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5. neděle v mezidobí  –  5. února 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 6. února 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

sv. Pavla Mikiho a druhů,   
mučedníků   

ÚTERÝ     - 7. února 16:00 setkání rodičů před přípravou dětí na 1. svaté přijímání 

5. týdne v mezidobí  na faře v Dolní Čermné 
 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   za P. Bedřicha Smištíka 
 19:00 biblická hodina 

STŘEDA  - 8. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
5. týdne v mezidobí  za Metoděje Podlezla, manželku a rodiče z obojí strany  

 19:00 náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK - 9. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
5. týdne v mezidobí  za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 

 19:00 jednání Pastorační rady farnosti  
PÁTEK      - 10. února  V těchto dnech budou mše sv. v jiném čase než  

sv. Scholastiky, panny  obvykle z důvodu dovolené otce Josefa. 

  V případě zaopatřování a pohřbu zastupuje 

  P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče, č. tel.: 605 543 654. 
   

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
   

SOBOTA  - 11. února   
Panny Marie Lurdské 16:30 mše sv. v Petrovicích  
Světový den nemocných  za Josefa Krátkého a manželku 
NEDĚLE – 12. února   

6. neděle mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Moravcovi 267) 
  za Annu a Petra Mikulovy a jejich syna 

 

-  Prosíme farníky o službu při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní v kostele v Dolní 
Čermné ve dnech 20.2. a 21.2. před Popeleční středou (22.2.). Prosíme, zapisujte se 
v kostele v Dolní Čermné na připravený rozpis na stolku u vchodu do kostela.  
 

-   Společné udílení svátosti nemocných bude v naší farnosti při mši svaté v sobotu 25.2. 
v Petrovicích(17:00 h.), v neděli 26.2. v Dolní Čermné (7:30 h.) a ve Verměřovicích (9:00 
h.). Prosíme zájemce, aby se zapsali na připravený formulář v našich kostelech.



6. neděle v mezidobí  –  12. února 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 13. února 16:45 zkouška dětské scholy na faře 
ÚTERÝ       - 14. února  Z důvodu čerpání dovolené otce Josefa nebudou  

STŘEDA    - 15. února  v tomto týdnu ve všedních dnech mše svaté.  
ČTVRTEK - 16. února  V případě zaopatřování a pohřbu zastupuje 

PÁTEK       - 17. února  P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče (605 543 654). 
SOBOTA  - 18. února   
6. týdne v mezidobí 9:00 schůzka ministrantů 

 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   -   za farníky 
NEDĚLE – 19. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Pecháčkovi 53) 

  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 

7. neděle mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích            

  za Josefa Majvalda, manželku a oboje rodiče 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti  
  za Františka Nastoupila a manželku 
  Při této mši svaté bude pokřtěn Tomáš Vondra ml. 
   

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012 
Už podvanácté vyšli kolem svátku Tří králů do ulic měst a obcí České republiky malí koledníci. 

Zpívali koledy, písmeny K+M+B (Christus mansionem benedicat), která psali nad dveře, přinášeli zvěst 
„A ť Kristus žehná tomuto domu“, a nabídli lidem také příležitost přispět na potřebné. Koledníci svým 
přáním štěstí a zdraví přinášejí radost, a řada starších občanů už se na ně těší a netrpělivě je očekává. 

Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chudé. 
Chudoba má v každé době svoji novou podobu, a tak je výtěžek TS určen na podporu služeb, které 
poskytuje Charita ČR lidem v nouzi. Jsou to např. služby pro seniory, nemocné a handicapované, lidi bez 
domova nebo služby pro rodiny s dětmi.  

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR a účastní se jí kolem 50.000 
koledníků, většinou z řad dětí a mládeže.   Také v celookresní působnosti je tato akce podmíněna širokou 
spoluprací Charity s farnostmi, obecními a městskými úřady a stovkami dobrovolníků.  
 35 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno Charitě ČR na náklady spojené s přípravou sbírky a na 
humanitární krizový fond. Zbylých 65 % je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu 
organizují. 

Jménem Oblastní charity upřímně děkujeme všem, kdo s Tříkrálovou sbírkou pomáhají: našim 
asistentům v jednotlivých městech a obcích, koledníkům, správcům farností, zástupcům města a vám, kdo 
jste koledníky přijali, a svým finančním darem projevili sounáležitost s bližními. Bez vás všech by 
Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna. Úspěšnost sbírky se obvykle vyjadřuje výší vybrané částky, 
tedy „jen“ v penězích. Dobře ale víme, kolik za tím vším stojí práce, času a energie ze strany našich 
asistentů a koledníků, zástupců měst a obcí, farností…  Upřímně vám všem děkujeme, vážíme si vaší 
ochoty a přízně. 

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky je určen mimo jiné na provozní náklady služby pro ohrožené 
rodiny s dětmi „Šance pro rodinu“, kterou zatím využívá 15 rodin z celého okresu, nebo na provozní 
náklady občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejich kontaktních míst v okrese. 
Více informací najdete na: www.uo.charita.cz           Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
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