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9. neděle v liturgickém mezidobí  -  6. března 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 7. března 

sv. Perpetuy a Felicity, mučednic 
7.00  -  17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti  
             oltářní zakončený společnou adorací a požehnáním 

ÚTERÝ          - 8. března 7.00  -  17.30  Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti 
9. týdne v mezidobí              oltářní zakončený společnou adorací a požehnáním 

 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za uzdravení 
              nemocné osoby s prosbou o další ochranu 
 19.00    biblická hodina 
  STŘEDA        - 9. března 16.30    mše sv. ve Verměřovicích  -  za farnost 

POPELEČNÍ STŘEDA 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce 
Den přísného postu                (lektorská služba: Macháčkovi st. 55)              

Účast na dnešní bohoslužbě  Při obou mší svatých se bude udělovat popelec, 
se velmi doporučuje. který je výzvou k pokání. 

ČTVRTEK    - 10. března 
po Popeleční středě 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             na dobrý úmysl 

 16.45    zkouška dětské scholy 
     PÁTEK          - 11. března 18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  

po Popeleční středě              (modlitbu vede mládež) 
 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování 

              Pánu Bohu s prosbou o další pomoc a ochranu 
20.00    zkouška chrámového sboru na faře v D. Čermné  

SOBOTA       - 12. března 
po Popeleční středě 

  9.00    schůzka ministrantů 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 

 

NEDĚLE  -  13. března 
 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Josefa Kroulíka, manželku a zetě 
             (lektorská služba: Jurenkovi 160) 

  9.00    mše sv. v Petrovicích  
             za rodiče Vondrovy a Filipovy 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné -  zaměřená pro děti 

              za Bohuslava Pecháčka, manželku a bratra 

 15.00    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
 

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 13. 3. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  Josef, zvaný Egyptský (Gn 37 -48), je jeden ze slavných Josefů …  
                              Které další zajímavé a následováníhodné Josefy znáš? 



Postní almužna 

Jak dobře a s užitkem prožít postní dobu? 
    Letos se nám poprvé v naší královéhradecké diecézi nabízí známá forma z tradice církve nazvaná 
postní almužna. V církvi se tradovala již od pradávna jako projev mezilidské solidarity a měla 
zároveň pomáhat duchovnímu růstu křesťana. Člověk se může něčeho zříci ve prospěch druhého. 
Svatý Petr Chryzolog napsal: „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. Kdo chce 
nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje předtím, kdo jej prosí.“ 
   Od Popeleční středy každý postní den můžeme svoji štědrost vůči Bohu a bližnímu projevit 
modlitbou a zároveň odřeknutím si něčeho, na čem můžeme ušetřit, a ušetřenou částku darovat  jako 
almužnu někomu potřebnému.  
   Každá farnost si měla sama určit, na co ušetřené peníze použije. Naše farnost Dolní Čermná věnuje 
svoji postní almužnu na projekt, který podporuje staré a chudé lidi v Arménii. Více o projektu 
najdete na stránkách: www.archa-hs.cz. 
   Jednotliví zájemci nebo rodiny si mohou pro svoji postní almužnu vzít papírové pokladničky, které 
jsou připraveny na stolcích v našich kostelích. O druhé neděli velikonoční 1. května 2011 poneseme 
pokladničky v obětním průvodu spolu s obětními dary. Potom bude naše postní almužna odeslána na 
zvolený účel.  
 

POPELEČNÍ STŘEDA  je dnem přísného postu od masitých pokrmů a dospělým věřícím 
od 18-ti do 60-ti let je nařízena ujma v jídle. Znamená to, 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.  
 

Plán kostelních sbírek  v naší farnosti v roce 2011 
Drazí, bratři a sestry, 
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2011. Prosím, zaznamenejte 
si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti 
také na jejich potřebu přispějte. Ohlašovány budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a 
opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji všem za pochopení a pomoc při financování oprav 
v naší farnosti.          otec Josef 

 
KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL 

           Termín konání sbírky ve farnosti 
           datum                  -               neděle 

sbírka „Svatopeterský haléř“ 27. února 2011 8. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 20. března 2011 2. postní 
sbírka při akci „Misijní koláč“ 3. dubna 2011 4. postní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 24. dubna 2011 Boží hod velikonoční 
sbírka na bohoslovce a seminář 15. května 2011 4. velikonoční 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 19. června 2011 Nejsvětější Trojice 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 24. července 2011 17. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 14. srpna 2011 20. v mezidobí 
sbírka na potřeby kostela na Mariánské Hoře 11. září 2011 Pouť na Mariánské Hoře 
sbírka na církevní školství 18. září 2011 25. v mezidobí 
sbírka na misie 23. října 2011 30. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 6. listopadu 2011 Posvícení v Dolní Čermné 
sbírka na Diecézní charitu 4. prosince 2011 2. adventní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 25. prosince 2011 Boží hod vánoční - neděle 
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