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2. neděle v mezidobí – 20. ledna 2013 
Od 18. do 25. ledna se modlíme za jednotu křesťanů. 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 21. ledna 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

sv. Anežky Římské    
panny a mučednice   

ÚTERÝ     - 22. ledna  Dnes není mše svatá ani biblická hodina. 
2. týdne v mezidobí   

STŘEDA  - 23. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Vincence Řeháka 
2. týdne v mezidobí 19:00 náboženství pro středoškoláky  
ČTVRTEK - 24. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 

sv. Františka Saleského,  za živé a zemřelé členy živého růžence 
biskupa a učitele církve   
PÁTEK      - 25. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Svátek Obrácení sv. Pavla,  za Jaroslava Šebrleho 
apoštola   

SOBOTA  - 26. ledna 9:00 schůzka ministrantů 
sv. Timoteje a Tita,  14:00 Dětský karneval v Orlovně v Dolní Čermné 

biskupů 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  na úmysl dárce 

 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Režný 403) 

NEDĚLE - 27. ledna  za Zdeňka Bednáře a rodiče z obojí strany 

3. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  za Miroslava Prokopce, rodiče, bratra a švagrovou 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
  za farníky 

 

Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu budete mít ve farním kostele v Dolní Čermné  
vždy 30 minut před začátkem mše svaté ve všedních dnech a v neděli ráno od 7:00 do 7:25 h. 
 

Úkol pro děti 
Úkol na mši svatou v neděli 27. 1. 2013 v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné. Napiš, nakresli: 
Jak obnovili Izraelité, kteří se vrátili z babylonského zajetí, službu Hospodinu?  (Neh 8) 
                          

Stolní kalendáře 
V zákristii farního kostela v Dolní Čermné jsou ještě k dispozici stolní kalendáře. 



 

Modlitba k Panně Marii za jednotu církve 
 

 K tobě ať se obrací má modlitba, blažená 
Panno, neboť tvůj sladký hlas nedoléhá 
ani tak k lidskému sluchu, jako spíše 
k srdci Miláčkovu. K tobě volám, mocná 
vládkyně světa, Matko Boží, požehnaná 
rodičko Života, prostřednice lidského 
pokolení, přímluvkyně hříšníků.  
    Pospěš na pomoc, ať nejsme 
rozchváceni, ať nejsme zničeni, ať se 
nerozštěpíme. Povstaň, buď k nám 
dobrotivá, povstaň, buď k nám milostivá, 
povstaň, my sami nemůžeme povstat pod 
tíhou svých hříchů, abychom ukázali 
svou bídu.  
    Povstaň, přítelkyně, těšitelko ubohých 
a opuštěných a přítelkyně hříšníků, 
svazkem pokoje spoj znesvářené, vždyť 
v tobě se spojily v podivuhodnou jednotu 

tak rozdílné přirozenosti tvého Syna. 
Spoj protiklady tak rozdílných chtění, 
záměrů, citů a názorů pevným poutem 
opravdové a dokonalé lásky. Přijď nám 
na pomoc! My sami nechceme, ba ani 
nemůžeme přijít, protože nám brání 
ctižádost, lakota, marnivost a vášeň. 
Přijď tedy ty k nám!  
    Kéž tvé neporušené panenství vyrovná 
vinu naší porušenosti, a tvá pravá, Bohu 
milá pokora naši nadutou domýšlivost; 
kéž tvá všem široce rozevřená láska 
přikryje ubohost našeho sobectví a tvá 
neposkvrněná čistota kéž zahladí skvrnu 
našeho rozštěpení, které jsme způsobili 
všemi těmito proviněními. Co si sami 
nezasloužíme, ať nám dá Bůh na tvou 
slavnou přímluvu. 

    

(Denní modlitba církve: Z traktátu roudnického převora Petra Klarifikátora) 

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: 
únor  - květen 2013      

datum skupina vedoucí skupiny   

9. 2. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
16. 2. sobota 2. Pecháčková Barbora  mládež 
23. 2. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 
2. 3. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 
9. 3. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 

16. 3. sobota 6. otec Josef ministranti 
23. 3. sobota 7. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
30. 3. sobota 8. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 
6. 4. sobota 9. Bláhová Věra Bláhová Anna Zpěváková Marie 

13. 4. sobota 10 Motlová Anna dětská schola 

20. 4. sobota Od 9:00 h.  -  generální úklid kostela před poutí  
27. 4. sobota 11. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 
4. 5. sobota 12. otec Josef  středoškoláci 

  11.5. sobota 13. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 
 

Děkujeme všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelech. 
 

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.   


