zprávy z farnosti
DOLNÍ ČERMNÁ

7. týden
2009

5. neděle v liturgickém mezidobí - 8. února 2009
Bohoslužby v tomto týdnu:
PONDĚLÍ - 9. února
5. týdne v mezidobí
ÚTERÝ
- 10. února
sv. Scholastiky, panny
STŘEDA - 11. února
Panny Marie Lurdské,
Světový den nemocných

ČTVRTEK - 12. února
5. týdne v mezidobí
PÁTEK
- 13. února
5. týdne v mezidobí

SOBOTA - 14. února
5. týdne v mezidobí

NEDĚLE - 15. února

6. neděle v liturgickém
mezidobí

16.45
18.00

zkouška zpěvu dětské scholy na faře

19.00
16.30

náboženství pro středoškoláky na faře
posezení u kávy a čaje na faře

18.00

mše sv. v Dolní Čermné
za Ludmilu a Josefa Faltusovy a celý rod

19.00
7.30

biblická hodina na faře

mše sv. v Dolní Čermné
za farníky

mše sv. v Dolní Čermné
za rodiče Duškovy, syna a dceru

19.00 jednání Pastorační rady farnosti na faře
16.00 farní knihovna
17.00 příprava na biřmování na faře - první setkání
19.00 mše sv. v Dolní Čermné, rytmická
na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou
o další Boží pomoc a ochranu
9.00 schůzka ministrantů na faře
17.00 mše sv. v Petrovicích,
se společným udílením svátosti nemocných
za Petra a Růženu Duškovy
7.30 mše sv. v Dolní Čermné
se společným udílením svátosti nemocných
za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu
9.00 mše sv. ve Verměřovicích
se společným udílením svátosti nemocných
za Oldřicha Rybku a sourozence
10.30

mše sv. v Dolní Čermné
za Annu a Petra Mikulovy a syna

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

Lektorská služba:
15. 2. - 6. neděle v mezidobí

Dolní Čermná
Dolní Čermná

7.30 h.
10.30 h.

- Kunertovi č. 300
- Bednářovi č. 302

Informace z farnosti:
•

Letos na podzim se bude udílet v naší farnosti za účasti otce biskupa Domnika svátost
biřmování. V pátek 13.února v 17.00 h. odpoledne bude na faře v Dolní Čermné první setkání
všech zájemců o svátost biřmování. Tuto svátost mohou přijmout všichni věřící, kteří do října
tohoto roku dovrší aspoň 14 let. Ke svátosti biřmování mohou přistoupit i starší farníci, kteří
tuto svátost ještě nepřijali a kteří žijí před církví v platném manželství nebo jsou sami.

•

V sobotu 14. února od 19.00 h. se koná v orlovně v Dolní Čermné Maškarní ples, který spolu
s Jednotou Orla pořádá také naše farnost. Prosíme věřící, aby tento ples svojí účastí podpořili.
Určitě se nabízí zajímavá zábava.

•

Společné udílení svátosti nemocných se v naší farnosti uskuteční: v sobotu 14. února při
večerní mši sv. v 17.00 h. v Petrovicích, v neděli 15.února při ranní mši svaté v 7.30 h. v Dolní
Čermné a při mši sv. v 9.00 h. ve Verměřovicích. Prosíme vás, kteří máte zájem o přijetí
svátosti nemocných, napište svoje jméno, příjmení, věk a adresu bydliště na archy papíru,
které jsou na stolku u dveří kostelů v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a 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.

•

Příprava na první svaté přijímání dětí v naší farnosti začne v týdnu od 16. března a potrvá do
konce května 2009. Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční ve středu 11. března t.r. od 16.00
hodin na faře v Dolní Čermné.

Poděkování:
Za účast na posledním rozloučení a za projevení slov útěchy při úmrtí paní Jarmily Mikulové
z Dolní Čermné děkují rodiny Mikulova, Formánkova a Klekarova.
Omluva:
Během úvodní řeči při pohřbu paní Jarmily Mikulové ve středu 28. ledna t.r. jsem nešťastným
omylem zaměnil její pravé příjmení za její rodné příjmení. Tímto se proto upřímně omlouvám
rodině i všem účastníkům pohřbu.
otec Pavel

Pozvání na výstavu
Papežská misijní díla pro nás připravila pestrou škálu putovních
výstav pod souhrnným názvem SVĚT OČIMA MISIÍ.
Jedna z těchto výstav doputovala i do naší farnosti. Můžete ji
zhlédnout cca od 11.2.2009 v našem farním kostele v D. Čermné.
Věřím, že se vám tato výstava bude líbit a přiblíží vám život
v těchto chudých zemích. Papežská misijní díla všem upřímně
děkují za jakoukoliv podporu misií.
Markéta Vávrová

SVOBODA JE CHOULOSTIVÁ VĚC
Jsme stvoření jako svobodní synové Boží, ale nejsme-li dost bdělí, můžeme kdykoliv upadnout do
otroctví. Svoboda je choulostivá věc. Stačí například podlehnout strachu, a už jsme zotročeni. Kolik
lidí podlehne sexualitě, nikotinu, alkoholu, drogám, televizi, automatům. Svoboda je hodnota,
o kterou musíme denně znovu a znovu bojovat. Ne s druhými, ale sami se sebou! Nevymlouvat se
na povahu, ale kladně odpovídat na výzvu Kristovu „zapři se pojď za mnou.“ Právě to úsilí dělá
člověka člověkem, dělá ho osobností. Je třeba vytrvat a neochabovat. Jakmile někdo tento boj vzdá,
zkostnatí nebo se z něj stane podivín, případně tělesně nebo duševně onemocní. U řady
psychosomatických chorob je možné tuto příčinu odhalit, pokud jsme ovšem ochotni se tím
zabývat.
(Z knihy: Zapaluji? Z exercicií L. Kubíčka vybrala Marie Svatošová)
Poutník - vydává : Římskokatolická farnost
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