě 
Liturgie vigílie má tyto části: svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, 
bohoslužbu slova, obnovu křestních slibů a slavnou mši svatou z vigilie 
Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.      
Po skončení obřadů se bude v sále orlovny konat pohoštění na oslavu 
Vzkříšení Páně.  

NEDĚLE  23. března 
 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

Sbírka dnešní neděle je 
věnována na opravu 
farního kostela sv. Jiří. 

           Tímto dnem vstupujeme do velikonoční doby, která potrvá až do 
slavnosti Seslání Ducha svatého. Při všech bohoslužbách této neděle 
posvětíme velikonoční pokrmy (vejce, mazance,...) Žehnání pokrmů 
připomíná, že společenství se zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického 
stolu má pokračovat doma v hostině lásky – agapé.  
  7.30   mše sv. v Dolní Čermné     -  za farníky 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích  -  za Josefa a Martu Maříkovy a celý rod 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné  -  slavná, zpívaná  
            - za Bohuslava Pecháčka, rodiče a bratra 
16.00   zpívané latinské nešpory zakončené svátostným požehnáním 



Svatý týden...  
Jádro velikonočních svátků tvoří tzv. 
Svatý týden, který je od nepaměti vnímán 
jako střed celého kalendářního roku...  
Svatý týden začíná Květnou nedělí. Na 
památku Kristova příjezdu do Jeruzaléma se od 
pradávna tuto neděli v českých kostelech světí 
ratolesti vrby jívy, takzvané kočičky.  
Po Květné neděli následuje podle lidového 
názvosloví Modré pondělí. Úterý pak nese název 
Mokré a středa, která předchází Zelenému 
čtvrtku, bývá nazývána středou Škaredou...  
   Zelený čtvrtek je prvním dnem takzvaného 
velikonočního "třídenní", neboli tří svátečních 
dnů Velikonoc. Toto třídenní (lat. "triduum") 
začíná na Zelený čtvrtek večer a končí také večer 
- v neděli Hodu Božího velikonočního.  
Večer na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají 
památku Poslední večeře Kristovy s jeho 
apoštoly. Současně si křesťanství také uvědomuje 
svoji sounáležitost s židovskou vírou, neboť 
právě Zelený čtvrtek je připomínkou i 
velikonoční židovské večeře Pesach a 
vysvobození izraelského národa z egyptského 
otroctví.  
Při slavných bohoslužbách na Zelený čtvrtek 
večer v chrámech umlkají zvony a varhany. Od 
této chvíle až do sobotního nočního vzkříšení pak 
panuje v kostelech již jen vážný klid...  
   Na Velký pátek se křesťané scházejí v 
odpoledních hodinách v chrámech, aby vyslechli 
příběh Kristova umučení z Janova evangelia, 
tzv. pašije. Tento den je jediným dnem celého 
roku, kdy se v katolických kostelech na celém 
světě neslouží jediná mše - pouze se někde konají 
křížové cesty a speciální tiché odpolední obřady 
Velkého pátku. Mši dnes nahrazuje tzv. missa 
praesanctificatorum, tedy zkrácená mše předem 
proměněných darů. Tato "mše" se v současnosti 
v římském ritu nachází pouze a výhradně v 
liturgii Velkého pátku, zatímco ve východních 
církvích se tato missa praesanctificatorum 
používá v postní době častěji...  
   Dnem ticha je i celá následující Bílá sobota. 

Kristus je pohřben, zatímco jeho zdrcení učedníci 
se ve strachu rozprchli. A do této beznaděje a 
chaosu pozvolna přichází noc, od níž právě 
Velikonoce nesou svůj název - veliká noc 
vzkříšení...  
Nejkrásnější katolické bohoslužby roku začínají 
na Bílou sobotu večer a jejich začátek se ještě 
stále nese ve velkopátečním tichu. Na úvod 
obřadů se věřící shromažďují ke svěcení ohně, 
symbolu síly Ducha svatého. Tento oheň má být 
ještě před bohoslužbou vykřesán z kamene na 
znamení, že Kristovou smrtí na kříži definitivně 
zhaslo světlo Starého zákona a lidstvo nyní bude 
ozářeno novým světlem Vzkříšení, světlem Nové 
smlouvy. Od ohně je zapálena velikonoční svíce 
(paškál) a s ní pak následuje průvod postupně se 
rozsvěcujícím tmavým chrámem za trojího 
zvolání "Světlo Kristovo". Všichni křesťané s 
hořícími svícemi v rukou, zapálenými od 
paškálu, poté naslouchají prastarému 
velikonočnímu chvalozpěvu (ze 3.stol. po Kr.) 
nazvanému podle svého latinského začátku 
"Exsultet". Tento chvalozpěv je jedním z 
nejkrásnějších liturgických pokladů církve.  
Po následující četbě několika úryvků ze Starého 
zákona a zpěvu žalmů je nakonec do ticha stále 
ještě napůl zšeřelého chrámu zapěn chvalozpěv 
Gloria - Sláva na výsostech Bohu... Od této chvíle 
se pak bohoslužba Bílé soboty stává 
nejslavnostnější liturgií celého roku. Na znamení 
Kristova vítězství nad smrtí zazní nejdříve 
jásavé Aleluja a potom je sloužena slavná mše, 
při níž za zpěvu litanií ke všem svatým přijímají 
křest dospělí adepti křesťanství, takzvaní 
katechumeni.  
   Veliká noc vzkříšení pak vyvrcholí slavnou 
Velikonoční nedělí - Božím Hodem 
velikonočním. Tento největší křesťanský svátek 
celého roku, zmrtvýchvstání Spasitele, je pak od 
této chvíle nepřetržitě slaven po celých 
následujících šest týdnů, a potažmo pak každou 
neděli v roce. 
                                          (z internetu - upraveno) 

         

Příležitost k předvelikonoční zpovědi budete mít: 
místo den čas zpovídá 

Dolní Čermná neděle    16.3. od 15.00 - do 18.00 h. P.Pavel Pokorný, P.Andrej Gőtz a  P.Pavel Seidl
Dolní Čermná pondělí  17.3. od 15.00 - do 17.55 h. P.Vít Horák  
Dolní Čermná středa    19.3. od 15.00 - do 17.55 h. P.Ján Kubis a P.Pavel Seidl 
Dolní Čermná pátek     21.3. od 7.00 - do 12.00 h.  P.Pavel Seidl 
V ostatní dny  se bude zpovídat pouze 30 min. před začátkem mše sv. (mimo neděli v 10.30 h.!). 
 

Lektorská služba : 
20. 3.  -  Zelený čtvrtek    Dolní Čermná   18.00 h.   -   Macháčkovi st. č. 55       
21. 3.  -  Velký pátek    Dolní Čermná   18.00 h.   -   Marešovi ml. č. 271       
23. 3.  -  Boží hod velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Řehákovi č. 283       

Dolní Čermná   10.30 h.   -   Klekarovi ml. č. 292 


