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2. neděle postní  –  4. března 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 5. března 15:00 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  

po 2. neděli postní 16:45 zkouška dětské scholy na faře 
   

ÚTERÝ     - 6. března 17:20  modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 
po 2. neděli postní   

   
  Z důvodu nemoci otce Josefa nebudou 

STŘEDA  - 7. března  v kostele v Dolní Čermné od úterý 6. 3. 
po 2. neděli postní  do čtvrtka 8. 3. 2012 pravidelné mše svaté.  

   
ČTVRTEK - 8. března   

po 2. neděli postní   
PÁTEK      - 9. března 18:20 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  

po 2. neděli postní  (modlitbu vedou muži) 
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
  za Mařenku Cejnarovou a její sestry 

SOBOTA  - 10. března 17:00 mše sv. v Petrovicích  
po 2. neděli postní  za rodiče Vondrovy a Filipovy 

  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 
   
 7:30 mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Vránovi 18) 

NEDĚLE – 11. března  za Otýlii a Františka Andrlovy,  

3. neděle postní  syna Josefa a jeho manželku 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  na úmysl dárce 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Jansovi 65) 
  za Hanu Marešovou a rodiče 
 15:00 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 
   

 

 



Plán kostelních sbírek  v naší farnosti v roce 2012 
Drazí, bratři a sestry, 
po dohodě s Ekonomickou radou farnosti předkládám plán sbírek na rok 2012. Prosím, zaznamenejte 
si do svých kalendářů termíny všech účelových sbírek a podle svého uvážení a finančních možnosti 
také na jejich potřebu přispějte. Ohlašovány budou pouze sbírky na bohoslovce a seminář, misie a 
opravu farního kostela v Dolní Čermné. Děkuji všem za pochopení a pomoc při financování oprav 
v naší farnosti.                   otec Josef 
 

 
KOSTELNÍ SBÍRKA - ÚČEL 

           Termín konání sbírky ve farnosti 
           datum               -                neděle 

sbírka při akci „Misijní koláč“ 18. března 2012 4. postní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 8. dubna 2012 Boží hod velikonoční 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 29. dubna 2012 Pouť sv. Jiří v D. Čermné 
sbírka na bohoslovce a seminář 13. května 2012 6. velikonoční 
sbírka na potřeby diecéze 27. května 2012 Seslání Ducha Svatého 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 17. června 2012 11. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 22. července 2012 16. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 19. srpna 2012 20. v mezidobí 
sbírka na potřeby kostela na Mariánské Hoře 9. září 2012 Pouť na Mariánské Hoře 
sbírka na církevní školství 16. září 2012 24. v mezidobí 
sbírka na misie 21. října 2012 29. v mezidobí 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 11. listopadu 2012 Posvícení v Dolní Čermné 
sbírka na Diecézní charitu 2. prosince 2012  1. adventní 
sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří 25. prosince 2012 Boží hod vánoční - úterý 
 

Duchovní obnova 
      Postní duchovní obnova, kterou povede P. Antonín Krasucki, O.P., se 
uskuteční v sobotu 17. března 2012. 
      Duchovní obnovu zahájíme již v pátek 16. března při večerní mši svaté 
v 19:00 hodin v kostele v Dolní Čermné. Sobotní program začne mší svatou 
v 8:00 hodin v kostele v Dolní Čermné. Jednotlivé přednáška budou probíhat 
během dopoledne v orlovně. Zakončení bude opět v kostele společnou 
modlitbou. 
     Udělejme si čas na ztišení a zamyšlení se před Pánem, abychom dobře 
využili milost postní doby a nově uspořádali svůj život. 
 

Misijní koláč 
      V neděli 18. března 2012, která je 4. nedělí postní a zároveň „radostnou“, se již 
tradičně sejdeme ke slavení mše svaté v 8:00 hodin ve farním kostele a po mši svaté 
při společném posezení a koláčích v orlovně v Dolní Čermné.  
      Prosíme ženy o pomoc při této tradiční farní slavnosti. Je potřeba připravit 
koláče a jiné sladké dobroty a přinést je v neděli ráno přede mší svatou do orlovny.   
      V orlovně budou v nabídce drobné předměty Papežských misijních děl (misijní 
růžence, pexesa, aj.) a drobné výrobky našich dětí.  
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