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5. neděle v liturgickém mezidobí  -  7. února 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 8. února 

5. týdne v mezidobí 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             na poděkování Pánu Bohu a za další pomoc a ochranu 

ÚTERÝ          - 9. února 
5. týdne v mezidobí 

  

STŘEDA        - 10. února 
sv. Scholastiky, panny 

 
 

  8.30 - 11.30 Dětské klubíčko na faře 
15.00    pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se rozloučíme  
             s panem Janem Hubálkem z Dolní Čermné 
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 11. února 
Panny Marie Lurdské 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 

  9.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Josefa Macháčka 
19.00    jednání Pastorační rady farnosti na faře  

PÁTEK          - 12. února 
5. týdne v mezidobí 

 
 

16.00    setkání rodičů dětí, které se budou letos  
          připravovat na 1. sv. přijímání 
16.00    farní knihovna   
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

SOBOTA       -13. února 
5. týdne v mezidobí 

 

17.00    mše sv. v Petrovicích,   
          se společným udílením svátosti nemocných 
          za Josefa Dostála a manželku 

 

NEDĚLE  -  14. února 
 

6. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné,   
             se společným udílením svátosti nemocných 
             za Josefa Langra, rodinu Langrovu, Němečkovu a Hrdinovu 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích, 
             se společným udílením svátosti nemocných 
             za zemřelé z rodiny Duškovy a Vaníčkovy a za P.Hugo Vaníčka 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné     /lektorská služba: Macháčkovi 411/ 
             za Jiřinu Kratochvílovou, manžele Betlachovy a paní Reznerovou 
11.30    výstav Nejsvětější svátosti oltářní v kostele v Dolní Čermné 
16.00    společná adorace a svátostné požehnání          

 

Zdrávas Maria 
    Bojuješ-li s láskou, aby bylo na světě více míru a spravedlnosti, Maria podporuje tvoje úsilí, neboť ona 
je vždy tam, kde se má v jejím Synu darovat život. 
   Trápíš-li se dočasnou bídou svých bratří, jejich morálním utrpením, usiluješ-li o jejich osvobození, 
Maria se podílí na tvém díle, neboť všude, kde se tyčí kříž, stojí připravena k oběti, aby v jejím Synu 
vykvetlo vykoupení. 
    Jsi-li zamilován, opakuješ své lásce milostná slůvka. Avšak bez lásky by tato slova z tvých úst zněla 
směšně. Růženec, který odříkáváš Marii, to je také rozhovor lásky: znamená to úctu, obdiv a rozjímání 
nad Kristovým tajemstvím, když šeptáš oslavné věty i prosby té, která nám darovala svého Syna. 
   Řekni jí, každého dne, na každém kroku svého života, to nejprostší: Zdrávas Maria. 
                                                                      (Michel Quoist) 



Informace z farnosti: 
- Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít ve farním kostele vždy 30 minut před začátkem  
  každé mše svaté.   
- V úterý 9.2. večer nebude mše svatá ani biblická hodina. Mše svatá bude již v pondělí 8.2. večer. 
- Ve čtvrtek 11.2. v rámci setkání kněží vikariátu Žamberk bude pravidelná ranní mše svatá v kostele  
  v Dolní Čermné až od 9.00 hodin.  
 
- Příprava na první svaté přijímání dětí v naší farnosti bude probíhat od března do konce května 2010.  
  Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v pátek 12.2. od 16.00 hodin na faře v Dolní Čermné. Prosíme o  
  účast alespoň jednoho z rodičů.  
 
- Společné udílení svátosti nemocných se v naší farnosti uskuteční: v Petrovicích v sobotu 13.2. při    
  večerní mši svaté v 17.00 h., v neděli 14. února při ranní mši svaté v 7.30 h. v Dolní Čermné a při mši  
  svaté v 9.00 h. ve Verměřovicích. Prosíme všechny, kteří mají zájem o přijetí svátosti nemocných, aby  
  napsali svoje jméno, příjmení, věk a adresu bydliště na archy papíru, které jsou na stolku u dveří  
  kostelů v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v Petrovicích. Svátost nemocných mohou přijmout  
  všichni věřící, kteří splňují tyto podmínky: jsou vážně nemocní nebo jsou starší jak 60 let, žijí buď  
  sami nebo před církví v platném manželství a přijali v blízké době svátost smíření. 
  
- Adorační dny před Popeleční středou a dobou postní budou letos probíhat: v neděli 14.2. od 11.30  
  hodin - do 16.00 hodin, v pondělí 15.2. a v úterý 16.2. ráno od 7.00 hodin - do 17.30 hodin v kostele  
  v Dolní Čermné. Výstav Nejsvětější svátosti oltářní k tiché adoraci bude vždy zakončen společnou  
  adorací a svátostným požehnáním. Prosíme věřící, aby se zapsali na připravené archy, aby mohla být  
  zajištěna bezpečnost v kostele.   
 

 
Skupiny na odklízení sněhu okolo farního kostela v D. Čermné: únor – březen 2010 

týden skupina    
22.2. - 28.2. 1. Filáček Václav Bednář Karel Moravec Stanislav 
1.3. - 7.3. 2. Řehák Vladislav  Řehák Martin Žídek Pavel 
8.3. - 14.3. 3. Macháček Jiří Macháček Karel Macháček Miloš 
15.3. - 21.3. 4. Faltus Robert Faltus Ondřej Štěpánek Karel 
22.3. - 28.3. 5. Hejl Miroslav Macháček Tomáš Jansa Radek 

 
Znát pastýře   

     Po bohaté večeři, podávané v jednom honosném hollywoodském sídle, hostitel, slavný herec, 
bavil účastníky ohromujícím přednesem Shakespearových veršů. Jako přídavek pak svým 
hostům nabídl, že zarecituje verše, které si sami vyberou. Plachý postarší kněz se ho zeptal, zná-
-li žalm 23. „Ale ovšem,“ opáčil herec. „Rád ho přednesu, ale s jednou podmínkou: až skončím, 
i vy tenhle žalm zarecitujete.“     
     Kněz byl sice trochu v rozpacích, ale nakonec souhlasil. Herec podal nádherný výkon. 
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek ...“ a tak dále. Když skončil, posluchači ho 
odměnili bouřlivým potleskem – a pak přišla řada na kněze. Vstal, přednesl táž slova, ale po 
nich se místo potlesku rozhostilo naprosté ticho a oči mnohých se zarosily.  
     Herec nechal ticho chvíli působit a poté se ujal slova: „Dámy a pánové,“ řekl, „doufám, že si 
všichni uvědomujete, čeho jsme tu dnes večer byli svědky. Já jsem znal slova žalmu, ale tento 
kněz zná Pastýře.“                          ( Brian Cavanauch, z knihy: Kup si los ...) 
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