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2. neděle velikonoční - 11. dubna 2010 
„neděle Božího milosrdenství“ 

 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 12. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

14.00    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
15.00    generální úklid a mytí oken na faře v Dolní Čermné 

ÚTERÝ       - 13. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné    
              prosba o Boží pomoc pro nemocného příbuzného 
19.00     biblická hodina 

STŘEDA      - 14. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za zemřelou Ludmilu Páchovou 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 15. dubna 
po 2. neděli velikonoční 

 7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Ladislava Marka, dva sourozence a oboje rodiče 

PÁTEK       - 16. dubna  
po 2. neděli velikonoční 

16.00    farní knihovna        
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             na poděkování Pánu Bohu a za další pomoc a dary Ducha Svatého 

SOBOTA     - 17. dubna  
po 2. neděli velikonoční 

  9.00    úklid farního kostela v Dolní Čermné a jeho okolí  
15.00   kurz sebeobrany – další lekce v orlovně v Dolní Čermné 
19.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Josefa Nováka a manželku Jaroslavu 

 

NEDĚLE - 18. dubna 
 

3. neděle velikonoční 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Františka a Otýlii Andrlovy a syna Josefa 
 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
              za nemocnou osobu a duše v očistci 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Annu a Václava Kunertovy 

 

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

Milí farníci, sestry a bratři, mládeži a děti!  
Přijměte  ode  mne  poděkování  za  společné  slavení  Svatého  týdne,  Velikonočního  tridua  a 
následujících  velikonočních  dní.  Chci  poděkovat  zvláště  těm,  kteří  se  podíleli  na  všech 
přípravách,  úklidu  a  výzdobě  našich  kostelů.  Další  poděkování  patří  chrámovému  sboru, 
zpěvákům  a  hudebníkům,  ministrantům  a  vám  všem,  kteří  jste  měli  na  starost  přípravu  a 
organizaci pohoštění po Velikonoční vigilii. Ještě jednou velké díky vám všem.                                              
                                                                                                                                               otec Josef 



Generální úklid 
S přicházejícím jarem je potřeba uklidit i společné prostory sloužící naší farnosti. 
Prosíme vás, sestry, bratři a mládeži, o pomoc při úklidu fary a farního kostela v Dolní Čermné. 
Úklid fary se uskuteční v pondělí 12. dubna 2010 od 15.00 hodin. Budeme mýt okna a uklízet celou faru. 
Na generální úklid farního kostela a jeho okolí se sejdeme v sobotu 17. dubna v 9.00 hodin dopoledne. 
Vezměte s sebou potřebné nářadí. 
 

Oznámení  a pozvání pro děti a jejich rodiče: 
Diecézní setkání dětí se letos uskuteční v sobotu 15. května v Hradci Králové. Z naší farnosti pojedou děti 
společně autobusem. Zveme na toto setkání všechny děti a školáky od 1. až po 9. třídu ZŠ. Program setkání 
bude pestrý a děti si mohou vybrat ze zajímavých aktivit. Odpoledne bude setkání ukončeno mší svatou. Jak 
se přihlásit? V kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Petrovicích bude na stolku u vchodu do kostela 
připravený list papíru (od neděle 18.4.), na který se mohou děti zapsat. Prosíme i rodiče a mládež, pokud by 
se mohli účastnit jako doprovod, aby se zapsali. Příspěvek na cestovné bude 20,- Kč a děti ho zaplatí 
v autobuse. Odjezd autobusu a všechny další informace včas ohlásíme v Poutníku a v nedělních ohláškách.  
 

Modlitba za volby 
Ve farním kostele máme k dispozici text modlitby za ty, kteří vedou náš národ a kterým bude svěřena vláda 
v naší zemi po nadcházejících volbách. V této modlitbě, kterou vydala Česká biskupská konference, prosíme 
o přímluvu svatého Václava, který usiloval celým svým životem o službu svému lidu a Pánu Bohu.  
Text modlitby si vezměte k soukromé modlitbě.  
 

Ztráty a nálezy   
Na chodníku před kostelem v Dolní Čermné byly nalezeny klíče od domu (dva klíče na dlouhé černé šnůrce 
na krk). Majitel si klíče může vyzvednou v zákristii farního kostela v Dolní Čermné. 
 

Test znalostí: 
1. Kterého ze svých bratrů nechal Josef spoutaného ve vězení jako záruku jejich návratu? 
    a) Šimeóna   b) Judu    c) Rúbena                       (1 Moj 42,24) 
2. Jak dlouho ukrývali rodiče Mojžíše, než jej dali do ošatky a položily na vody Nilu? 
    a) dva měsíce  b) tři měsíce    c) pět měsíců   (2 Moj 2,2-3) 
3. Ježíš učinil dva téměř shodné zázraky. Jeden na začátku své veřejné služby a druhý  
     po zmrtvýchvstání. Jaké to byly?                      (Lk 5,4-6; Jan 21,6) 
4. Kdo vyslovil radu: „Buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice“? 
    a) Šalomoun    b) sv. Pavel      c) Pána Ježíš   (Mt 10,16) 
5. Kdo byl vybrán, aby nahradil Jidášovo místo?  
    a) Štěpán   b) Matěj    c) Filip    (Sk 1,26) 
6. Která vlastnost není uvedena v listě Galaťanům 5,22 mezi ovocem Ducha Božího?  
    a) přívětivost b) laskavost  c) trpělivost     
7. Do kterého města nebyl adresován dopis ze Zjevení druhé a třetí kapitoly? 
    a) Efezu    b) Tesaloniky   c) Filadelfie  
 

Pán dává víru         (Jan Merell) 
Pane, když jsem byl dítětem, myslel jsem, že má 
víra v tebe nikdy nemůže kolísat. Přišly roky plné 
pochybností a skrupulí. Prosil jsem o znamení, o 
odpověď. V modlitbě jsem tě znovu našel, daroval 
jsi mi nově mou starou víru. A myslel jsem, že už 
teď bude navždy mou.  
Pane, když jsem se stal mužem, tu jsi mě učil, že o 
víru se musí bojovat den za dnem, rok za rokem. 
Dal jsi mi ji nezaslouženě. Je mým největším 

pokladem, mým štěstím. Ale poučil jsi mě, že má 
víra odumírá, když ji nežiji, když tě o ni neprosím, 
když o ni neusiluji.  
Pane, nevidím tě, nemohu vložit svou ruku do 
tvých ran. Ale vím, že jsi u mne, blíž než na dosah 
mé ruky. Nikdy jsi nebyl mému srdci blíž, než 
když jsem o tebe zápasil. Dej, ať to cítím! A chci 
se ti klanět: „Můj Pane a můj Bože! Věřím! Pomoz 
mé malé víře!“  
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