
 

 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
15. týden / 2007    DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

Slavnost  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ  -  8. dubna 2007 
Dnešní slavností jsme vstoupili do velikonoční doby. Radost ze vzkříšení Pána Ježíše církev nechává 

doznívat celý následující týden, v takzvaném velikonočním oktávu. 
 

Bohoslužby v tomto velikonočním oktávu : 
9. dubna -   PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 
  7.30 Dolní Čermná    -  na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
   9.00 Petrovice            -  za Ladislava Nováka a rodiče 
11. dubna -  Středa v oktávu velikonočním 
   19.00 Dolní Čermná     -  za Josefa Moravce a nemocnou osobu 
12. dubna -   Čtvrtek v oktávu velikonočním  
   6.45 Dolní Čermná    -  na úmysl dárce 
13. dubna -   Pátek v oktávu velikonočním 
  19.00 Dolní Čermná    - za Bohumila Zezulku 
14. dubna -   Sobota v oktávu velikonočním                                                                                                     
   19.00 Verměřovice     -  za zemřelé z rodiny Sklenářovy 
15. dubna  - 2. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ  - Neděle Božího milosrdenství 
Dolní Čermná -  7.30 h.      -  za farníky 
Petrovice  -  9.00 h.      -  za Jiřího Vágnera a rodiče 
Dolní Čermná - 10.30 h.     -  na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Lektorská služba: 
9. 4.     -Pondělí velikonoční    -     7.30 h.   - Hubálkovi č. 61 
15. 4.   -2. neděle velikonoční    -     7.30 h.   - Faltusovi č. 356 

                             -   10.30 h. -  Macháčkovi ml. č. 55 
 

Akce ve farnosti : 
úterý 10. 4. příprava dětí na 1. sv. přijímání  

setkání žen 
13.45 h. 
16.30 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 12. 4. jednání pastorační rady 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 13. 4. mše svatá pro mládež 

setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 14. 4. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 



Upozornění: 
Od následujícího velikonočního týdne dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. 
Mše svaté budou ve farním kostele v Dolní Čermné začínat: v pondělí (mimo mši sv. pro děti, která 
začíná v 18.00 hod.), ve středu a v pátek vždy v 19.00 hodin. Mše svaté v sobotu večer ve filiálních 
kostelích v Petrovicích a Verměřovicích budou také od 19.00 hodin.  
 

Prosba: 
Na úterý 17.dubna 2007 plánujeme jarní úklid na faře, hlavně mytí oken. Prosíme ženy z farnosti  
o pomoc při tomto úklidu. S úklidem začneme v 15.00 hodin.  
 

MYŠLENKY 
Jak se vejce stalo velikonočním symbolem      
Kateřina byla královskou dcerou v Egyptě. Žila 
před mnoha a mnoha lety v Alexandrii. Tenkrát 
tam vládl římský císař. Jmenoval se Maxencius 
a byl nejmocnějším mužem na zemi. Jednoho 
dne navštívil město Alexandrii. Povolal si 
k sobě Kateřinu, protože byla známá svou 
velikou moudrostí. Chtěl, aby mu vyprávěla o 
Ježíšovi. Dozvěděl se totiž, že je křesťankou.  
   Kateřina znala hodně příběhů o Ježíšovi. Císař 
naslouchal s napětím. Líbilo se mu, co Ježíš 
dělal. Všichni jeho rádci se mu divili. Císař totiž 
křesťany pronásledoval. Mnozí byli na jeho 
příkaz popraveni. Katěřina vyprávěla o Ježíšově 
životě, o jeho smrti a nakonec také o jeho 
zmrtvýchvstání. „Zmrtvýchvstání?“ zeptal se 
císař překvapeně. Kateřina přitakala. Tomu se 
císař začal hlasitě smát a volal: „To ti budu 
věřit, leda když z mrtvého kamene probudíš 
nový život!“  

   Kateřina odešla sklíčená. Ale pak ji něco 
napadlo: koupila od jednoho hospodáře slepičí 
vejce, na kterém seděla kvočna a mělo se z něj 
brzy vyklubat kuřátko.  
   S tím vejcem šla Kateřina následujícího dne 
k císaři. „Tak co, chceš se o to pokusit?“ 
vysmíval se jí císař. Kateřina mu ukázala vejce. 
V tu chvíli se ve vejci objevila trhlina a 
mláďátko se začalo klubat ven. Císař se trpělivě 
díval, jak se mládě osvobozuje z vajíčka. 
Posměch z jeho tváře zmizel.  
   „Zdánlivě mrtvé,“ řekla Kateřina. „Zdánlivě 
mrtvé, a přece plné života!“  
    Vypravuje se, že císař zůstal zaraženě mlčet. 
A tak se obyčejné vejce stalo vejcem 
velikonočním. Stalo se symbolem toho, co se 
nedá lidsky pochopit: Kristus vstal z mrtvých. 
Opravdu vstal!              (Filli Fährmann) 
 

          

Žít prostě   (Phil Bosmans)   
Když jdu na jaře krajinou, přes pole a lesy, vidím, jak všechno v přírodě hledá cestu ke světlu. 
Všechno roste na světle. Jenom člověk se odvrátil od světla. Propadl hmotě, vězí ve svěrací kazajce 
finančních příjmů a výdajů, zisku a spotřeby, spoutaný nenasytnou chtivostí mít stále víc a víc. V tomto 
šedivém, pustém a zmaterializovaném světě není už místo pro radostnou zvěst. Píseň už nedřímá ve 
věcech. Pokojný sen je nemožný, zejména tam, kde je plné břicho a prázdné srdce. Každá kvetoucí 
květina mi vypráví o Bohu, který mě má rád. Každý pták zpívá o jeho lásce. V každé ruce, která mě 
podpírá, pociťuji jeho starost o mne. 
Usiluj o pokoj okolo sebe, usiluj o pokoj v sobě. Nehoň se jako šílený za prací, obchodem a penězi. 
Zahleď se hluboko do svého srdce. Zbav se pout konzumní společnosti, která z tebe vysává všechny 
zbytky ducha a svobody. Vrať se k prostému způsobu života. 
Prostě žít znamená : s úsměvem se rozloučit se vším nadbytečným; osvobodit se z tisíce pout tisíce 
mrtvých věcí, které nám vnutila reklama jako nové a pro nás nezbytné; být šťastný i s obyčejnými 
věcmi; užívat vděčně prostých malých radostí, těšit se z tolika darů, které smíme přijímat každý den. 
 

Humor 
    -  „Babičko, jak se odsud, prosím vás, co 
nejrychleji dostanu do nemocnice?“ ptá se 
chlapec starší dámy na ulici. „Když mi ještě 
jednou řekneš babičko, uličníku!“   

    -  Povídá žena manželovi: „Já si skočím na 
pět minut k sousedce a ty mezitím nezapomeň 
každou půlhodinu zamíchat kaši…“ 
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