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3. neděle postní 
24. února 2008 
9. týden / 2008 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
25. února - pondělí  po 3. neděli postní 

17.30  Dolní Čermná – pobožnost Křížové cesty - děti 
18.00  Dolní Čermná – za živé a zemřelé kněze 

27. února - středa  po 3. neděli postní 
    17.30  Dolní Čermná – pobožnost Křížové cesty - akolyta 

18.00  Dolní Čermná – za Pátera Stanislava Gajzlera 
28. února - čtvrtek  po 3. neděli postní 

6.45 Dolní Čermná – za Pátera Eduarda Adamce 
29. února - pátek  po 3. neděli postní 

18.30  Dolní Čermná – pobožnost Křížové cesty - mládež 
19.00 Dolní Čermná – za Pátera Jaroslava Dvořáka 

1. března - sobota  po 3. neděli postní, první sobota v měsíci 
7.30 Dolní Čermná – za Boží požehnání pro duchovní obnovu ve farnosti 
17.00 Petrovice - za Josefa Nováka a manželku Jaroslavu 
18.30 Verměřovice - za Oldřicha Šedaje, zetě, setru Jiřinu a jejího manžela 

2. března - neděle – 4. postní – „radostná“ 

Dolní Čermná -  8.00 h. – za farníky 
Dolní Čermná - 15.00 h. - pobožnost Křížové cesty – otec Pavel 

Odklízení sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od 25. 2. - do 2. 3. 2008: Macháček Tomáš, Hejl Miroslav, Jansa Radek 

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

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 25. 2. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
setkání žen při kávě a čaji úterý 26. 2. 16.30 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina středa 27. 2. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
rytmická mše svatá pro mládež pátek 29. 2. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 29. 2. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
setkání mladých pátek 29. 2. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
postní duchovní obnova sobota 1. 3. dopoledne orlovna Dolní Čermná 
akce „Misijní koláč“ – setkání farnosti neděle 2. 3. 9.00 h. orlovna Dolní Čermná 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
V sobotu 1. března se uskuteční v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede P. Jiří Barhoň, farář v Městě Touškově 
u Plzně. Úvodem pro naši duchovní obnovu bude mše svatá v 7.30 hod. v kostele v Dolní Čermné a po mši svaté budou následovat 
dvě promluvy: od 8.30 a od 10.00 h. 
Na promluvy se sejdeme v suterénu orlovny v Dolní Čermné. O přestávkách mezi promluvami bude příležitost ke svátosti smíření 
v kostele v Dolní Čermné. Ve 14.00 hodin bude potom ve farním kostele pobožnost Křížové cesty. Udělejme si čas a nechme se 
oslovit výzvou k obrácení a víře evangeliu, aby doba postní přinesla do našeho života radost, kterou přináší život s Bohem. 
MISIJNÍ KOLÁČ 
V neděli 2. března t.r., která je nedělí 4. postní a zároveň „radostnou“, se sejdeme při mši svaté v 8.00 hodin ve farním kostele 
a po jejím skončení při společném posezení a koláčích v orlovně v Dolní Čermné. Naše společné slavení může být radostí nejen 
pro nás, ale také pomocí lidem, kteří nemají základní prostředky pro důstojný lidský život. Sbírka z „Misijního koláče“ konaná 
v orlovně bude odeslána na misie. 
Prosíme všechny naše hospodyňky a jejich pomocníky o napečení koláčů a jiných sladkých dobrot a přinesení do orlovny před mší 
svatou v neděli ráno. 

otec Pavel 

 


