
 
 

POUTNÍK      zprávy  z farnosti 
6. týden / 2008                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

4. neděle v mezidobí  -  3. února  2008 
 

Bohoslužby v tomto týdnu: 
4. února - Pondělí  - 4. týdne v liturgickém mezidobí 
  7.00 - 17.30 Dolní Čermná  -  výstav Nejsvětější svátosti oltářní 
  zakončený společnou adorací a svátostným požehnáním 

  18.00  Dolní Čermná  -  na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a dar 
                        života s prosbou o další Boží pomoc 
5. února -  Úterý -  sv. Agáty, panny a mučednice 
6. 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  -  na úmysl dárce 
  18.00  Dolní Čermná  -  za Annu a Josefa Macháčkovy 
7. února -  Čtvrtek  - po Popeleční středě 
  6.45      Dolní Čermná  -  za nemocnou osobu 
8. února -  Pátek - po Popeleční středě 

  18.30  Dolní Cermná  -  pobožnost Křížové cesty - mládež 
  19.00  Dolní Čermná  -  za farníky  

9. února -  Sobota - po Popeleční středě 
 17.00  Verměřovice  -  na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc 

   18.30  Dolní Čermná  -  na poděkování za dar života  
10. února  - Neděle  -  1. neděle postní 
Dolní Čermná  - 7.30 h.  -  za Františka Nastoupila a manželku 
Petrovice    -   9.00 h.  -  za Josefa a Martu Junkovy 
Dolní Čermná  - 15.00 h.  -  pobožnost Křížové cesty 
 

Příležitost ke sv. zpovědi budete mít : ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem 
každé mše svaté. 
 

Lektorská služba:   6. 2.  -  Popeleční středa Dolní Čermná  18.00 h.   - Kunertovi č. 125 
  10. 2.  -  1. neděle postní Dolní Čermná     7.30 h.   - Faltusovi č. 128 

              Dolní Čermná 10.30 h.   - Kunertovi č. 458 
 

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od 4. 2.  - do 10. 2. 2008 :    Macháček Karel, Macháček Jiří 



Podrobně k následujícímu týdnu: 
-  V pondělí 4. 2. t.r. bude ve farním kostele v Dolní Čermné výstav Nejsvětější svátosti oltářní. 
Příležitost k osobní adoraci budeme mít po celý den, a to ráno od 7.00 h. do 17.30 h. V 17.30 h. bude 
výstav ukončen společnou adorací a v 18.00 h. budeme slavit mši svatou zaměřenou pro děti.  
 
-  Od tohoto týdne dochází ke změně dne konání Dětského klubíčka. Dětské klubíčko bude mít svá 
setkání  jednou za 14 dnů ve středu vždy od 9.00 h. 
 
-  V neděli 10. 2. nebude pravidelná dopolední mše svatá v 10.30 h. v Dolní Čermné. Mše svatá 
s nedělní platností bude sloužena již v sobotu 9. 2. v 18.30 h. v kostele v Dolní Čermné.  
 
-   Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti bude:  
   v sobotu    9. 2. při večerní mši svaté v 17.00 hod. ve Verměřovicích.,  

v neděli   10. 2. při ranní mši svaté v 7. 30 hod. v Dolní Čermné a v 9.00 hod. v Petrovicích. 
Všichni věřící, kteří chtějí přijmout svátost nemocných při mši svaté, zapište se na připravený arch papíru 
vzadu v kostele.  
                otec Pavel  
 

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  4. 2. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

mše svatá pro děti 
náboženství pro středoškoláky 

16.15 h. 
18.00 h. 
19.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná  

středa 6. 2. Dětské klubíčko 9.00-11.00 h. fara Dolní Čermná 
pátek 8. 2. farní knihovna  

pobožnost Křížové cesty - mládež 
16.00-17.00 h. 

18.30 h. 
fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

sobota 9. 2. schůzka ministrantů 9.00 h. fara Dolní Čermná 
neděle  10.2. pobožnost Křížové cesty 15.00 h. kostel Dolní Čermná 
 

Jubilejní rok 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech 
Tento jubilejní rok byl vyhlášen 8. prosince 2007 a potrvá do 8. prosince 2008. Výroční den 11. února, 
kdy se zjevila Panna Maria dívce Bernadettě Soubirousové v Lurdech, slavíme jako Světový den 
nemocných.   

Svatý otec Benedikt XVI. vydal dekret, kterým uděluje plnomocné odpustky všem účastníkům 
oslav 150. výročí zjevení. Odpustky získají ti, kteří v jubilejním roce navštíví místa, kde sv. Bernadetta 
Soubirousová žila a splní předepsané podmínky.  

Plnomocné odpustky získají také ti, kdo ve dnech 2. až 11. února 2008 navštíví „lurdskou jeskyni“ 
nebo zobrazení Panny Marie Lurdské určené k veřejné úctě, v jakémkoliv kostele na světě a setrvají zde 
v modlitbě a zbožném rozjímání, které uzavřou modlitbou Otče náš, Vyznání víry a vzýváním Panny 
Marie.  

V tomto období mohou získat plnomocné odpustky také ti, kdo pro stáří, nemoc, či z jiného 
přiměřeného důvodu nemohou zmíněné podmínky splnit. Plnomocné odpustky získávají pokud v období 
od 2. do 11. února s úmyslem splnit co nejdříve obvyklé podmínky, navštíví výše zmíněná místa 
duchovně, pomodlí se dané modlitby a „v důvěře svěří své nemoci a životní obtíže Bohu skrze Pannu 
Marii“.  

Obvyklými všeobecnými podmínkami na získání plnomocných odpustků jsou svátost smíření, 
přijetí svatého přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. 
 
"... Bůh je milující Otec, který každé ze svých dětí doprovází na každém kroku. Nechává je ale kráčet 
samostatně a neustále jim nabízí světlo a sílu své Lásky, aby to, pro co se rozhodly žít, prožívaly s ním." 
          (Michel Quoist) 
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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