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KVĚTNÁ NEDĚLE  – 13. dubna 2014 
     

     PONDĚLÍ  - 14. dubna            Pondělí svatého týdne 
ÚTERÝ  -  15. dubna 18:25 modlitba K řížové cesty v Dolní Čermné  
Úterý svatého týdne 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Ladislava a Marii Markovy, rodiče a sourozence 
STŘEDA  - 16. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Středa svatého týdne  -  za rodinu Křivohlávkovu a Karla  
ČTVRTEK  -  17. dubna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné s obřadem umývání nohou   
ZELENÝ ČTVRTEK  za všechny kněze a nová kněžská povolání 

 19:00 Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena  
  do tzv. Getsemanské záhrady, kde se bude konat  
   „Svatá hodina“ - rozjímání v Getsemanech.    

PÁTEK  -  18. dubna 15:00 pobožnost Křížové cesty na Mariánské Hoře 
VELKÝ PÁTEK  18:00 velkopáteční liturgie v Dolní Čermné  (bohoslužba  

  slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání sv. přijímání) 
- den přísného postu  Po obřadech bude hodinová adorace u Božího hrobu. 

  Adorace věřících bude pokračovat celou noc  
  a po celou Bílou sobotu až do 18 hodin. 

SOBOTA  -  19. dubna 19:00 obřady vigilie Veliké noci v Dolní Čermné 
BÍLÁ SOBOTA  (žehnání ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba  

  slova, obnova křestních slibů a bohoslužba oběti) 
  - na dobrý úmysl 
  Po skončení obřadů společné posezení v Orlovně 

NEDĚLE – 20. dubna 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  (s žehnáním pokrmů) 

Slavnost   za Jaroslava Němce a duše v očistci 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  (s žehnáním pokrmů) 
PÁNĚ   za farníky 

 16:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné 
   

 

Příležitost ke svaté zpovědi:            

v Dolní Čermné Květná neděle  13. 4. 14:00 – 17:00 h. P. Pavel Pokorný, P. Pavol Sandánus  
 Středa sv. týdne  16. 4. 15:00 – 18:00 h. P. Ján Kubis 
  16:00 – 18:55 h.  P. Josef Roušar 
 Velký pátek 18. 4.   7:00 – 12:00 h.  
Upozorňujeme, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá! 
 



Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁN Ě   –  20. dubna 2014 
     

PONDĚLÍ  - 21. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
Pondělí velikonoční 9:00 mše sv. v Petrovicích  -  za rodinu Hejkrlíkovu 

           ÚTERÝ  -  22. dubna             Úterý velikonoční    -   Mše svatá dnes nebude.  
STŘEDA  - 23. dubna 17:00 zkouška zpěvu dětská schola   

Středa velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování 
  s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 

ČTVRTEK - 24. dubna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  na prosbu za Boží  
Čtvrtek velikonoční  pomoc a ochranu ve všech potřebách 

PÁTEK  - 25. dubna 14:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání  
Pátek velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  -  za Růženu Šilarovou a manžela 
 20:00 příprava na biřmování 

SOBOTA  - 26. dubna 17:30 mše sv. ve Verměřovicích  -  na úmysl dárce 
Sobota velikonoční 19:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Vojtu Mannla 

NEDĚLE – 27. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ   - za Boženu Maříkovou, rod Andrlův a Maříkův 
„Neděle Božího milosrdenství“ 10:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Poutní slavnost v kostele  - za Antonína a Martu Faltusovy a duše v očistci 
sv. Jiří v Dolní Čermné. 16:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné 

   Sbírka je na opravu kostela sv. Jiří.   
    

 

-  Adorace u Božího hrobu 
Prosíme farníky o službu při adoraci u Božího hrobu v kostele v Dolní Čermné na Velký pátek 18.4. a 
Bílou sobotu 19.4. Zapisujte se na připravený rozpis na stolku u vchodu do kostela.  
-  Prosba o občerstvení 
Prosíme farníky o přípravu sladkého a slaného občerstvení na velikonoční posezení po vigilii Veliké noci 
v sobotu 19. 4. 2014. Občerstvení přineste, prosíme, v sobotu 19. 4. již v 15:00 hodin do Orlovny v Dolní 
Čermné. Nebo se na odvozu občerstvení domluvte: ve Verměřovicích s p. Bohuslavou Sykovou, 
v Petrovicích s Terezou Vondrovou a v Dolní Čermné s Monikou Bednářovou.         
-  Postní almužna 
O druhé neděli velikonoční 27.4.2014 přineseme postní almužnu v obětním průvodu s obětními dary při 
každé mši svaté: v sobotu 26.4. v 17.30 h. ve Verměřovicích a v 19:00 v Petrovicích, v neděli 27.4. v 7.30 
a 10.00 h. v Dolní Čermné. 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.  
-  Diecézní setkání dětí  
Zveme děti školního věku na Diecézní setkání dětí v Hradci Králové v sobotu 17.5.2014. Informace jsou 
na plakátku na kostele a ještě budou uvedeny v Poutníku. Mladší děti mohou doprovodit rodiče. Zájemci 
zapisujte se v našich kostelích do neděle 11.5.2014.  
-  Misijní kolá č 
Sbírka v neděli 30. 3. 2014 v orlovně v Dolní Čermné při Misijním koláči činila 11.645,- Kč. Tento dar 
odešleme na Papežská misijní díla. Děkuji všem dárců, těm, kteří připravili koláče, kdo obsluhovali a 
připravili sál orlovny. Pán Bůh zaplať.                

                                                                                                             otec Josef 
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