
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ         

                     12. týden  
                      2009                 

 
 
 
 
 

3. neděle postní  -  15. března 2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
Pondělí  - po 3. neděli postní 
16. března  
 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
17.30    pobožnost Křížové cesty 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Marii Pulkrábkovou, manžela Josefa  
              a dceru Marii Jirsákovou 
19.00    náboženství pro středoškoláky  

Úterý  - po 3. neděli postní 
17. března  

16.30   setkání žen na faře 

STŘEDA  - po 3. neděli postní 
18. března  
 
 

  8.30 - 11.30 Dětské klubíčko 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné 
             za Josefa Nastoupila, dvě manželky a syna 
19.00    biblická hodina na faře  

ČTVRTEK   -  19. března 
Slavnost svatého Josefa, 
snoubence Panny Marie 

 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Boží pomoc a ochranu ve všech potřebách 

PÁTEK  - po 3. neděli postní 
20. března  
 

16.00   farní knihovna 
18.30    pobožnost Křížové cesty 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
             za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

SOBOTA  - po 3. neděli postní 
21. března  
 
Duchovní obnova farnosti 

(viz. níže) 
 

7.30      mše sv. v Dolní Čermné  
             za farníky 
15.00    pohřeb se mší svatou v Petrovicích, 
             rozloučíme se s panem Karlem Hubálkem 
18.00    mše sv. ve Verměřovicích   
             za Josefa Maříka, manželku a vnuka Josefa 

 

NEDĚLE  -  22. března 
 

4. neděle postní 
„radostná“ 

 

  8.00    mše sv. v Dolní Čermné s doprovodem dětské schóly 
za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 

  
  9.00    Akce „Misijní koláč“ v orlovně v Dolní Čermné  
                                                                            (viz. níže) 
15.00    pobožnost Křížové cesty  

 

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

Lektorská služba: 
  22. 3.  -  4. neděle postní  Dolní Čermná        8.00 h.     -  Müllerovi č. 177 
      
  -  Každý musí platit za chyby, které udělá, ale kdo je udělá z lásky, dostane slevu. 
  -  Než bych vám něco sliboval, to pro vás raději něco udělám.             (Pavel Kosorin, Věřte nebo ne) 



PPooddrroobbnněějjii  kk  uuddáálloosstteemm  vvee  ffaarrnnoossttii::  
  

POSTNÍ  DUCHOVNÍ  OBNOVA 
   V sobotu 21. března 2009 se uskuteční v naší farnosti postní duchovní obnova, kterou 
povede Mons. Tomáš Holub, generální vikář z Hradce Králové.  
   Úvodem pro naši duchovní obnovu bude mše svatá v 7.30 hod. v kostele v Dolní Čermné.  
   Další program je připraven v sále orlovny v Dolní Čermné.  
   Během dopoledne to budou tři promluvy: v 8.30, v 10.00 h. a v 11.00 hodin.  
   Ve 12.00 hodin jsou všichni účastníci duchovní obnovy zváni na společný oběd. 
   Ve 14.00 hodin se sejdeme v kostele v Dolní Čermné ke společné adoraci. Touto modlitbou 
naši duchovní obnovu zakončíme.  
   Udělejme si čas a nechme se oslovit výzvou k obrácení a k víře evangeliu, aby doba postní 
přinesla do našeho života radost, kterou přináší život s Bohem.   
 
MISIJNÍ KOLÁČ 
   V neděli 22. 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.  
   Společný program obohatí promítání dokumentu o životě lidí žijících v misijních oblastech  
a o činnosti Papežského misijního díla a misionářů. Sváteční atmosféru našeho setkání obohatí 
mladí z Dolní Čermné svým tanečním vystoupením.  
   Naše společné slavení může být radostí nejen pro nás, ale také pomocí pro lidi, 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 jejich přinesení do orlovny přede mší svatou v neděli ráno.    
 
PŘÍPRAVA DĚTÍ K PRVNÍMU SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ 
   Příprava dětí k přijetí svátostí bude probíhat vždy v pátek od 12.45 do 13.30 hodin na faře 
v Dolní Čermné.   
   Termíny pátečních setkání dětí jsou:  
 13.3. (již proběhlo), 27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5. a 29.5. 2009. 
   Další setkání rodičů je naplánováno na středu 3.6. t.r. od 15.00 hodin na faře v Dolní Čermné.  
Po tomto setkání se uskuteční první svátost smíření děti v kostele v Dolní Čermné. 
            

                  otec Pavel  
 
 

POZVÁNKA PRO DĚTI

     Milé děti (...rodiče), srdečně Vás zveme dne 28.3. 2009 
 od 14.00 do cca. 17.00 hod. na faru v Dolní Čermné.  
   Během tohoto odpoledne budeme vyrábět  
dárečky "ubrouskovou technikou".  
   Tyto výrobky věnujeme na "Misijní den dětí "  
konaný dne 30.5. 2009 v České Třebové.  
Výdělek z této akce bude zaslán na potřeby misií. 
    S sebou: přezůvky, štětec a dobrou náladu.  
  Těšíme se na Vás!  

     Marie Pecháčková z Verměřovic a další 
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