
   zprávy z farnosti 
       DOLNÍ ČERMNÁ             

        7. a 8. týden  
             2008                     

 
 
 

 
1. neděle postní   -   10. února  2008 

 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu : 
Pondělí po 1. neděli postní 
11.února   
Panna Maria Lurdská, 
Světový den nemocných 

16.15  nácvik zpěvu na dětské bohoslužby na faře v Dolní Čermné 
17.30  modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - děti 
18.00  mše sv. v Dolní Čermné  
           - za posilu ve stáří a v nemoci pro všechny farníky 

Úterý po 1. neděli postní 
12.února 

16.30  setkání žen při kávě a čaji na faře v Dolní Čermné 

Středa po 1. neděli postní 
13.února 

17.30  modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - akolyta 
18.00  mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
19.00  biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

Čtvrtek po 1. neděli postní 
14.února 

  6.45  mše sv. v Dolní Čermné - za rodinu Kleinovu, Leskourovu, 
           Podhradských a za všechny, za které se nikdo nemodlí 
19.00   jednání Pastorační rady farnosti na faře v Dolní Čermné 

Pátek po 1. neděli postní 
15.února 

18.30  modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - mládež  
19.00  mše sv. v Dolní Čermné - rytmická 
           - za Josefa a Marii Holečkovy a duše v očistci 
20.00  setkání mládeže na faře v Dolní Čermné 

Sobota po 1. neděli postní 
16.února 

17.00  mše sv. v Petrovicích  -  za Boží pomoc v nemoci 

Neděle 2. postní 
17.února 

  7.30  mše sv. v Dolní Čermné  
           - za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 
  9.00  mše sv. ve Verměřovicích  
           - za ctihodnou sestru Benonii Markovou a sourozence  
10.30  mše sv. v Dolní Čermné 
           - za Vojtěcha Formánka, manželku a sourozence 
15.00   pobožnost Křížové cesty v Dolní Čermné 

 
Příležitost ke sv. zpovědi budete mít od 11.2. - do 24.2. :  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba :   
17. 2.  -  2. neděle postní                          24. 2.  -  3. neděle postní     
Dolní Čermná    7.30 h.   -   Langrovi č.173        Dolní Čermná   7.30 h. - Jurenkovi 160 
Dolní Čermná  10.30 h.   -   Pecháčkovi MH      Dolní Čermná  10.30 h. - Macháčkovi ml.180 HČ 
                                          

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 11.2. -  17.2. 2008 :   Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
V týdnu od: 18.2. -  24.2. 2008 :   Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 



2. neděle postní   -   17. února  2008 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu : 
Pondělí  po 2. neděli postní 
18.února  

16.15  nácvik zpěvu na dětské bohoslužby na faře  
17.30  modlitba Křížové cesty  v kostele v Dolní Čermné - děti 
18.00  mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
           -  za Františka Komárka, manželku a sourozence 
19.00  náboženství pro středoškoláky 

Středa  po 2. neděli postní 
20.února 

  9.00 - 11.00  Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
17.30  modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - akolyta 
18.00  mše sv. v Dolní Čermné  
            - za Josefa a Martu Junkovy a rodiče 
19.00  biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

Čtvrtek po 2. neděli postní 
21.února 

  6.45    mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
 

Pátek po 2. neděli postní 
22.února  - Svátek  
Stolce sv. Petra, apoštola 

16.00 - 17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
18.30  modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - mládež 
19.00  mše sv. v Dolní Čermné -  za farníky 

Sobota po 2. neděli postní 
23.února 

  9.00 - 11.00  Dopoledne pro misie na faře v Dolní Čermné – děti 
  9.00   schůzka ministrantů na faře v Dolní čermné 
17.00  mše sv. ve Verměřovicích  -  za Oldřicha Rybku a rodiče 

Neděle 3. postní 
24.února 

  7.30  mše sv. v Dolní Čermné -  za rodinu Šilarovu a Cejnarovu  
  9.00  mše sv. v Petrovicích -  na poděkování Pánu Bohu za dar  
           života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu 
10.30  mše sv. v Dolní Čermné -  za rodinu Klekarovu 
15.00  pobožnost Křížové cesty v Dolní Čermné 

 

 

 
 

Slovo kříž je nesmyslem pro ty, kteří jsou na cestě k záhubě.  
Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.   ( 1Kor 1,18) 
 
Kamkoli se podívám, kříže. 
Země je místo, kde jsme tě ukřižovali. Neporozuměli jsme ti, byl jsi pro nás příliš velký.  
Ty jsi se nechal ukřižovat. Ty jsi přijal být pro nás příliš velký a neopustil jsi nás.  
Pomoz mi, abych tě miloval. 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393149 

DOPOLEDNE PRO MISIE 
 

Všechny děti, které rády malují, kreslí a tvoří dárky, 
zveme na faru v Dolní Čermné v sobotu 23.2.2008 
od 9.00 do 11.00 hodin. Budeme si povídat o misiích 
a připravíme pohlednice a přáníčka, které 
nabídneme při farní akci „misijní koláč“ v neděli 
2.3.2008.  
Naše výrobky budou dárkem dětí naší farnosti 
dětem  v misiích.                            


