
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
2. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

Svátek Křtu Páně   -   neděle 7. ledna  2007 
Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí 

 
 Upozorňujeme, že vzhledem k dovolené duchovního správce nebudou v týdnu 
od pondělí 8.1. do čtvrtku 11.1.2007 v naší farnosti pravidelné mše svaté. V případě pohřbů 
nebo zaopatřování nemocných se obracejte na P.Jána Kubise, administrátora v Dolní 
Dobrouči. 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
10. ledna -  Středa - 1. týdne v mezidobí 
  15.00  Dolní Čermná - pohřební rozloučení (beze mše sv.) s paní Ernou Mikulovou 
12. ledna -  Pátek - 1. týdne v mezidobí 
  19.00  Dolní Čermná   - za Hynka Knajbla a duše v očistci 
13. ledna -  Sobota - sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 
  17.00  Verměřovice -  za farníky 
   18.30  Dolní Čermná   - za Jiřího Motla a Annu Bednářovou 
Tato večerní mše svatá v Dolní Čermné je s nedělní platností a nahrazuje mimořádně mši 
svatou, která měla být sloužena v neděli 14.ledna v 10.30 h. 
14. ledna  - Neděle  -  2. neděle v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná   -       7.30 h.   -  za živou rodinu 
Petrovice   -       9.00 h.   -  za Růženu a Karla Fajtovy 
Příležitost ke sv. zpovědi budete mít : ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před 
začátkem každé mše svaté. 

Akce ve farnosti v těchto dvou týdnech: 
pondělí 8. 1. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
úterý 9. 1. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 11. 1. Dětské klubíčko 9.00-11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 12. 1. farní knihovna  

mše svatá pro mládež 
setkání mladých 

16.00 -17.00 h.
19.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 13. 1. ministranti 9.00 h. fara Dolní Čermná 
  

Změna ve výuce náboženství v naší farnosti 
Tato změna se týká ZŠ ve Verměřovicích. Náboženství zde až do prosince 2006 učila paní Anna 
Motlová, která se z důvodu nástupu do zaměstnání výuce nemůže věnovat. Místo ní bude učit sr. 
Ludmila Kubicová, proto dochází i k posunu doby vyučovacích hodin.  
Výuka náboženství v ZŠ ve Verměřovicích bude probíhat: 
     1. a  2. třída   -  úterý      -   12.30  -  13.15 hod. 
 3., 4. a 5. třída   -  středa    -   13.40  -  14.25 hod. 



Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
týden skupina 

       15. 1.  -  21. 1. 2007 1.     Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
       22. 1.  -  28. 1. 2.     Macháček Karel, Macháček Jiří 
       29. 1.  -    4. 2. 3.     Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
         5. 2.  -  11. 2. 4.     Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 
       12. 2.  -  18. 2. 5.     Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 
       19. 2.  -  25. 2. 1.     Filáček Václav, Moravec Stanislav, Bednář Karel 
       26. 2.  -    4. 3. 2.     Macháček Karel, Macháček Jiří 
         5. 3.  -  11. 3. 3.     Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin 
       12. 3.  -  18. 3. 4.     Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 
       19. 3.  -  25. 3. 5.     Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 
 
PŘEHLED SLAVNOSTÍ  v  naší farnosti v roce 2007 
Prosím zaznamenejte si do svých kalendářů následující termíny  
poutních slavností a posvícení v kostelech naší dolnočermenské farnosti. 
KOSTEL POUTNÍ  SLAVNOST      

 den      a      hodina 
POSVÍCENÍ 
  den     a      hodina 

Dolní Čermná 29. 4. Ne       7.30,    10.00 11. 11. Ne     7.30,    10.00 
Petrovice 13. 5. Ne       9.00  23. 9.  Ne     9.00 
Jakubovice 17. 6. Ne       10.30 28. 10. Ne     10.30 
Verměřovice 24. 6. Ne       9.00 18. 11. Ne     9.00 
Mariánská Hora   9. 9. Ne       7.30,  10.00,  16.00     -    -   -   -   -   -  -  -   - 
 
Myšlenky pro každého 
Základním pravidlem tvého jednání ať je toto: důvěřuj vždycky v Boha tak, jako by všechen zdar 
tvého podnikání nezávisel na tobě, nýbrž na Bohu. Přitom však pracuj sám tak pilně, jako by Bůh 
nedělal nic, nýbrž vše ty sám.  
   Naděje, která se neopírá o pilné ruce, je slabá; stojí na slabých nohou. Bůh, který tě stvořil bez 
tebe, nespasí tě ani ti nepomůže bez tebe. 
   Ty musíš rozkřesat aspoň jiskru, Bůh rozdmýchá již oheň. Ty musíš zasít semínko, Bůh mu pak 
dá vzrůst. Jen tak poroste vše podle přání, jinak by zůstalo vše neplodné.  
   I kdybys chtěl, bez Boha nedokážeš nic. On zase, i když může všechno, nechce nic dělat bez tebe. 
Spojíš-li se s Bohem, dokážeš vše. 
   Milost Boží, která u jiných už tolik dokázala, nepozbude ani u tebe své síly, jen když ty neztratíš 
svou důvěru v Boha.  
   V co nebo v koho vlastně skládáš své naděje? 
      (Vybráno z knihy - Gabriel Havenesi, Jiskry sv. Ignáce) 
 

Přijď království tvé 
Kde je nenávist, ať je tvá láska    Kde je hřích, ať je milost 
Kde je válka, ať zavládne mír    Kde je vlažnost, ať je nadšení 
Kde je nečistota, ať je čistota, kde smilstvo, cudnost Kde je sobectví,ať je obdarování 
Kde je násilí, ať  je mírnost, kde pomsta, odpuštění  Kde je vypočítavost, ať je velkomyslnost 
Kde je bohatství, ať je láska k bližním   Kde je prázdnota, ať je plnost 
Kde je chudoba, ať je její radostné přijetí   Kde je tma, ať je světlo 
Kde je hrůza, ať je klid     Kde je oplzlost, ať je panenství 
Kde je smutek, ať je jásot     Kde je smutek, ať je radost 
Kde je strach ze smrti, ať je víra    Kde je zneužívání, ať je zodpovědnost 
Kde je beznaděj, ať je mír     Přijď království tvé 
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