
 
 

POUTNÍK       zprávy  z farnosti 
7. a 8. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

6. neděle v mezidobí   -   11. února  2007 
Světový den nemocných 

 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
12. února - Pondělí  - 6. týdne v liturgickém mezidobí 
  18.00  Dolní Čermná  -  za Františka Motla a sourozence 
14. února -  Středa  - 6. týdne v liturgickém mezidobí  . 
  18.00  Dolní Čermná -  za Ladislava Vacka, bratra a rodiče z obojí strany 
15. února -  Čtvrtek  - 6. týdne v liturgickém mezidobí 
  6.45      Dolní Čermná  -  za Emila a Růženu Benešovy 
16. února -  Pátek - 6. týdne v liturgickém mezidobí  

 19.00  Dolní Čermná  -  za Ludvíka Plháka a rodinu Netušilovu 
17. února -  Sobota - sv. Alexia a druhů, řeholníků  

  17.00  Petrovice  -  za rodiče Filipovy a Vondrovy a za Rudolfa Vondru 
18. února  - Neděle  -  7. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná  - 7.30 h.  -  za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu 
Verměřovice    -   9.00 h.  -  za ctihodnou sestru Benonii Markovou a celý rod 
Dolní Čermná  -  10.30 h. -  za Annu a Petra Mikulovy, dvě dcery a syna 
 
Příležitost ke sv. zpovědi budete mít od 12.2. - do 25.2. :  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba :   18. 2.  -  7. neděle v liturgickém mezidobí     
         Dolní Čermná     7.30 h.   -   Moravcovi č.267 
          Dolní Čermná 10.30 h.   -   Macháčkovi ml. HČ č.180 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  12. 2. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 16.15 h. fara Dolní Čermná 
pátek 16. 2. farní knihovna  

zkouška chrámového sboru 
16.00-17.00 h. 

20.00 h. 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 17. 2. biblická hodina 20.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle 18. 2. jednání Ekonomické rady farnosti 19.00 h. fara Horní Čermná 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 12.2. -  18.2. 2007 :   Macháček Tomáš, Hejl Miroslav a Jansa Radek 
V týdnu od: 19.2. -  25.2. 2007 :   Filáček Václav, Moravec Stanislav a Bednář Karel 
 
 



7. neděle v mezidobí   -   18. února  2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
19. února - Pondělí  - 7.týdne v liturgickém mezidobí 
  7.00 - 17.30 Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  zakončený společnou adorací a svátostným požehnáním 

  18.00  Dolní Čermná  -  za Marii Holečkovou, manžela a duše v očistci 
20. února -  Úterý -  7.týdne v liturgickém mezidobí 
   7.00 - 17.30 Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  zakončený společnou adorací a svátostným požehnáním 
  18.00     Dolní Čermná -  za Boží požehnání pro celou naši farnost  
21. února -  Středa  - POPELEČNÍ STŘEDA  - tímto dnem zahajujeme postní dobu, která 
nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a 
smírnému odčiňování hříchů. Účast na dnešní bohoslužbě se velmi doporučuje !!  
    Den přísného postu  od masitých pokrmů a dospělým věřícím od 18-
ti do 60-ti let je nařízena ujma v jídle, což znamená, že je dovoleno se do sytosti najíst jen jednou 
během dne. Tímto postem nejsou vázány malé děti a nemocní lidé.  
Při mši svaté se bude udílet popelec, který je výzvou k pokání.  
  16.30  Verměřovice  -  za Věru Duškovou, manžela a oboje rodiče 
  18.00  Dolní Čermná - za Otýlii Knajblovou, manžela, syna a oboje rodiče 
22. února -  Čtvrtek  - Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 
  6.45      Dolní Čermná  -  za farníky 
23. února -  Pátek - po Popeleční středě 

  18.30  Dolní Cermná  -  pobožnost Křížové cesty - mládež 
  19.00  Dolní Čermná  -  za Františka Nastoupila a manželku   

24. února -  Sobota - po Popeleční středě 
 17.00  Verměřovice  -  za zemřelé z rodiny Krejsovy 

25. února  - Neděle  -  1. neděle postní 
Kostelní sbírka „Svatopetrský haléř“ je dnes určena na dobročinnost Svatého otce. 
Dolní Čermná  - 7.30 h.  -  na poděkování Pánu Bohu za 70 let života 
Petrovice    -   9.00 h.  -  za Josefa a Martu Junkovy 
Dolní Čermná  -  10.30 h. -  za Ludmilu Škarohlídovou 
Dolní Čermná  - 15.00 h.  -  pobožnost Křížové cesty 
Lektorská služba :  

Popeleční středa  Dolní Čermná  18.00 h.  - paní Holečková č.281 
25. 2.  -  1. neděle postní Dolní Čermná     7.30 h.  - Vávrovi č.270 

             Dolní Čermná 10.30 h.   - Marešovi ml. č.271 
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  19. 2. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
16.15 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

úterý 20. 2. setkání žen při kávě a čaji 16.30 h. fara Dolní Čermná 
čtvrtek 22. 2. Dětské klubíčko 

setkání rodičů před 1.sv.přijím. dětí 
9.00-11.00 h. 

16.15 h. 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

pátek 23. 2. farní knihovna  
rytmická mše svatá pro mládež 
setkání mladých 
zkouška chrámového sboru 

16.00-17.00 h. 
19.00 h. 
20.00 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 24. 2. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393149 


