
 
 

POUTNÍK       zprávy  z farnosti 
11. týden / 2007                     DOLNÍ  ČERMNÁ 
 

3. neděle postní   -  11. března 2007 
 

Bohoslužby v tomto týdnu : 
12. března - Pondělí  - po 3. neděli postní 
   17.30   pobožnost Křížové cesty - děti   

  18.00  Dolní Čermná  -  za Otýlii Marešovou a manžela 
14. března -  Středa  - po 3. neděli postní  . 
  17.30   pobožnost Křížové cesty - akolyta    
  18.00  Dolní Čermná -  na poděkování za dar života 
15. března -  Čtvrtek  - po 3. neděli postní 
  6.45      Dolní Čermná  -  na poděkování Panně Marii a za další její ochranu 
16. března -  Pátek - po 3. neděli postní  

 17.30  Dolní Čermná  -  za požehnání pro všechny mladé lidi z vikariátu            
17. března -  Sobota - po 3. neděli postní, Postní duchovní obnova naší farnosti 
  7.30   Dolní Čermná -  za farníky 

  17.00  Petrovice  -  za Vojtu Mannla 
 18.30   Verměřovice  -  za Josefa Maříka, manželku a vnuka Josefa 

18. března  - Neděle  -  4. postní  -  „radostná“ 
Dolní Čermná  - 8.00  -  za Bohuslava Pecháčka 
Dolní Čermná  - 15.00   -  pobožnost Křížové cesty  
 

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

Akce ve farnosti v tomto týdnu: 
pondělí  12. 3. nácvik zpěvu na dětské bohoslužby 

pobožnost Křížové cesty - děti 
16.15 h. 
17.30 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 

úterý 13. 3. příprava dětí na 1.sv. přijímání 13.45 h. fara Dolní Čermná 
pátek 16. 3. farní knihovna  

Večer mladých – vikariátní setkání 
zkouška chrámového sboru 

16.00-17.00 h. 
17.30 h. 
20.00 h. 

fara Dolní Čermná 
kostel Dolní Čermná 
fara Dolní Čermná 

sobota 17. 3. duchovní obnova farnosti 
biblická hodina 

8.30 h. 
20.00 h. 

orlovna Dolní Čermná
fara Dolní Čermná 

neděle 18. 3.  „Misijní koláč“ – setkání farnosti 9.00 h. orlovna Dolní Čermná
 

Lektorská služba :   18. 3.  -  3. neděle postní     
         Dolní Čermná     8.00 h.   -   Macháčkovi  M., Zd.  
           

Odklízení případného sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: 
V týdnu od: 12. 3. - 18. 3. 2007 : Faltus Robert, Vašíček Pavel, Faltus Ondřej  



PPooddrroobbnněějjii  kk  ppřřííššttíímmuu  ttýýddnnuu::  
VEČER MLADÝCH 
V pátek 16. března t.r. se sejde mládež z celého ústeckého vikariátu v naší farnosti na Večeru 
mladých. Zahájení celého večera bude při mši svaté v 17.30 hod. ve farním kostele v Dolní Čermné. 
Následovat bude program v orlovně v Dolní Čermné. Všichni mladí jsou zváni.  
 
POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA 
V sobotu 17. března  se uskuteční v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou povede P. Antonín 
Forbelský, administrátor v Pardubicích. 
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. 
Od 14.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření  v kostele v Dolní Čermné. 
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 18. 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 mši svaté 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.        
Sváteční atmosféru našeho setkání bude od 10.00 h. svým asi hodinovým zábavným programem 
doprovázet náš host Václav Faltus z Letohradu.  
Prosíme všechny naše hospodyňky a jejich pomocníky o napečení koláčů a jiných sladkých  dobrot a 
přinesení do orlovny přede mší svatou v neděli ráno.    
          otec Pavel  
        

Myšlenky 
Zahradníkem své duše 
James Allen v díle Jak člověk myslí píše: "Lidskou mysl lze přirovnat k zahradě, která může být bud' 
rozumně obdělávána, nebo ponechána, aby zdivočela; v obou případech však nese své ovoce. Když se 
do ní nezasejí užitečná semena, napadá do její půdy hojnost nepotřebných semen plevele, který se 
bude dál množit."  
Allen pokračuje: "Stejně jako zahradník obdělává svůj pozemek, vytrhává plevel a pěstuje květiny a 
ovoce ke své potřebě, může člověk dbát o svou mysl, plít všechny špatné, zbytečné a nečisté 
myšlenky a pěstit k dokonalosti květy a ovoce myšlenek správných, užitečných a čistých. Takto 
člověk dříve či později zjistí, že se stal mistrem zahradníkem své duše, režisérem svého života. Také v 
sobě odhalí zákonitosti myšlení a začne chápat, stále přesněji a hlouběji, jak síla myšlenek a jednotlivé 
součásti mysli utvářejí jeho povahu, okolí i osud."   (Brian Cavanaugh) 
 
Nezůstávej stát na místě, jdi kupředu s bratry, běž k cíli ve stopách Krista. Jeho stopy jsou cestou 
světla. Buď mezi lidmi znamením bratrské lásky a radosti. Miluj odvržené a všechny, kteří trpí 
nespravedlností, a neboj se být od nich obtěžován. Věnuj hlubokou lásku svým rodičům. Miluj své 
bližní, ať věří nebo myslí cokoli. Nikdy se nesmiřuj se zhoršením rozkolu mezi křesťany. Pracuj se 
vší energií pro jednotu Kristova těla.                                               (z pravidel života v Taize) 
 
Bohoslužba: učinit viditelným, co nás spojuje.      (Bernardin Schellenberger) 
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost            Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
                             561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1,  tel. č. 465 393149 
  



PPoossttnníí  dduucchhoovvnníí  oobbnnoovvaa  
vv  nnaaššíí  ffaarrnnoossttii  

 
se uskuteční v sobotu 17. března 2007 

 
 

Duchovní obnovu povede P. Antonín Forbelský,   
administrátor z Pardubic 

 
 
        Program:   7.30 hod.    -    mše svatá      -   v kostele v Dolní Čermné 
 

8.30  hod.    -   1. promluva  -  v orlovně v Dolní Čermné 
 

         10.00  hod.  -   2. promluva  - v orlovně v Dolní Čermné 
 

   Od 14.00 hodin bude příležitost ke svátosti smíření   
- v kostele v Dolní Čermné 

 
 

MMiissiijjnníí  kkoollááčč  
  

1188..  bbřřeezznnaa  22000077 
oo  44..  nneedděěllii  ppoossttnníí  „„RRaaddoossttnnéé““  

 
 

Zveme všechny farníky ke společnému slavení 
 

mše svaté v 8.00 hodin ve farním kostele v Dolní Čermné 
 

a po mši svaté bude posezení při koláčích 
v sále orlovny v Dolní Čermné 

 
 
 

Sváteční atmosféru našeho setkání bude od 10.00 hod. svým asi 
hodinovým programem doprovázet náš host Václav Faltus z Letohradu. 

 
 
 

Dobrovolný příspěvek z této akce opět věnujeme na misie. 
 

Aby se toto naše setkání mohlo uskutečnit, prosíme o napečení koláčů a jiných sladkostí 
a nabídnutí jich k ochutnání ostatním. 

Přineste své pečivo do orlovny v neděli ráno přede mší svatou. 
  


