
             
                zprávy z farnosti 
              DOLNÍ ČERMNÁ           

               13. týden  
                  2009                  

 
 
 
 

4. neděle  postní „radostná“  -   22. března  2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
Pondělí   -  po 4. neděli postní 
23. března  
 

15.00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné,  
             rozloučíme se s paní Marií Cejnarovou 
16.45    zkouška zpěvu dětské schóly na faře 
Vzhledem k odpolednímu pohřbu se pravidelná pobožnost 
Křížové cesty a večerní mše svatá nekoná!! 
19.00    náboženství pro stedoškoláky  

Úterý  -  po 4. neděli postní 
24. března  

 

STŘEDA   -   25. března  
Slavnost  ZVĚSTOVÁNÍ  PÁNĚ 
 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Jiřího Chmelíka a rodiče z obojí strany 
19.00    biblická hodina na faře  

ČTVRTEK   -  po 4. neděli postní  
26. března  

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky 

PÁTEK  -  po 4. neděli postní 
27. března  
 

12.45    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
16.00    farní knihovna 
17.00    příprava na biřmování na faře 
18.30    pobožnost Křížové cesty 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné, rytmická  
             za Františka Mencla a rodiče 

SOBOTA  -  po 4. neděli postní 
28. března  
 

  9.00    schůzka ministrantů na faře 
14.00    vyrábění dárků na faře (pro „Misijní den dětí“)  
18.00    mše sv. v Petrovicích   
             za Josefa Krátkého a rodiče 
V noci ze soboty 28.3. na neděli 29.3. bude zimní čas 
vystřídán letním. Noc bude prakticky o hodinu kratší. 

 

NEDĚLE  -  29. března 
 

5. neděle postní 
 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Josefa, Marii a Ludmilu Kužílkovy 
 

  9.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 
 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Josefa Hrdinu, sestru a jejich rodiče 
 
15.00    pobožnost Křížové cesty  

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Lektorská služba:     29. 3. neděle   5. postní 
    Dolní Čermná -    7.30 h. Bláhovi č. 457   
    Dolní Čermná -  10.30 h. Pecháčkovi  č. 330 



K svátku Zvěstování 
Půst vrcholí. Brzo už lidu davy   Svým srdcem Maria však byla přesvědčena, 
provázet budou Pána věčné slávy   že přemožena bude smrti strašná cena, 
a na cestu klást pláště, květy, ratolesti.  po Velkém pátku přijde den ten jásavý, 
Vždyť král se blíží! Korunu má nésti!  v němž Otec svého Syna s Matkou oslaví. 
Kde byla v této chvíli požehnaná Panna, 
když zástup jako krále vítal Krista Pána?  Do rukou Matky položíme nyní 
Snad tušila v den Zvěstování svého,  všecko, čím žijeme, co život těžkým činí, 
že Dítě, narozené z lůna panenského,  své sny i naděje pro celý krásný svět, 
mít za trůn bude kříž jen zkrvácený  v němž člověk znovu bude Bohu rozumět! 
a za korunu ostré, drásající trny.      

(Václav Zemek) 
 

Člověk by si zoufal, kdyby...   
Člověk by si zoufal, kdyby nehleděl na tebe, který všechno trpké, jakoby zázrakem 
proměňuješ v sladkost...  
Kdyby nehleděl na tebe rozpjatého na kříži, s výkřikem na rtech, vnořeného do 
propastné nejistoty a absolutní nečinnosti, do smrti, která neumírá, když tím, že ses 
stal nejhlubším chladem, jsi vrhl všechen svůj oheň na zem, a svým propastným 
strnutím jsi na nás vylil svůj nekonečný život, který nás nyní uchvacuje, a my ho 
žijeme v opojení.  
 

Stačí nám, že jsme ti alespoň trochu podobní, že můžeme spojovat svou bolest s tvou 
a nabízet ji Otci.  
 

Abychom my měli Světlo, tobě pohasl zrak.  
Abychom my měli jednotu, tys zakusil odloučení od Otce.  
Abychom my měli moudrost, ty ses stal „nevědomostí“.  
Abychom byli znovu oděni v nevinnost, stal ses „hříchem“.  
Aby byl Bůh v nás, tys zakusil odloučení od něho. 

              (Chiara Lubichová, z knihy "Cesty světla") 

       

Rozvrh úklidu farního kostela: duben - červenec 2009 
 

datum úklid. sk. vedoucí skupiny   
sobota     11. 4.   1. Vacková  Zdeňka Pecháčková  Marie Marešová  Marta 
sobota     18. 4. 9.00 h. generální  úklid farního  kostela před  poutí 
sobota     25. 4. 2. Řeháková  Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava
sobota       2. 5. 3. Motlová  Zdeňka Vyhnálková Lucka Zpěváková Marie 
sobota       9. 5. 4. Filipová  Marie Filipová  Jitka Marešová  Věra 
sobota     16. 5. 5. Severinová  Marie Severin  František Faltusová Ludmila 
sobota     23. 5. 6. Dvořáková Vlaďka Šemberová  Marie  
sobota     30. 5. 7. Jansa  Vladimír Jansová  Eva Macháčková  Anna 
sobota       6. 6.   8.  Vránová Alžběta Adamcová Slávka Vránová Helena 
sobota     13. 6.   9. Bláhová Věra Bednářová Aloisie Bláhová Anna 
sobota     20. 6.   10. Formánková Hana Venclová Vítěslava Vágnerová Hana 
sobota     27. 6.   11. Macháčková Růžena Bednářová  Ludmila  
sobota       4. 7. 12. Formánková Jana Formánková Anežka Motlová  Anna 
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