
 
 

POUTNÍK       zprávy  z farnosti 
10. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

2. neděle postní   -  4. března 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
5. března - Pondělí  - po 2. neděli postní, mše sv. pro děti 
   17.30   pobožnost Křížové cesty - děti   

  18.00  Dolní Čermná  -  za Alžbětu a Rudolfa Formánkovy 
7. března -  Středa  - po 2. neděli postní  . 
  17.30   pobožnost Křížové cesty - akolyta    
  18.00  Dolní Čermná -  za Josefa Matějku, rodiče a Ladislava Vacka 
8. března -  Čtvrtek  - po 2. neděli postní 
  6.45      Dolní Čermná  -  za Štěpána Killera, manželku a oboje rodiče 
9. března -  Pátek - po 2. neděli postní  

 18.30  -   pobožnost Křížové cesty - mládež  
  19.00  Dolní Čermná  -  za Marii Pulkrábkovou, manžela Josefa 

                   a dceru Marii Jirsákovou 
10. března -  Sobota - po 2. neděli postní 

  17.00  Verměřovice  -  za Leopolda Hubálka a oboje rodiče 
11. března  - Neděle  -  3. postní 
Sbírka dnešní neděle je věnována na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 
Dolní Čermná  - 7.30 h.  -  za Josefa Kroulíka, manželku a zetě 
Petrovice    -   9.00 h.  -  za Josefa Krátkého a rodiče 
Dolní Čermná  -  10.30 h. -  za dar uzdravení nemocné osoby 
Dolní Čermná  - 15.00 h. -  pobožnost Křížové cesty  
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu:  
ve farním kostele se zpovídá: vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Lektorská služba :   11. 3.  -  3. neděle postní     
         Dolní Čermná     7.30 h.   -   Plhákovi  č. 277 
          Dolní Čermná 10.30 h.   -   Macháčkovi č. 55 
 
Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 5. 3. - 11. 3. 2007 : Kunert Tomáš, Řehák Vladislav, Řehák Martin  
 

Informace pro rodiče a děti 
Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude probíhat od začátku měsíce března do konce května vždy 
v úterý od 13.45 - do 14.45 hod. na faře v Dolní Čermné. Termíny jednotlivých setkání jsou 
následující:  6.3.,  13.3.,  20.3.,  27.3.,  10.4.,  17.4.,  24.4.,  15.5.  a  22.5.  2007 
Slavnost 1.sv. přijímání pro tyto děti bude v neděli 3.6. 2007 při ranní mši sv. v Dolní Čermné. 
 



Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  5. 3. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

pobožnost Křížové cesty - děti 
mše svatá pro děti 

16.15 h. 
17.30 h. 
18.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

úterý 6. 3. příprava dětí na 1.sv. přijímání 
setkání žen při kávě a čaji 

13.45 h. 
16.30 h. 

fara Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

čtvrtek 8. 3. Dětské klubíčko 9.00-11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 9. 3. 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 10. 3. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
 
Misijní koláč 
Již tradičně se v naší farnosti o 4. neděli 
postní uskuteční akce „Misijní koláč“. Letos 
to bude v neděli 18. března. Mše svatá bude 
pouze v 8.00 hod. ráno ve farním kostele a 
po ní se sejdeme v orlovně v Dolní Čermné 
při ochutnávce koláčů. Sváteční atmosféru 
našeho setkání bude svým zábavným 

programem doprovázet náš host Václav 
Faltus z Letohradu.  
Prosíme všechny naše hospodyňky a jejich 
pomocníky o napečení koláčů a jiných 
sladkých  dobrot a přinesení do orlovny 
přede mší svatou v neděli ráno.    

 
PLÁN  KOSTELNÍCH  SBÍREK v naší farnosti v roce 2007 
Drazí, bratři a sestry,  
prosím zaznamenejte si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého 
uvážení a finančních možností také na jejich potřebu přispějte ! Děkuji všem za pochopení pro 
pomoc, jak církevním aktivitám, tak především financování oprav v naší farnosti. V loňském 
roce to byly sbírky na opravu střechy církevního domu na Mariánské Hoře. Letos, jak v únoru 
2007 odsouhlasila Ekonomická rada naší farnosti, budeme sbírky věnovat v převážné míře na 
opravu oken a dveří farního kostele v Dolní Čermné. Musím znovu upozornit, že veškeré 
finance na tyto opravy jdou z kostelních sbírek a z případných darů. Termíny sbírek na výše 
uvedené opravy v naší farnosti byly vybrány vzhledem k datu celodiecézních kostelních sbírek. 
Nakonec ještě připomínám, že v lednu 2007 proběhla ve farnosti Tříkrálová sbírka na charitu a 
25. února sbírka „Svatopetrský haléř „.     otec Pavel 
 

KOSTELNÍ   SBÍRKA - ÚČEL     Termín konání sbírky ve farnosti 
        datum              -           neděle 

na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 11. března 2007   3.  postní 
na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 29. dubna  2007 pouť sv.Jiří v Dol. Čermné
na bohoslovce a seminář 13. května  2007 6.  velikonoční 
na potřeby naší diecéze 3. června  2007   slavnost Nejsvětěj. Trojice 
na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 15. července 2007 15.  v mezidobí 
na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 12. srpna  2007 19.  v mezidobí 
na potřeby poutního kostela na Marián. Hoře 9. září  2007 pouť na Mariánské Hoře 
na církevní školství 23. září  2007 25.  v mezidobí 
na misie 21. října  2007 29.  v mezidobí 
na Diecézní charitu 4. listopadu 2007 31.  v mezidobí 
na opravu oken a dveří farního kostela sv. Jiří 11.  listopadu 2007 32.  v mezidobí 
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