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KVĚTNÁ NEDĚLE  -  17. dubna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ       - 18. dubna -   Pondělí Svatého týdne 
ÚTERÝ          - 19. dubna 15.30 - 18.55  příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 

Úterý Svatého týdne 18.30    modlitba Křížové cesty ve Verměřovicích  (akolyta) 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 19.00    mše sv. ve Verměřovicích   
PAPEŽE BENEDIKTA XVI.               

STŘEDA       - 20. dubna 14.30 - 18.55  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
Středa Svatého týdne 19.00    mše sv. v Dolní Čermné          

              za Jaroslava a Annu Junkovy a rodinu Hrabáčkovu 
ČTVRTEK    - 21. dubna 
ZELENÝ ČTVRTEK 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné s obřadem umývání nohou   
             za kněze, kteří působili v naší farnosti 

památka Večeře Páně 20.00    po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena  
                do tzv. Getsemanské zahrady, kde se bude konat  
                 „Svatá hodina“ -  rozjímání v Getsemanech  

     PÁTEK          - 22. dubna   7.00 - 12.00   příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
VELKÝ PÁTEK 15.00    pobožnost Křížové cesty na Mariánské Hoře   

památka umučení Páně 19.00    velkopáteční liturgie v Dolní Čermné  (bohoslužba 
                   slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání eucharistie) 

Den přísného postu. Po obřadech  -  hodinová adorace u Božího hrobu (povede  
                    mládež). Adorace věřících bude pokračovat po celou  
                noc a po celou Bílou sobotu do 17.00 h.   

SOBOTA       -  23. dubna    9.00   ministranti - nácvik liturgie v kostele v D. Čermné 
 BÍLÁ SOBOTA 19.00    obřady vigilie Veliké noci v Dolní Čermné  

                (svěcení ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba  
                 slova, obnova křestních slibů a bohoslužba oběti) 
                 za Martu Faltusovou 
 Po obřadech  -  malé pohoštění v Orlovně v Dolní Čermné 

NEDĚLE  -  24. dubna 
 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Boženu Maříkovou 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Josefa Režného a manželku 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné  
Dnešní sbírka je věnována na                        za farníky 

opravu kostela sv. Jiří  16.00    zpívané latinské nešpory zakončené svátostným  
v Dolní Čermné.              požehnáním v Dolní Čermné 

Dnes budou při každé mši svaté požehnány pokrmy. 



Příležitost ke svaté zpovědi ve Svatém týdnu budete mít: 
NEDĚLE  17. 4. Dolní Čermná   14.30 - 17.30 h. P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí,  

P. Pavel Sandanus z Nekoře a P. Josef Roušar 
ÚTERÝ    19. 4. Verměřovice   15.30 – 18.55 h P. Josef Roušar 
STŘEDA 20. 4. Dolní Čermná   14.30 - 17.45 h.  

  17.45 – 18.55 h.  
P.Ján Kubis z Dolní Dobrouče,   
P. Josef Roušar 

PÁTEK    22. 4. Dolní Čermná     7.00 - 12.00 h. P. Josef Roušar 
 

LEKTORSKÁ SLUŽBA: 
- Zelený čtvrtek  21.4.   Dolní Čermná  19:00 h. Jansovi ml. 7 
- Velký Pátek  22.4.   Dolní Čermná  19:00 h. Pecháčkovi MH 
- Zmrtvýchvstání Páně 24. 4. Dolní Čermná    7:30 h. Pecháčkovi 53 
         10:30 h.  Macháčkovi 242 
- Pondělí velikonoční 25. 4. Dolní Čermná    7:30 h. Kyšperkovi 
 

Milí farníci, sestry a bratři!  
Přijměte ode mne poděkování za společné prožití duchovní obnovy naší farnosti v sobotu 2. 4. 
a slavení „radostné“ neděle 3. 4. při mši sv. v 8 hodin a následné setkání farnosti v orlovně 
v Dolní Čermné. Chci poděkovat zvláště těm, kteří se podíleli na přípravách a obsluze v orlovně, 
napečení a přinesení koláčů a všem, kteří přispěli svým darem do sbírky. Sbírka na „Misijní 
koláč“ činila 12.930,-Kč. Velké díky vám všem.                                                         otec Josef                                                                                                  
 

Milé děti, děvčata a chlapci, milí rodiče! 
     Stalo se již tradicí v naší farnosti, že ke konci školního roku společně podnikáme cestu do 
Hradce Králové na setkání s otcem biskupem. Letos se toto setkání dětí nekoná. Proto vás všechny 
srdečně zveme na společný výlet za jiným cílem. Naplánovali jsme výlet na opačnou světovou 
stranu, a to do města Brna a jeho okolí.  

Předběžný program výletu je: projížďka lodí na Brněnské přehradě, zastavení se v historické 
části Brna a odpoledne prožité v rodinném zábavném parku Bongo (www.bongobrno.cz).  
    Výlet se uskuteční v sobotu 14.  května 2011. Pojedeme autobusem a příspěvek na cestu a vstupné 
bude 80,- Kč. U menších dětí uvítáme doprovod rodičů.  

Přihlásit se můžete již od této neděle 17. dubna. t.r. na připravený arch papíru v kostele 
v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a Petrovicích. Podrobné informace budou ještě včas oznámeny 
ve farním zpravodaji Poutník.                                                                   sestra Ludmila 
 

ÚKLID FARY: 
V pondělí 2. května 2011 od 14.30 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře 
v Dolní Čermné. Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary. 
 

Jak to Bůh dokáže skloubit? (Z knihy: Zapaluji? Na minutu s Ladislavem Kubíčkem) 
Bůh nemůže být nespravedlivý, v tom případě 
by nebyl Bohem. Na tom se jistě shodneme 
všichni. Je-li Bůh, pak musí být dokonale a 
nekonečně spravedlivý a zároveň dokonale a 
nekonečně milosrdný. To jsou dvě zdánlivě 
neslučitelné vlastnosti. Jak je může Bůh 
skloubit? Jak? Přichází Kristus, bere na sebe 
náš hřích, bere na sebe náš trest, trpí za nás a 

nabízí nám spásu. Nabízí, avšak nevnucuje. 
Naprosto svobodně – jestli chceš!     
Poprvé v historii lidstva se zde setkáváme se 
smírnou hodnotou utrpení. Potupný kříž 
dostává hodnotu smírné oběti. Jde o zástupné 
utrpení – Kristus trpí zástupně místo nás, za 
nás, konkrétně za mne, za tebe – aby nás 
usmířil s Otcem. Toho je schopna jen láska.  

 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost             Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.   


