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Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  23. března 2008 

 

„Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe;  
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu,  

a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy.“  
                                     (z velikonoční liturgie) 
 
 
 

Bohoslužby a akce ve velikonočním oktávu: 
PONDĚLÍ 
v oktávu velikonočním 
24. března  
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné 
            na poděkování Pánu Bohu za dar života pro matku a syna 
  9.00   mše sv. v Petrovicích 
               za Vojtu Mannla 

ÚTERÝ  
v oktávu velikonočním 
25. března  

14.00   pohřební mše svatá v Dolní Čermné, při které se  
rozloučíme  s panem Jiřím Pecháčkem z Dolní Čermné 

16.30   setkání žen na faře v Dolní Čermné 
STŘEDA  
v oktávu velikonočním 
26. března 

18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za  Františka Mencla a rodiče 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

ČTVRTEK  
v oktávu velikonočním 
27. března 

  6.45   mše sv. v Dolní Čermné  
            na úmysl dárce  
             

PÁTEK  
v oktávu velikonočním 
28. března 

 

14.15   příprava dětí na první sv. přijímání na faře v Dolní Čermné 
16.00   farní knihovna 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné -  rytmická   
            za  Jana a Marii Betlachovy, dceru, rodiče a sourozence 
20.00   setkání mladých na faře v Dolní Čermné 

SOBOTA  
v oktávu velikonočním 
29. března 

17.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za  rodinu Výprachtických a Moravcovu 
UPOZORNĚNÍ: V noci ze soboty 29. března na neděli 30. března se 
mění čas! Zimní bude vystřídán letním. Noc příštího víkendu bude 
prakticky o hodinu kratší.  
Počítejte s touto změnou při své účasti na nedělních bohoslužbách.  

2. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

„Božího milosrdenství“ 
30. března 

 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za farníky 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Václava, Filomenu a Pavla Mikulovy  
10.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 

         

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



Velikonoční přání 
     Drazí přátelé, sestry a bratři v Kristu, 
     Vám všem, především těm, kteří s námi prožívali velikonoční triduum, patří slova Malého 
katechismu, kde čteme: „Věříme, že jsme povoláni žít v oslaveném bytí krásněji nade 
všechno pomyšlení, neboť nám to daruje Bůh.“ Velikonoční svátky s jarní atmosférou 
nového života jsou pro nás zárukou opravdového životního vítězství přes všechny 
neúspěchy i překážky.  
      V síle této velikonoční radosti přijměte pozdrav a přání, které Vám spolu s biskupem 
Josefem a otcem arcibiskupem Karlem vyprošuji 
         Váš biskup Dominik 
 

Lektorská služba : 
24. 3.  -  Pondělí velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   paní Holečková č. 281      
30. 3.  -  2. neděle velikonoční   Dolní Čermná     7.30 h.   -   Pecháčkovi č. 53      

Dolní Čermná   10.30 h.   -   Marešovi č. 271 
 

Informace pro rodiče a děti 
Slavnost prvního svatého přijímání dětí v naší farnosti se uskuteční v neděli 8. června 2008 při mši 
svaté v  7.30 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné.  
Děti budou mít společnou přípravu  vždy v pátek od 14.15 hod. - do 15.00 hod. na faře v Dolní 
Čermné. Termíny pátečních setkání dětí jsou:   

28. 3.,   4. 4.,   11. 4.,   18. 4.,   25. 4.,   2. 5.,   9. 5.,  16. 5.,  23. 5.  a  30. 5. 2008. 
 

Velikonoční zvěstování Krista 
Pojďte tedy lidé všech národů, svázáni hříchy, a přijměte odpuštění těch hříchů. Vždyť já 
jsem vaše odpuštění, já jsem spasitelná velikonoční oběť, já jsem beránek za vás 
obětovaný.  
Já jsem vaše očištění a váš život; já jsem vaše světlo a vaše spása.  
Já jsem váš král. Pozvednu vás do nebeských výšin, vzkřísím vás k životu a ukáži vám 
Otce, jenž je na nebesích; svou pravicí vás znovu pozvednu.                 
                                                                                                                                          (biskup Meliton ze Sard) 
 
Ježíši, děkuji ti, že i dnes - a nejen tehdy o velikonocích, přerušuješ své mlčení a dáváš své slovo  
i nám, jak jsi je dával Tomášovi.  
Ježíši děkuji ti, že i v naší době otvíráš zavřené dveře a prostě jsi tady, mezi námi v našem středu.  
Ježíši, děkuji ti, že mě zachytíš, i když padám, že mě nazýváš svým přítelem, i když se vzpírám. 
Ježíši, děkuji ti, že mě držíš, že mě miluješ, přes mé pochybnosti, přes můj strach.  
Vyznávám s Tomášem a s celou církví: Můj Pane a můj Bože, můj Bože a mé všecko! 
Ježíši Synu Boží smiluj se nade mnou!      (Jan Merell) 
 
Nejsi sám 
Ve společnosti jsme jak stromy v lese... Není 
možné mravně padnout bez toho, abychom 
svým pádem neuškodili našim nejbližším. 
Také naše slabá víra a náboženská vlažnost má 
svůj neblahý odraz v prostředí, ve kterém 
žijeme. Nechováme-li se například v kostele 
jak je třeba, učíme ty, co nás pozorují 
pochybovat o přítomnosti Boží v Eucharistii. 

Když se nechováme jak máme venku, učíme 
pochybovat o Boží všudypřítomnosti. 
Nežijeme-li důkladně křesťansky - 
nepřesvědčujeme, učíme pochybovat. Ani ve 
vlažnosti a častých všedních hříších 
nemůžeme žít aniž bychom tím neškodili 
jiným.       
          (Mon Calepin) 
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