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4. neděle postní „radostná“  -  2. března 2008 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
Pondělí  po 4. neděli postní 
3. března  

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 farníky 
19.00   náboženství pro středoškoláky 

Středa  po 4. neděli postní 
5. března 

  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  
            na úmysl dárce 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

Čtvrtek po 4. neděli postní 
6. března 

  6.45   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
dopoledne  -  návštěva nemocných a starších farníků 
15.00 -17.55   příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
18.00   mše sv. ve Verměřovicích   
            na úmysl dárce 

Pátek po 4. neděli postní 
7. března  
1. pátek v měsíci,  
zasvěcený úctě 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

dopoledne  -  návštěva nemocných a starších farníků 
16.00 -17.00  farní knihovna na faře v Dolní Čermné 
16.00 -18.55  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
18.30   modlitba Křížové cesty v kostele v Dolní Čermné - mládež 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Františka Andrle, manželku, sourozence, dceru a syna 
po mši svaté  - adorace pře vystavenou Eucharistií 

Sobota po 4. neděli postní 
8. března 

  9.00   schůzka ministrantů na faře v Dolní Čermné 
18.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Petra a Růženu Duškovy  

Neděle 5. postní 
9. března 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Josefa Kroulíka, manželku a zetě 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích   
            za Leopolda Hubálka a oboje rodiče 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné   
            na poděkování za 70 let života 
15.00   pobožnost Křížové cesty v Dolní Čermné 

 
Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu :  
Ve farním kostele se zpovídá: v pátek od 16.00 h. – do 18.55 h. a v ostatní dny vždy 30 minut 
před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h. 
 



Bůh je zde stále 
 Já ho cítím vždy a všude, v něm je má síla a 
spolu se svatým Janem mohu říci, že „to 
vítězství, které přemohlo svět, je naše 
víra“(1Jan 5,4). 
   Vidím ho u kořene všech věcí, v pozadí 
každé události, v průzračnosti každé pravdy, 
v důvěrnosti každé lásky. Stále! A právě 
proto jsem šťastný. A nikdy se necítím sám.    
   Jemu, jeho přítomnosti, vděčím za to, že 
mě zbavil všeho strachu, že vyléčil mé 
nespočetné komplexy a že mi dává stále 
více rozumět tomu, co je to pravé 
osvobození.  

 Od té doby, co se bojím pouze jeho, nemám 
strach z žádného člověka. Má bázeň před 
ním však není otrocká. Je to sladká bázeň 
pramenící z toho, že se cítím jako dítě, 
kterému jeho skvělý otec už řekl spoustu 
nádherných věcí a ještě mnohem více má v 
zásobě pro budoucnost.  
    Má bázeň pramení z toho, že Bůh je 
tajemství. Vůbec mi to nevadí. Naopak. 
Každý den, když s ním rozmlouvám, 
odhaluji spoustu nových věcí, a to právě 
díky tomu, že nic nepřekypuje novostí tolik 
jako tajemství samo. A tajemství Boží je 
nevyčerpatelné.             (Carlo Carretto) 

 
Pozvání pro rodiče 
První svaté přijímání dětí v naší farnosti budeme letos slavit v neděli 8. června. 
Připravovat se budou děti, které chodí do druhé třídy ZŠ a děti starší, které ještě nebyly 
u prvního svatého přijímání a nyní mají zájem. Katecheze pro tyto děti bude probíhat 
jednou týdně na faře v Dolní Čermné a první setkání se uskuteční v týdnu od 25. 3. - do  
28.3. t.r., a potom každý týden až do konce května.  
Rád zvu rodiče těchto dětí na setkání, které je naplánováno na středu 12. 3. 
t.r. od 16.00 hodin na faře v Dolní Čermné. Prosím alespoň jednoho 
z rodičů o účast na tomto setkání.  
           otec Pavel 
 

Pochod pro život 
V sobotu 29. března 2008 se v Praze uskuteční 8. ročník Pochodu pro život. Touto 
formou lze účinným a viditelným způsobem vyjádřit svůj nesouhlas se zákonem, který 
umožňuje brutální a bolestivé zabíjení dosud nenarozených dětí, kterých po dobu 
účinnosti tohoto zákona bylo utraceno více než 3 000 000. Cílem pochodu je společná 
modlitba a veřejná výzva našim zákonodárcům, aby tento zákon změnili.  
Začínáme mší svatou v Chrámu Páně sv. Jiljí (nachází se několik desítek metrů od 
Betlémské kaple směrem na Staroměstské náměstí) v Husově ulici ve 12.30 hod. a po té 
se sejdeme na Staroměstském náměstí ve 14.00 hod. Odtud se společně za modlitby 
Svatého růžence vydáme na Václavské náměstí, kde bude pochod asi v 16.00 hod. 
zakončen.  
Doporučené spojení je vlakem z Ústí nad Orlicí v 9.21 hod. Do Ústí nad Orlicí je nejlépe 
dopravit se auty. Pokud by se někdo rád pochodu zúčastnil a nemá možnost se do Ústí 
nad Orlicí dopravit, kontaktujte mne, prosím, na telefonním čísle 465 393 725 nebo 
605 763 463. Děkuji.  
                    Tonda Pecháček, Mariánská Hora 
 

Lektorská služba : 
17. 2.  -  5. neděle postní   Dolní Čermná    7.30 h.   -   Kužílkovi 202 HČ       

Dolní Čermná  10.30 h.   -   Macháčkovi st.180 HČ 
                                          

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 3. 3. -  9. 3. 2008 : Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel  
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393149 


