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3. neděle velikonoční - 18. dubna 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 19. dubna 
po 3. neděli velikonoční 

 

14.00    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 

ÚTERÝ       - 20. dubna 
po 3. neděli velikonoční 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             na poděkování za dar 83 let života Svatého otce Benedikta XVI. 
             s prosbou o Boží požehnání 
19.00    biblická hodina na faře 

STŘEDA      - 21. dubna 
po 3. neděli velikonoční 

sv. Anselma,  
biskupa a učitele církve 

  8.30    Dětské klubíčko na faře  
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Josefa Mareše, manželku Marii, jejich rodiče a sourozence 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK   - 22. dubna 
po 3. neděli velikonoční 

 7.30     mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky 

PÁTEK       - 23. dubna  
Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka 

16.00    farní knihovna        
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Jaroslava a Annu Junkovy a rodinu Hrabáčkovu  

SOBOTA     - 24. duba  
sv. Jiří, mučedníka 

12.00    svatební mše sv. na Mariánské Hoře, budou oddáni:  
             Petra Junková z Petrovic a Martin Hašek z Letohradu 
17.30    mše sv. v Petrovicích   
             za Karla Sedláčka a rodiče 
19.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za rodinu Výprachtických a Moravcovu 

 

NEDĚLE - 25. dubna 
 

4. neděle velikonoční 
„Dobrého Pastýře“ 

 
Sbírka dnešní neděle je určena 

na bohoslovce. 

Ve farním kostele v Dolní Čermné slavíme pouť sv. Jiří. 
 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za rodiče Majtánovy, dceru a zetě 
   
10.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Antonína a Martu Faltusovy 
 

16.00    zpívané latinské nešpory a svátostné požehnání v Dolní  Čermné 
 

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

Pouť na Turzovku 
Kdo z farníků má zájem zúčastnit se pouti na Turzovku v pondělí 31. května 2010, přihlaste se u paní 
Faitové z Mistrovic na telefonním čísle 728 988 442, nejpozději do neděle 2. května. 



Týden modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu  
 

4. neděle velikonoční 25.4.2010,  neděle „Dobrého Pastýře“, je již 47. světovým dnem modliteb za 
povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. V týdnu od neděle 18.4. do neděle 25.4. se spojíme 
s celou církví v modlitbě na tento úmysl. Při každé mši svaté budeme v promluvě naslouchat 

slovům jednoho z českých nebo moravských biskupů připravených pro tyto dny.  

-  „A řekl jim: ‚Žeň je bohatá, ale dělníků málo. Proste tedy Pána žní, aby poslal dělníky na svou 
žeň.‘“                                         (Lk 10, 2) 
 

-   Panna Maria, Matka církve, ať střeží každý i ten sebemenší výhonek povolání v srdcích těch, které 
si Pán volá, aby ho zblízka následovali. Nechť učiní, aby se z toho výhonku stal košatý strom plný 
plodů pro dobro církve a celého lidstva.                                 (Benedikt  XVI.) 
 

- Kněz jako správce Božích tajemství je zvláštním svědkem Neviditelného ve světě. Je totiž 
správcem neviditelných a nezměrných dober, náležejících do duchovního a nadpřirozeného řádu. 
                                 (Jan Pavel II.) 
 

-  Kněz musí především žít jako příklad pro druhé, ale přitom musí myslet na to, aby jeho duše 
nepropadla ješitnosti pro dobrý příklad, který dává. Stále si musí být vědom svého kazatelského 
úřadu a s posvátnou bázní uvažovat, že když Pán odcházel, aby se ujal své vlády, a rozděloval 
talenty mezi své služebníky, řekl: „Obchodujte s nimi, dokud nepřijdu!“ (Lk 19,13) A takový obchod 
nepochybně a správně provozujeme, když získáváme duše svým životem a slovem, když slabé 
posilujeme láskou k nebi, když jim ukazujeme na věčnou radost, když udržujeme přátelství s Bohem 
a nebojíme se nepřátelství lidí.          (sv. Řehoř Veliký) 
           

Zástupy u bran seminářů? 
  

   Od ledna odebíráme KT, a tak každou středu 
očekávám jako malé dítě, co zajímavého bude 
v novém čísle. Děláte to velice pěkně a 
zajímavě. Děkuji. Zaujalo mě, že se poměrně 
dost věnujete povolání ke kněžství a 
k zasvěcenému životu. Už mnohokrát jsem to 
četl jak v KT, tak v jiných časopisech, a již od 
dětství přemýšlím, jestli tento tajemný a 
vzácný dar také nemám.  
   Ten, kdo si podává přihlášku do semináře či 
vstupuje do nějakého řádu, prochází ještě 
řadou rozhodování a neznamená to 
automaticky svěcení, ale můžu-li mluvit za 
sebe, obnáší to už jisté rozhodnutí, že jdu do 
něčeho, co tato společnost nechápe. A 
nechápou to i mnozí věřící, ale Bohu díky 
většina věřících to cení, modlí se za tyto 
„povolané“ a podporuje je.  
   V KT se nedávno psalo, že nejsou zástupy u 
bran seminářů – to jsem si také myslel až do 
víkendu na začátku března, kdy jsem se mohl 

zúčastnit postní duchovní obnovy pro kluky 
v pražském semináři. Zdálo se mi, že jsem 
v říši snů... Bohužel se nesetkávám s mnoha 
věřícími kluky, kteří by nějak hlouběji 
prožívali svoji víru, a zde jich bylo kolem 
osmdesáti. O tom, že si někdo chce podat 
přihlášku do semináře, to je četba jako ze sci-fi 
literatury. A o tomto víkendu jsem se setkal 
s šesti „statečnými“ kluky, kteří možná 
dostávají veliký dar povolání. Já se přidávám 
k nim, a tak z královéhradecké diecéze je nás 
dokonce pět! Pan biskup Baxant hlásil další 
dva z litoměřické diecéze, vím také o jednom 
klukovi z českobudějovické diecéze, takže do 
konviktu by nás mohlo jít deset a více „kusů“ 
jenom z českých diecézí! Považuji to za velký 
dar a povzbuzení, že v Roce kněží je těch 
přihlášek za české diecéze nějak víc. Kéž by 
nás většina došla až ke kněžství. Budeme 
vděčni za vaše modlitby.      
                          (Jan Lukeš, Peřimov u Jilemnice)  

Převzato z Katolického týdeníku č. 15/2010, z rubriky Dopisy. 
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