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2. neděle postní  -  20. března 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 21. března 

po 2. neděli postní 
 

ÚTERÝ          - 22. března 15.00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme se  
po 2. neděli postní              paní Jindřiškou Bednářovou z Dolní Čermné 

 17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
              (modlitbu vedou muži) 
 18.00    mše sv. v Dolní Čermné   

              za Josefa Matějku, rodiče a Ladislava Vacka 
    19.00    biblická hodina na faře  

STŘEDA        - 23. března 16.00    příprava před 1. sv. přijímáním na faře  
po 2. neděli postní            pro děti a jejich rodiče  

 18.00    mše sv. v Dolní Čermné - za Josefa a Marii 
              Marešovy, jejich rodiče a sourozence 
 19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 24. března 
po 2. neděli postní 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za zemřelou Růženu Pecháčkovou 

 16.45    zkouška dětské scholy 
  

   PÁTEK          - 25. března 18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ              (modlitbu vedou ženy) 
Den modliteb za úctu k počatému  19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

životu a za nenarozené děti               za Františka Mencla, manželku a rodiče 
 20.00    zkouška chrámového sboru na faře 

SOBOTA       - 26. března  9.00     schůzka ministrantů 
 po 2. neděli postní  

 17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
Změna zimního času na letní. Noc ze              za Josefa a Martu Maříkovy a celý rod 

  
soboty na neděli bude o hodinu kratší. 

 
NEDĚLE  -  27. března 

 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marii Pulkrábkovou, 
             manžela Josefa a dceru Marii Jirsákovou 
             (lektorská služba: Nastoupilovi 109) 

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Josefa  a Ludmilu Faltusovy a celý rod 
 

10.30    mše sv. v Dolní Černé -  zaměřená pro děti  
              za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
 15.00    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  



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

   Přihlášení se k církvi během sčítání je důležitým  
a zodpovědným činem křesťana. 

Drazí diecezáni,  
v souvislosti s nadcházejícím sčítáním lidu 25. a 26. března 2011 Vás vyzývám, abyste se zodpovědně 
přihlásili k římskokatolické církvi. Jde jednak o vyznání naší víry, našich nejhlubších postojů, za 
které bychom se neměli stydět ani se obávat následků z vyznání. A jednak jde i o praktické důsledky 
tohoto přihlášení se k víře či církvi. Naším společným úsilím je, aby církev nadále spoluvytvářela 
naši společnost a podílela se na jejím směřování k dobru a obecnému blahu. Pravdivé údaje, 
uvedené při sčítání lidu, jsou podstatným předpokladem pro to, aby církev a její společenská role 
byly brány vážně a křesťanství bylo respektováno ve veřejném životě. 
  

 9. 3. 2011, Hradec Králové     + Josef Kajnek, biskup  
         administrátor královéhradecké diecéze 
 

Pochod pro život 
V sobotu 26. března 2011 se uskuteční XI. ročník Pochodu pro život.  
Sejdeme v Chrámu Páně sv. Jiljí (nachází se několik desítek metrů od Betlémské kaple směrem na 
Staroměstské náměstí, v ulici Husova 8, na Praze 1), kde bude od 13.00  hodin sloužena mše svatá, 
obětovaná za děti zabité při umělých potratech, za uzdravení a obrácení rodičů a lékařů.  
Po mši svaté začne vlastní pochod, kdy za společné modlitby růžence půjdeme přes Staroměstské 
náměstí na horní část Václavského náměstí, kde před sochou svatého Václava bude pochod asi 
v 16.00 hodin zakončen.  
Doporučené spojení je vlakem z Ústí nad Orlicí v 8:14 h. Do Ústí nad Orlicí je nejlépe 
přepravit se auty.  
Odjezdy vlaků z Prahy do Ústí nad Orlicí:  16:48 h., 17:48 h., 18:48 h. a v 19:48 h. 
           Antonín Pecháček, Mariánská Hora, tel.: 605 763 463 
 

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 27. 3. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  
 

 „ … Proto pro něho připravila ze třtiny ošatku, vymazala 
ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí 
při břehu Nilu.“  (Ex 2,3)                O kom je řeč? 
 

 

    Liturgické údobí postní doby, jež připomíná 
čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti, je pro 
každého pokřtěného mocnou výzvou k 
obrácení, aby vnitřně obnoven dospěl k slavení 
Velikonoc, slavné památce spásy.  
    Byl to Duch, který vedl Krista do pouště, 
aby tam byl pokoušen ďáblem. I křesťan, 

jehož vnitřní život řídí týž Duch, kterého přijal 
ve křtu a při biřmování, je povolán, aby denně, 
podporován Kristovou milostí, čelil boji o 
víru.  
    Postní doba je "příhodný čas" pro hlubokou 
prověrku vlastního života ve světle Božího 
slova.                                      (Jan Pavel II.) 
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