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2. neděle v liturgickém mezidobí - 16. ledna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     -  17. ledna 

sv. Antonína, opata 
  

Upozorňujeme, že od úterý 18.1. do čtvrtku 20.1. nebudou 
v kostele v Dolní Čermné mše svaté z důvodu účasti 

duchovního správce na semináři pro kněze.  
 

V případě zaopatřování volejte  
P. Jána Kubise na číslo 605 543 654. 

 

ÚTERÝ         -  18. ledna 
Památka Panny Marie,  

Matky jednoty k řesťanů 
STŘEDA      - 19. ledna 

2. týdne v mezidobí 
ČTVRTEK   - 20. ledna  

sv. Fabiána, papeže a mučedníka;  
sv. Šebestiána, mučedníka 

15.00   pohřební mše sv. v Dolní Čermné, při které se              
             rozloučíme s panem Jiřím Nastoupilem z Dolní Čermné 
16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 

PÁTEK        - 21. ledna 
sv. Anežky Římské,  
panny a mučednice 

 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Vincence Řeháka 

SOBOTA     - 22. ledna   9.00  schůzka ministrantů na faře 
sv. Vincence, jáhna a mučedníka 17.00  mše sv. v Petrovicích 

             za nemocnou osobu 
 

NEDĚLE - 23. ledna 
 

3. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné (lektor. služba: Pecháčkovi 330) 

            za Zdeňka Bednáře, jeho rodiče, rodiče Kroulíkovy 
            a zetě 
  
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Josefa Šafáře, manželku, sourozence a duše v očistci           
 

10.30  mše sv. v Dolní Čermné   (lektor. služba: Zpěvákovi 195) 
           za Ludvíka Plháka, švagry, oboje rodiče a duše v očistci                                                              

V tomto týdnu se ve farním kostele se zpovídá 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
 

Od 18. do 25. ledna se modlíme za jednotu křesťanů: 
„Z tebe nepochází žádné rozdělení, v tobě není 
nenávist, ty jsi láska. My však jsme roztrženi 
na rasy, třídy, světy. Pomáhej každému, kdo 
boří fronty, odstraňuje nedorozumění, dává 
znamení k dorozumění a usiluje o jednotu. 

Dej, ať si navzájem odpouštíme. Dej, ať jsme 
jedno a ať začnu svým obrácením. Pomoz mi, 
abych byl dobrý, snášenlivý, ochotný pomoci, 
vůči všem bez rozdílu. Udělej ze mne 
křesťana.“                             (Alfonso Pereira) 

       



3. neděle v liturgickém mezidobí  -  23. ledna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 24. ledna 
sv. Františka Saleského, 
biskupa a učitele církve 

 

ÚTERÝ          - 25. ledna 
Svátek  

Obrácení sv. Pavla, apoštola 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
             
19.00    biblická hodina na faře  Dolní Čermné  

STŘEDA        - 26. ledna 
sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 

  8.30 - 11.30  Dětské klubíčko na faře 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
19.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 27. ledna 
3. týdne v mezidobí 

 

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

PÁTEK          - 28. ledna 
sv. Tomáše Akvinského, 

kněze a učitele církve 

 
19.00    mše sv. v Dolní Čermné   

SOBOTA       - 29. ledna 
3. týdne v mezidobí 

 
17.00    mše sv. ve Verměřovicích                       
 

 

NEDĚLE  -  30. ledna 
 
 

4. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
             za farníky                      (lektorská služba: Menclovi 193) 
 

  9.00    mše sv. v Petrovicích  
              na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další 
              pomoc a ochranu 
              
10.30    mše sv. v Dolní Čermné -  zaměřená pro děti 
             za Jarmilu Mikulovou, manžela a vnuka 
                                                 (lektorská služba: Marešovi ml. 271) 
 

16.00   Ekumenická bohoslužba v kostele v Horní Čermné 
 

V tomto týdnu se ve farním kostele se zpovídá 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
  

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 
- Orelsko-farní maškarní ples je letos naplánován na sobotu 19.2. v orlovně v Dolní Čermné.   
   Prosíme farníky, kteří jsou ochotni pomoci s přípravou a organizací plesu, aby se zúčastnili  
   přípravného setkání v pondělí 31.1. t.r. od 19 hodin v orlovně v Dolní Čermné.  
 

- Společné udílení svátosti nemocných se uskuteční v naší farnosti v sobotu 12.2. při večerní mši  
   svaté v 17 hodin ve Verměřovicích a v neděli 13.2. při ranní mši svaté v 7.30 hodin v Dolní  
   Čermné a v 9 hodin při mši svaté v Petrovicích.  
   Prosíme farníky, kteří chtějí přijmout svátost nemocných v kostele při společném udílení,  
   aby se zapsali na připravené archy papíru 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.   


