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Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  -  neděle 4. dubna 2010 
 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!  
K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu!  

Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále,  
pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty!  

Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! 
A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!  

Velikonoční Exsultet 
 

Bohoslužby a akce ve velikonočním oktávu: 
PONDĚLÍ    - 5. dubna 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích  -  za Jana Marka, manželku a syna 

ÚTERÝ       - 6. dubna 
v oktávu velikonočním     

15.00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se rozloučíme    
             s panem Vojtěchem Formánkem z Dolní Čermné 

STŘEDA      - 7. dubna 
v oktávu velikonočním     

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Annu Fajtovou, manžela a syna 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 8. dubna 
v oktávu velikonočním     

 7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za rodiče Benešovy  
16.30   setkání žen na faře v Dolní Čermné 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti na faře 

PÁTEK       - 9. dubna 
v oktávu velikonočním     

16.00    farní knihovna        
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Františka Motla, rodiče a sourozence 

SOBOTA     - 10. dubna 
v oktávu velikonočním     

19.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Františka a Boženu Stejskalovy 

 

NEDĚLE - 11. dubna 
 

2. neděle velikonoční 
„Božího milosrdenství“ 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             ke cti Božího milosrdenství 
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích   
              za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syna a dceru 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti   
             za Věru a Jana Macháčkovy a rodiče 

 

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

Úklid fary 
V pondělí 12. dubna 2010 od 15.00 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře 
v Dolní Čermné. Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary.  
 
 



                  V Chlumci n. C.  dne 11.03.2010 
Milí přátelé, dolnočermenští farníci! 

             

     V pondělí  1.  března  t.r. mně  váš pan  farář  Josef Roušar  předal  jménem  Ř.k.farností 
Dolní Čermná finanční dar ve výši 61.000,‐ Kč na opravu budovy místního děkanství v Chlumci nad 
Cidlinou. Za tuto značnou a nečekanou finanční podporu jménem chlumecké farnosti i jménem svým 
vám všem srdečně děkuji. Uvědomuji si, že peníze  jsou potřeba v každé farnosti, o to více si vážím 
velkodušnosti vás všech, kteří se na tomto daru svým příspěvkem podílíte. 
    V současné době je dokončena, odsouhlasena a povolena příslušnými úřady projektová 
dokumentace „Dispoziční úpravy objektu fary v Chlumci n.C.“ od ing. Jiřího Svobody z Dolní Čermné. 
Celá generální oprava děkanství v Chlumci nad Cidlinou je rozdělena na čtyři etapy. V první etapě se 
plánuje vybudování samostatného kněžského bytu v patře budovy. Rozpočet se pohybuje okolo 670 
tisíc  Kč  a  tato  první  akce  by  se  měla  uskutečnit  v tomto  roce.  Ve  druhé  etapě  se  počítá 
s vybudováním  nutného  zázemí  pro  farníky  v přízemí  budovy.  Ve  třetí  etapě  půjde  o  výměnu 
červotočivých krovů a trámů na střeše budovy. Konečně ve čtvrté etapě by měl být vybudován podle 
požadavku  Ř.k.biskupství  v Hradci  Králové  ještě  jeden  samostatný  byt  pro  dalšího  kněze  v patře 
budovy děkanství. 
    Oprava děkanství v Chlumci nad Cidlinou se určitě potáhne několik let, ale věřím, že se 
ji podaří dovést k úspěšnému konci. K tomu mne povzbuzuje i váš velkorysý finanční dar. 
    Všechny vás srdečně zdravím a rád všem žehnám. 
    V Kristu váš              P.Pavel Seidl 
 
  

Mohl by být můj život radostnější? 
Výslovným Božím přáním je, „aby naše radost 
byla dokonalá“. Připouštíme si, že by náš život 
mohl být radostnější? Je v našich silách zařídit, 
aby i život lidí kolem nás byl takový? Kolik 
depresí je kolem nás v důsledku zklamání a 
nedostatku lásky. Svět od nás lásku právem 
očekává. Láska je dar Ducha svatého. Bůh žije 
láskou, vydechuje lásku. Je to energie, kterou 
můžeme čerpat, předávat, rozdávat a vyprosit i 

druhým. Přijímáme-li Krista do svého srdce, 
musíme ho našim prostřednictvím také nechat 
působit na duše kolem sebe. Kristova radost má 
božský charakter. „Kdo žízní, ať přijde a pije a 
proudy živé vody poplynou z jeho nitra.“ Taková 
maximalistická nabídka! Jako by něco průměrného 
Bůh vůbec nepřipouštěl. Ovšem je tu podmínka: 
„Kdo žízní“. Opravdu žízním po Bohu, po živém 
Bohu?  

                                                                                              (Zapaluji? Na minutu s Ladislavem Kubíčkem) 
TEST ZNALOSTÍ: 
1. Z jaké rostliny byla vyrobena mast, kterou potřela Marie Ježíšovy nohy?  
    a) z nardu       b) z aloe c) z olivy      (Jan 12,3) 
2. Ke kterým dvěma stromům je v 92. žalmu přirovnáván spravedlivý člověk? 
    a) k palmě a cedru   b) k palmě a olivě    c) k olivě a fíkovníku  (Žalm 92,13) 
3. Který z uvedených mužů byl vystaven nebezpečí, že se stane prvním mučedníkem pro Krista? 
    a) Jan Křtitel     b) Lazar c) Nikodém       (Jan 12,9-11) 
4. Při jaké příležitosti se Herodes a Pilát stali přáteli? 
    a) po stětí Jana Křtitele     b) při souzení Ježíše     c) po zmrtvýchvstání Ježíše (Lk 23,6-12) 
5. Jaký byl rozdíl v učení mezi saduceji a farizeji?  
    a) v představách o Mesiáši  b) ve víře ve vzkříšení  c) v dodržování Božího zákona   (Sk 23,6-8) 
6. V neděli ráno šly ženy pomazat Ježíšovo tělo mastmi. Která z uvedených žen mezi nimi nebyla?  
    a) Jakubova matka Marie  b) Salome c) Ježíšova matka Maria    (Mk 16,1) 
7. Kterou knihu četl etiopský dvořan, když se vracel z Jeruzaléma a byl na cestě osloven Filipem? 
    a) Matoušovo evangelium   b) Jeremjáše   c) Izajáše       (Sk 8,28-30) 
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