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5. neděle v mezidobí – 10. února 2013 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ  - 11. února 7:30 -  17:30  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v D.Čermné 
Panny Marie Lurdské   
Světový den nemocných 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

ÚTERÝ  - 12. února 7:30 -  17:55  Výstav Nejsvětější svátosti oltářní zakončený  
5. týdne v mezidobí  svátostným požehnáním 

 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování s prosbou 
  o další Boží pomoc a ochranu 
 19:00 biblická hodina 

STŘEDA  - 13. února  Popelec se bude dnes udílet při obou mších svatých. 
POPELEČNÍ STŘEDA 16:30 mše sv. ve Verměřovicích  -  na úmysl dárce 

- den přísného postu 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
 19:00 náboženství pro středoškoláky  

ČTVRTEK - 14. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po Popeleční středě 19:00 jednání Pastorační rady farnosti 

PÁTEK  - 15. února 18:30 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (povede akolyta) 
po Popeleční středě  Mše svatá dnes nebude. 

SOBOTA  - 16. února 17:00 mše sv. v Petrovicích  
po Popeleční středě  s udílením svátosti nemocných 

  za Josefa Majvalda, manželku a rodiče 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Bednářovi 302) 

NEDĚLE – 17. února  s udílením svátosti nemocných  

  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 

1. NEDĚLE POSTNÍ  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
  s udílením svátosti nemocných  
  za dar uzdravení s prosbou o další pomoc a ochranu 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Vašíčkovi 349) 
  za Milušku a Jaroslava Náglovy 

 15:00 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 

 



INFORMACE z farnosti 
-  Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít ve farním kostele v Dolní  
   Čermné vždy 30 minut před začátkem mše svaté ve všedních dnech a od 7 do 7.25 h.  
   v neděli ráno. 
 

-  Prosíme farníky o službu při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní před Popeleční     
   středou a začátkem doby postní v kostele v Dolní Čermné:  v neděli 10.2. od 12:00  
   do 16:00 h., v pondělí 11.2. od 7:30 do 17:30 h. a v úterý 12.2. od 7:30 do 17:30 h.  
   Prosíme, zapište se na připravený rozpis na stolku u hlavního vchodu do kostela.  
 

-  Ve čtvrtek 14.2. od 19:00 h. proběhne na faře jednání Pastorační rady farnosti.  
   Členy prosíme o účast. 
 

-  Společné udílení svátosti nemocných bude v naší farnosti při mši svaté v sobotu 16.2.   
   v Petrovicích (17:00 h.), v neděli 17.2. v Dolní Čermné (7:30 h.) a ve Verměřovicích  
   (9:00 h.). Prosíme zájemce, aby se zapsali na připravený formulář v našich kostelech. 
 

- Příprava na první svatou zpověď a první svaté přijímání dětí v naší farnosti bude  
  probíhat v příštím roce 2014. Příprava bude určena dětem, které budou ve 3.třídě  
  a  starším.  
 

Postní almužna 
„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.“  
Tato slova sv. Petra Chryzologa nás mohou i letos provázet dobou postní při 

aktivitě postní almužna. 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 dar někomu potřebnému.  

V našich kostelech jsou připravené papírové pokladničky, které si můžete pro tento 
účel vzít. O druhé neděli velikonoční 7. dubna 2013 poneseme svůj dar v obětním 
průvodu spolu s obětními dary.  

Letošní postní almužnu věnujeme opět na projekt Adopce na dálku. Podpoříme ve 
studiu našeho adoptivního chlapce Richarda L.D´ Souza. Richardovi je 15 let a v příštím 
školním roce, který u nich potrvá od června 2013 do března 2014, bude chodit do 8. 
třídy. Žije v diecézi Belgaum v indickém státě Karnataka. 
       
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.  
 

Půst 
Když se řekne půst, možná tě napadne, že to 
znamená méně jíst. Ale to není všechno. 
Půst znamená také:  
Méně mluvit a více mlčet.  
Méně spěchat a více zpomalit.  
Méně dělat a více přemýšlet o tom, co děláš. 
Méně rozhazovat a více šetřit.  
Méně se rozptylovat a více se soustředit. 
Méně se věnovat zábavě a více Bohu.  
Méně a více.  
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