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6. neděle v liturgickém mezidobí -  15. února 2009 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  - 16. února   
6. týdne v mezidobí 
 

16.45    zkouška zpěvu dětské schóly na faře 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Františka Nastoupila a manželku 

ÚTERÝ       - 17. února   
6. týdne v mezidobí 

 

STŘEDA    - 18. února   
6. týdne v mezidobí 
 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Pavla Hanuse a manželku 
19.00    biblická hodina na faře  

ČTVRTEK  - 19. února   
6. týdne v mezidobí 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za farníky 
 

PÁTEK        - 20. února   
6. týdne v mezidobí 

16.00   farní knihovna 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Hanu Šmejdířovou, manžela a rodiče 

SOBOTA     - 21. února   
6. týdne v mezidobí 

17.00    mše sv. ve Verměřovicích    
             za ctihodnou sestru Benonii Markovou,  
             rodiče a sourozence 

 

NEDĚLE  -  22. února 
 

7. neděle v liturgickém  
mezidobí 

 
 

7.30 mše sv. v Dolní Čermné  
na poděkování za dar uzdravení 

  
  9.00    mše sv. v Petrovicích 
             za Josefa Moravce a Boží pomoc v nemoci 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti             

 za Marii a Josefa Holečkovy a rodiče z obojí strany 
 

11.30    výstav Nejsvětější svátosti oltářní až do 16.00 h., 
16.00    společná adorace a svátostné požehnání  

Příležitost ke sv. zpovědi v obou dvou týdnech budete mít :  
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba: 
22. 2.  -  7. neděle v mezidobí Dolní Čermná        7.30 h.     -  Prokopovi, Eliášovi č. 329 
25. 2.  -  Popeleční středa  Dolní Čermná      18.00 h.     -  Vyhnálkovi č. 351 
  1. 3.  -  1. neděle postní  Dolní Čermná        7.30 h.     -  Havlíčkovi č. 241 
     Dolní Čermná      10.30 h.     -  Vágnerovi č. 102 
 

Oznámení:    Dětské klubíčko ve středu 18. února 2009 nebude.  



7. neděle v liturgickém mezidobí -  22. února 2009 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  - 23. února   
sv. Polykarpa,  
biskupa a mučedníka 

16.45    zkouška zpěvu dětské schóly na faře 
7.00 - 17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti  
             oltářní zakončený společnou adorací a svátostným  
             požehnáním 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Vincence a Marii Junkovy 

ÚTERÝ       - 24. února   
7. týdne v mezidobí 

16.30   setkání žen na faře 
7.00 - 17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti  
             oltářní zakončený společnou adorací a svátostným  
             požehnáním  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             na úmysl dárce 

STŘEDA    - 25. února 
POPELEČNÍ  STŘEDA 
 
Den přísného postu od masitých 
pokrmů a dospělým věřícím od 18-
ti do 60-ti let je nařízena ujma 
v jídle, což znamená, že je dovoleno 
se do sytosti najíst jen jednou 
během dne. Tímto postem nejsou 
vázáni nemocní lidé a malé děti. 

Popeleční středou zahajujeme postní dobu, která nás vede 
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k soustředěnosti, 
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.  
Účast na dnešní bohoslužbě se velmi doporučuje !!  
Při mši sv. se bude udílet popelec, který je výzvou k pokání. 
 
16.30    mše sv. ve Verměřovicích 
             na úmysl dárce 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Marii  Matyldu Markovy, rodiče a sourozence 
 

ČTVRTEK  - 26. února   
po Popeleční středě 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za farníky 

PÁTEK        - 27. února   
po Popeleční středě 

16.00    farní knihovna  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné - rytmická 
             za Josefa a Martu Junkovy a rodiče 
19.00    vikariátní večer mladých v Dolní Čermné 

SOBOTA     - 28. února   
po Popeleční středě  

  9.00    schůzka ministrantů na faře 
17.00    mše sv. v Petrovicích 
             za zemřelé z rodiny Fajtovy a Prokopcovy 
18.30    mše sv. v Dolní Čermné – s nedělní platností               

 za Hanu Marešovou a rodiče 
 Tato mše sv. je přeložena ze zítřejší neděle 1. března,  
 kdy mše sv. v 10.30 h. mimořádně nebude.  

 

NEDĚLE  -  1. března 
 

1. neděle postní 
 
 

7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Jiřího Pecháčka 
  
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Marii a Václava Moravcovy a syna Karla 
 
15.00    pobožnost Křížové cesty v Dolní Čermné 

 

Odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné v týdnu: 
- od 16.2. do 22.2.:  Vacek Jan, Štěpánek Karel 
- od 23.2. do  1.3. :   Macháček Jiří, Macháček Karel, Macháček Miloš 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393 149 


