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Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁN Ě -  neděle 24. dubna 2011 
 

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 v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 25. dubna 

V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM     
 7.30    mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Kyšperkovi) 
             za Rudolfa Formánka, manželku Alžbětu a jejich rodiče 

  9.00    mše sv. v Petrovicích 
               za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru 

 ÚTERÝ       - 26. dubna  
 V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM      
    STŘEDA      - 27. dubna 15.30    příprava před 1. sv. přijímáním pro děti na faře 
V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM     19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

              za Růženu a Františka Šilarovy 
 20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 28. dubna  
V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM     

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na dobrý úmysl 
16.45    zkouška dětské scholy           

     19.00    jednání Pastorační rady farnosti 
     PÁTEK       - 29. dubna 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM                  za Marii a Emila Vávrovy a jejich syna 
 20.00    zkouška chrámového sboru na faře 
    SOBOTA       - 30. dubna 15.00    kurz sebeobrany v Orlovně v Dolní Čermné  

V OKTÁVU VELIKONO ČNÍM     19.00    mše sv. ve Verměřovicích - na poděkování za 20 let 
              společného života s prosbou o další pomoc a ochranu 

       7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
NEDĚLE  -  1. května              za Annu a Václava Kunertovy 

              (lektorská služba: Prokopovi, Eliášovi 329) 

2. NEDĚLE VELIKONO ČNÍ   9.00    mše sv. v Petrovicích   
„Božího milosrdenství“              za zemřelé z rodiny Prokopcovy a Štěpánkovy 

 10.30    mše sv. v Dolní Čermné -  zaměřená pro děti  
                za farnost 

Blahořečení papeže Jana Pavla II.   16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 
ve Vatikánu.                za Jana a Věru Macháčkovy a duše v očistci  

                 (lektorská služba: Málkovi 77 HČ) 



Blahořečení Jana Pavla II. 
1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství bude ve Vatikánu blahořečen   

papež Jan Pavel II.  (* 18. května 1920,  + 2. dubna 2005) 
 

Co je to Blahořečení? 
Zesnulí křesťané, kteří žili svatě, mohou být církevně uctíváni, jakmile je uzavřen určitý proces uznání 
(proces blahořečení). Kromě svatosti života jsou předpokladem blahořečení i zvláštní důkazy milosti 
Boží, např. to, že Bůh na přímluvu těchto spravedlivých učinil některé zázraky. Blahořečený světec je 
pak nazýván "blahoslaveným". Na rozdíl od kanonizovaných světců, uctívaných v celém katolickém 
světě, je církevní kult blahoslavených většinou omezen, např. na diecézi, zemi, řádové společenství 
atd. Blahořečení bývá předstupněm kanonizace (prohlášení za svatého). Tak byla např. Anežka Česká 
prohlášena za blahoslavenou papežem Piem IX. roku 1874 a kanonizována v listopadu 1989 papežem 
Janem Pavlem II.  

 

Věřit ve vzkříšení … 
- Lidské hledání života po smrti nalézá 
konečné naplnění v Kristově zmrtvýchvstání. 
Protože vzkříšený Kristus je zjevná Boží 
odpověď na tuto hluboce prožívanou touhu 
lidského ducha, církev vyznává: "Věřím ve 
vzkříšení těla a v život věčný." Vzkříšený 
Kristus ujišťuje muže a ženy každého věku, 
že jsou voláni k životu za hranicemi smrti. 
Vzkříšení těla je víc než jen nesmrtelnost 
duše. Celý člověk, tělo i duše, je předurčen k 
věčnému životu.                        (Jan Pavel II.) 

-  Utrpením Pán přešel ze smrti do života a 
otevřel cestu nám, kteří věříme v jeho 
vzkříšení, abychom ze smrti do života přešli i 
my (Sv. Augustin). Prožít Velikonoce, t,j. 
přejít ze smrti do života, znamená věřit ve 
vzkříšení. Sv. Augustin dále pokračuje: Není 
nic velkého, že Ježíš zemřel, tomu věří i 
pohané, židé a bezbožníci; tomu věří všichni. 
Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z 
mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo 
zmrtvýchvstání.    (Raniero Cantalamessa)        

 

Jak dobře a s užitkem prožít postní dobu?  
Tuto otázku jsme si kladli na začátku postní doby v krátkém zamyšlení pod názvem Postní almužna 
ve zpravodaji Poutník (10/2011). Mnozí jsme se nechali inspirovat slovy sv. Petra Chryzologa: „Kdo 
se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá 
svoje před tím, kdo jej prosí.“  
Plodem našeho postního snažení může být vnitřní radost, která je darem upřímného vztahu k Pánu 
Bohu a k bližnímu. A naši radost ještě umocňuje námi našetřený dar pro staré a chudé lidi v Armenii.  
O druhé neděli velikonoční 1. května přineseme postní almužnu v obětním průvodu s obětními 
dary při každé mši svaté (v sobotu 30.4. v 19.00 h. ve Verměřovicích, v neděli 1.5. v 7.30 a 10.30 h. 
v Dolní Čermné, v 9.00 h. v Petrovicích a v 16.00 h. na Mariánské Hoře).  
Na stolku spolu s obětními dary bude připravena i jedna větší pokladnička (označená Postní 
almužna), do které můžeme dát svůj dar. Tuto společnou pokladničku spolu s obětními dary 
přineseme v obětním průvodu. Potom bude naše postní almužna odeslána na zvolený účel.  
Malé papírové pokladničky nám mohou posloužit příště k podobnému účelu.
 

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 1. 5. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  
 

 Schránka smlouvy, Archa úmluvy, Schrána svědectví (Ex 25)… 
Namaluj, jak asi vypadala. Při pozorném čtení příběhu se dozvíš, 
co je v ní uloženo…            
 

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