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Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě  –  8. dubna 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  9. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -   za Emílii a Emila Andrlovy 

V OKTÁVU  9:00  mše sv. v Petrovicích       -   za rodinu Kubíčkovu 
VELIKONO ČNÍM   

ÚTERÝ     - 10. dubna   

V OKTÁVU    
VELIKONO ČNÍM   

STŘEDA  - 11. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
V OKTÁVU   za rodinu Adamcovu a Bartoňovu 

VELIKONO ČNÍM   
ČTVRTEK -  12. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -   za dar Božího požehnání 

V OKTÁVU    
VELIKONO ČNÍM 19:00 jednání Pastorační rady na faře 

PÁTEK      - 13. dubna   
V OKTÁVU  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   za Boží pomoc a ochranu 

VELIKONO ČNÍM   
SOBOTA  - 14. dubna  Dnes a zítra p řineseme v ob ětním pr ůvodu 

V OKTÁVU   při každé mši svaté postní almužnu. 

VELIKONO ČNÍM 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  za Karla Moravce, manželku, dceru a rodiče z obojí strany 
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   (lektor. služba: paní Vávrová 264) 

NEDĚLE – 15. dubna  za Ladislava Mareše, manželku a vnuka 

 9:00  mše sv. v Petrovicích   
2. NEDĚLE   za Vojtu Mannla 

VELIKONO ČNÍ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné   -   změřená pro děti 

„Božího milosrdenství“   Při mši svaté bude pokřtěna Anna Hubená. 

  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
 

Milí farníci, sestry a bratři! 
Vám všem ze srdce přeji a vyprošuji požehnané, pokojné 

a nadějí naplněné svátky Kristova vítězství.                                           
                                                               otec Josef 



VELIKONO ČNÍ SEKVENCE 
Velikonoční oběti vzdejme své chvály, křesťané.  
Beránek spasil ovce: Kristus Pán nevinný s hříšníky smířil Otce.  
Střetly se v divném souboji život a smrt. Je po boji.  
Ten, který zemřel,  z mrtvých vstal, aby nám věčně kraloval.  
Pojď a pověz nám, Maria, co jsi po cestě viděla.  
Hrob, z něhož Kristus slavně vstal, aby se v Otci radoval.  
Anděly jako svědky stát, na zemi roušku, bílý šat.  
Už jde Kristus, má naděje, před vámi do Galileje. 
Víme, že Kristus z hrobu vstal, vpravdě byl vzkříšen světa král. 
Vítězný, korunovaný, smiluj se, Kriste, nad námi.  
  

  

POSTNÍ ALMUŽNA 
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce 

otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí.“ 
Tato slova sv. Petra Chryzologa nás i letos inspirovala, abychom v době postní měli štědré a 

milující srdce a pamatovali na potřebné. V Poutníku 8. týdne na začátku postní doby bylo uvedeno, 
že „postní almužnu“ věnuje naše farnost na dva projekty. Jedním je Adopce na dálku na podporu 
vzdělání dětí v rozvojových zemích a druhým Adopce nablízko. Tento druhý projekt podporuje 
činnost asociace Přátelé salesiánské asociace Dona Boska, která vysílá dobrovolníky na pomoc 
potřebným do různých koutů světa.  

O druhé neděli velikonoční 15. dubna 2012 přineseme postní almužnu v obětním průvodu 
s obětními dary při každé mši svaté (v sobotu 14. 4. v 19.00 h. ve Verměřovicích, v neděli 15. 4. 
v 7.30 a 10.30 h. v Dolní Čermné a v 9.00 h. v Petrovicích).  

Na stolku spolu s obětními dary bude připravena  jedna větší pokladnička (označená Postní 
almužna), do které můžeme dát svůj dar. Tuto společnou pokladničku spolu s obětními dary 
přineseme v obětním průvodu. Potom bude naše postní almužna odeslána na zvolené účely.  
 

 

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 již od této neděle 
8. dubna (nejpozději v neděli 6. května) na připravený arch papíru v kostele v Dolní Čermné,  
ve Verměřovicích a v Petrovicích.  

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

           sestra Ludmila 
                                                                     

Úkol pro děti na mši svatou  
v neděli 15. 4. 2012  v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné. Napiš, nakresli, … :  
O co prosil Šalomoun Hospodina a co od Hospodina dostal?    (1Král 3,5-14) 
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