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5. neděle v liturgickém mezidobí  -  6. února 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 7. února 

5. týdne v mezidobí 
 

ÚTERÝ          - 8. února 
5. týdne v mezidobí 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             za Hynka Pirkla a syna Jiřího 
19.00    biblická hodina na faře  Dolní Čermné  

  STŘEDA        - 9. února   8.30 - 11.30  Dětské klubíčko na faře 
5. týdne v mezidobí 15.00    pohřební mše sv. ve Verměřovicích, rozloučíme se 

              s paní Věrou Mlynářovou z Verměřovic 
 18.00    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Jiřího Nastoupila, rodiče, sourozence a celý rod 
 19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 10. února 
sv. Scholastiky, panny 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy na faře 

 19.00    jednání Pastorační rady farnosti 
PÁTEK          - 11. února 
Panny Marie Lurdské 

SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH 

19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
              za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 
20.00    zkouška chrámového sboru na faře v D. Čermné  

SOBOTA       - 12. února 
5. týdne v mezidobí 

  9.00     schůzka ministrantů 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích  
             s udílením svátosti nemocných      
             na úmysl dárce 

 

NEDĚLE  -  13. února 
 
 

6. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné 
             s udílením svátosti nemocných 
             za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu         
             (lektorská služba: Formánkovi 83) 

  9.00    mše sv. v Petrovicích  
             s udílením svátosti nemocných 
             za Zdeňka Marka, manželku a sourozence 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné -  zaměřená pro děti 
             za Jaroslava Formánka, rodiče a bratra 

  (lektorská služba: Málkovi 180) 
  

Úkol pro děti:  
Úkol na mši svatou v neděli 13. 2. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:  Kdo byl Abram, později zvaný Abraham.  (Genesis 12, 1 - 17, 5) 
                              



INFORMACE  Z  FARNOSTI: 
 

- Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít ve farním kostele vždy 30 minut před   
  začátkem každé mše svaté.   
 

- Ve čtvrtek 10. 2. v 19.00 h. na faře se sejde Pastorační rada farnosti ke svému pravidelnému  
   jednání. Prosíme všechny členy rady o účast.   
 

- Společné udílení svátosti nemocných se v naší farnosti uskuteční:  
  v sobotu 12. 2. při večerní mši svaté v 17.00 h. ve Verměřovicích, v neděli 13. 2. při ranní mši svaté  
  v 7.30 h. v Dolní Čermné a v 9.00 h. při mši svaté 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. 
  Prosíme farníky, kteří mají zájem o přijetí svátosti nemocných a ještě se nezapsali na připravený  
  arch papíru v našich kostelech, aby tak učinili ještě během tohoto týdne.    
    

- Příprava na první svaté přijímání dětí  
  bude v naší farnosti probíhat od března do konce května 2011.  
  Prosíme rodiče, kteří mají zájem o přípravu svého dítěte na přijetí svátostí, aby se osobně nebo   
  telefonicky přihlásili u otce Josefa (tel. 737 747 204). 
  Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 15. 2. 2011 od 16.00 hodin na faře  
  v Dolní Čermné. Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu   
  přípravy dětí.  
   
 

Úklid sněhu okolo farního kostela v Dolní Čermné: únor – březen 2011 
týden skupina    

7.2. - 13.2. 1. Filáček Václav Bednář Karel Moravec Stanislav 

14.2. - 20.2. 2. Řehák Vladislav  Řehák Martin Žídek Pavel 

21.2. - 27.2. 3. Macháček Jiří Macháček Karel Macháček Miloš 

28.2. - 6.3. 4. Faltus Robert Faltus Ondřej Štěpánek Karel 

7.3. - 13.3. 5. Hejl Miroslav Macháček Tomáš Jansa Radek 
 

Z poselství papeže Benedikta XVI. k 19. světovému dni nemocných (11.2.2011) 
   Drazí nemocní a trpící! Právě skrze Kristovy rány můžeme veškeré zlo, které sužuje lidstvo, vidět 
očima naděje. Svým zmrtvýchvstáním Pán neodňal ze světa utrpení a zlo, ale zvítězil nad ním u jeho 
kořene. Proti panství Zla se postavil všemohoucností Lásky. Ukázal nám, že cestou míru a radosti je 
Láska: „Jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte i vy“ (Jan 13,34). Kristus vítěz nad smrtí, je 
uprostřed nás živý. Zatímco spolu se svatým Tomášem i my vyslovujeme „Pán můj a Bůh můj“, 
následujeme našeho Pána v připravenosti dávat život za bratry (srov. 1 Jan 3, 16) a stáváme se posly 
takové radosti, která se nebojí bolesti – radosti Zmrtvýchvstání. 
   Svatý Bernard říká: „Bůh nemůže trpět, ale může spolutrpět“. Bůh, zosobněná Pravda a Láska, 
strádal pro nás a s námi. Stal se člověkem, aby mohl s člověkem spolu-trpět reálným způsobem 
v těle a v krvi. Do lidského utrpení vstoupil Ten, kdo toto utrpení sdílí a spolu ho snáší. Do každého 
utrpení proniká sou-cítění, útěcha ze soucitné Boží lásky, aby nechala vyjít hvězdě naděje.  
   Vám, drazí bratři a sestry, opakuji toto poselství, abyste byli jeho svědky skrze své utrpení, svůj 
život a svou víru.  
 

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost             Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 

                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 
pastorační asistentka: sr. Ludmila Kubicová, č. tel. 731 604 649.   


