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7. neděle v mezidobí  –  19. února 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 20. února 7:30 -   17:30  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní zakončený 

7. týdne v mezidobí                  společnou adorací  
 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

ÚTERÝ     - 21. února 7:30 -   17:30  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní zakončený 
7. týdne v mezidobí                  společnou adorací a svátostným požehnáním 

 18:00 mše sv. v Dolní Čermné 
 19:00 biblická hodina 

STŘEDA  - 22. února 16:30 mše sv. ve Verměřovicích 
POPELEČNÍ STŘEDA 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   (lektor. služba: Macháčkovi 55) 

- den přísného postu  na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou 
Popelec se bude udílet  o další pomoc a ochranu 

při obou mších svatých. 19:00 náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK - 23. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

po Popeleční středě   
PÁTEK      - 24. února 18:30 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
po Popeleční středě  (modlitbu vede dětská schola) 

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
  za Ludmilu a Josefa Faltusovy a celý rod 

SOBOTA  - 25. února 9:00 schůzka ministrantů 
po Popeleční středě 17:00 mše sv. v Petrovicích s udílením svátosti nemocných 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      (lektor. služba: Řehákovi 283) 

NEDĚLE – 26. února  s udílením svátosti nemocných 
  za farníky 

1. neděle postní 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  

  s udílením svátosti nemocných 
  za ctihodnou sestru Benonii Markovou,  
  rodiče a sourozence 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Klekarovi 292) 
  za Blaženu Machovou, a celou rodinu 
 16:00 Ekumenická bohoslužba a setkání  
  na faře v Horní Čermné 

 



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.  
 

Postní almužna 
    Letos se můžeme v době postní opět zapojit do aktivity nazvané postní almužna. Tento projev 
praktické lásky a solidarity s druhými se zároveň stává příležitostí k duchovnímu růstu každého 
člověka, našich rodin, společenství, farnosti. Zkrátka všech těch, kteří se o to, co sami přijímají jako 
dar, chtějí dělit s potřebnými. 
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 před tím, 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.  
   Po domluvě členů Pastorační rady věnuje naše farnost letošní postní almužnu na dva projekty. 
Jedním je Adopce na dálku na podporu vzdělání dětí v rozvojových zemích a druhým projektem je 
Adopce nablízko. Tento projekt podporuje činnost asociace Přátelé salesiánské asociace Dona 
Boska, která vysílá dobrovolníky na pomoc potřebným do různých koutů světa. Více o projektu na 
stránkách: www.adopcenablizko.cz. O obou projektech bude uvedeno více v některém z příštích 
čísel našeho farního zpravodaje.  
   Jednotliví zájemci nebo rodiny si mohou pro svoji postní almužnu vzít papírové pokladničky 
připravené v našich kostelích. O druhé neděli velikonoční 15. dubna 2012 poneseme svůj dar 
v obětním průvodu spolu s obětními dary. Potom naši postní almužnu odešleme na zvolený účel.  
 
 

INFORMACE  
-  Prosíme farníky o službu při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní v kostele v Dolní Čermné v 
pondělí 20.2. a v úterý 21.2. před Popeleční středou (22.2.).  
Prosíme, zapište se na připravený rozpis na stolku u hlavního 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. 
 

-   Úkol pro děti na mši svatou v neděli 4. 3. 2012 v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  Jak se jmenoval první král Izraele a kdo ho na krále pomazal?   (1 Sam 10,1-9)  
 

-   K přípravě dětí na první svaté přijímání 
Děti, které se budou připravovat na přijetí svátostí, budou farnosti představeny v neděli 4. 3. 2012 při 
mši svaté v 10.30 h. v kostele v Dolní Čermné. K první svátosti smíření děti půjdou v sobotu 26. 5. a 
k prvnímu svatému přijímání v neděli 27. 5. 2012 při mši svaté v 8 hodin v Dolní Čermné.  
     Katecheze pro děti budou probíhat na faře vždy v pondělí: 
  5. 3.  -  v 15:00 h.   2. 4.  -  v 15:00 h. 30. 4.  -  v 15:00 h. 
19. 3.  -  v 16:15 h.  (děti a rodiče) 16. 4.  -  v 15:00 h.   7. 5.  -  v 15:00 h. 
26. 3.  -  v 15:00 h. 23. 4.  -  v 15:00 h.  14. 5.  -  v 16:15 h.  (děti a rodiče) 

   

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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