
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
6. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

5. neděle v mezidobí  -  4. února  2007 
 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
5. února - Pondělí  - sv. Agáty, panny a mučednice, mše svatá pro děti 
  18.00  Dolní Čermná  -  za rodiče Navrátilovy a Marii Navrátilovou 
7. února -  Středa  - 5.týdne v liturgickém mezidobí 
  18.00  Dolní Čermná -  za Ernu Mikulovou 
8. února -  Čtvrtek  - 5.týdne v liturgickém mezidobí 
  6.45      Dolní Čermná  - za nemocnou osobu 
9. února -  Pátek - 5.týdne v liturgickém mezidobí 

 19.00  Dolní Čermná  -  za Cyrila Vránu a rodiče 
10. února -  Sobota - sv. Scholastiky, panny 
  17.00  Verměřovice  -  za rodinu Výprachtickou a Moravcovu 
11. února  - Neděle  -  6. neděle v liturgickém mezidobí, SVĚTOVÝ DEN  NEMOCNÝCH 
Dolní Čermná     - 7.30 h.  -  za všechny nemocné farníky 
Petrovice       - 9.00 h.  -  za Václava a Filomenu Mikulovy a jejich syna Pavla 
Dolní Čermná     -   10.30 h.  -  na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu 
Horní Čermná    -   16.00 h.  -  ekumenická bohoslužba na faře  
                            Káže P.Pavel Seidl, farář v Dolní Čermné 
Příležitost ke sv. zpovědi budete mít : ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem 
každé mše svaté. 
 

Lektorská služba :   11. 2.  -  6. neděle v liturgickém mezidobí     
         Dolní Čermná     7.30 h.   -   Kužílkovi č. 202 HČ 
          Dolní Čermná 10.30 h.   -   Vávrovi č. 264 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  5. 2. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

úterý 6. 2. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 8. 2. Dětské klubíčko 

jednání Pastorační rady farnosti 
9.00-11.00 h. 

19.00 h. 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 9. 2. farní knihovna  
zkouška chrámového sboru 

16.00-17.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 10. 2. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 11. 2. Ekumenická bohoslužba 16.00 h. fara Horní Čermná 
 

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 5.2. -  11.2. 2007 :   Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej 



Společné udílení svátosti nemocných 
Bratři a sestry, kteří máte zájem o přijetí svátosti nemocných, prosím, napište svá jména, příjmení, věk a 
adresu bydliště na archy papíru, jsou na stolku u dveří kostelů v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a 
v Petrovicích. Svátost nemocných mohou přijmout všichni věřící, kteří splňují tyto podmínky : jsou vážně 
nemocní nebo jsou starší jak 60 let, žijí buď sami nebo před církví v platném manželství a přijali svátost 
smíření.  
Společné udílení svátosti nemocných se v naší farnosti uskuteční: v sobotu 10.2. 2007 při večerní 
mši sv. v 17.00 hod. ve Verměřovicích, v neděli 11.2. při ranní mši svaté v 7.30 hod. v Dolní Čermné 
a při mši sv. v 9.00 hod. v Petrovicích.      otec Pavel 
 

Rozvrh úklidu farního kostela: únor - květen 2007 
datum úklid.sk.  vedoucí skupiny pomocník pomocník 
sobota      17. 2.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota      24. 2. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota        3. 3. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota      10. 3. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota      17. 3. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota      24. 3. 6. Dvořáková Vlaďka Matyášová  Anděla Šemberová  Marie 
sobota      31. 3. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota       7. 4. 8. Vránová  Alžběta Adamcová Slávka Vránová  Helena 
sobota     14. 4.   9. Kunertová Ludmila Bláhová Věra Bednářová Aloisie 
sobota     21. 4.  10. Venclová Vítězslava Formánková  Hana  
čtvrtek    26. 4.  generální úklid farního kostela 
sobota       5. 5.    11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila Blažková  Vlasta 
sobota     12. 5. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Ty jsi Ježíš?  
Před pár lety odjela skupina podnikatelů do Chicaga na oblastní obchodní konferenci. Všichni slíbili 
svým manželkám, že do páteční večeře budou určitě zpátky doma.  
Konference se ale poněkud protáhla, a tak se stalo, že její účastníci taktak na poslední chvíli doběhli 
s letenkami v rukou do letištní haly. Jak se o překot řítili terminálem, jeden z nich zakopl a nechtěně 
převrhl rozkládací stolek, na kterém stál koš s jablky. Hnali se dál a těsně před startem ještě stihli 
nastoupit do letadla. Všichni krom jednoho. Ten se totiž zastavil, protože mu přišlo líto dívenky, jejíž 
jablka se rozkutálela. Zamával na pozdrav svým odlétajícím druhům a vrátil se do terminálu. Byl rád, že 
ho to napadlo, protože v letištní hale zjistil, že desetiletá prodavačka ovoce je slepá.  
Posbíral jablka a přitom si všiml, že pár se jich škaredě utlouklo. Sáhl do peněženky a řekl dívce: „Tady 
máš deset dolarů jako náhradu za škody, kterou jsme ti způsobili. Doufám, že ti to nezkazilo dnešní den.“ 
Otočil se a odcházel, když tu uslyšel, jak za ním úplně zmatená slepá dívka volá: „Ty jsi Ježíš?“ 
Obchodník strnul úžasem. A pak se zamyslel …       (Z knihy: Kup si los, Brian Cavanauch) 
 

Humor je koření života        
  -  Jdou dva turisté po Tatrách a spatří pře sebou ohromně hlubokou jámu. „Ty , co myslíš, jaká je tam 
hloubka?“, táže se první. „To nevím,“ říká druhý. „Ale tady leží kolejnice, hodíme ji tam a podle toho 
poznáme.“ Jak řekli, tak udělali. Čekají chvíli, ale pořád nic neslyší. Vtom kolem proběhne šílenou 
rychlostí koza a skočí do jámy. Za chvíli přiběhne bača: „Neviděli jste tu nějakou kozu?“ „Jo nějaká tady 
před chvílí skočila do jámy.“ „Tak to bude moje, já ji měl přivázanou ke kolejnici.“ 
 
 -  „Kapitáne, co se stane, když narazíme na plovoucí ledovec?“ „Co by  …, ledovec popluje dál, jako by 
se nic nestalo.“ 
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