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5. neděle postní  –  25. března 2012 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 26. března 15:00 příprava na 1. sv. přijímání dětí na faře  

 16:45 zkouška zpěvu dětské scholy  
Slavnost  18:20 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (akolyta) 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 19:00 mše sv. v Dolní Čermné 
  za Filomenu Formánkovou a celou rodinu 
 20:00 biblická hodina na faře 

ÚTERÝ     - 27. března   

po 5. neděli postní   
STŘEDA  - 28. března 19:00 mše sv. v Dolní Černé   

po 5. neděli postní  za Josefa Vacka, manželku a syna  
 20:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK - 29. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po 5. neděli postní  za Josefa Hrdinu, manželku a rodiče z obojí strany  

PÁTEK      - 30. března 16:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
po 5. neděli postní 18:20 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  

  (modlitbu vedou rodiny) 
 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, rytmická 
  za Oldřišku Filipovou 

SOBOTA  - 31. března  Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 
po 5. neděli postní 18:00 příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

 19:00 mše sv. v Petrovicích  (žehnání ratolestí) 
  za Josefa a Ludmilu Faltusovy a duše v očistci 
 7:00 mše sv. v Dolní Čermné   (lektorská služba: Dvořákovi 406) 

NEDĚLE – 1. dubna  za Františka Mencla, manželku a rodiče 

 9:00  mše sv. ve Verměřovicích  

KVĚTNÁ NEDĚLE   za rodinu Vágnerovu a Pomikálkovu  

„pašijová“ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektorská služba: Hejlovi 232) 

  na poděkování Pánu Bohu s prosbou  
Žehnání ratolestí a průvod  o další pomoc a ochranu 
před každou mší svatou. 14:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné do 17:00 h. 

   
 



Milí farníci, sestry a bratři!  
     Přijměte ode mne poděkování za společné prožití duchovní obnovy naší farnosti v sobotu 
17. 3. 2012, při které nás provázel P. Antonín Krasucki, O.P. Druhého dne jsme společně 
slavili 4. neděli postní „radostnou“. Sešli jsme se v 8 hodin v kostele v Dolní Čermné ke 
slavení mše svaté a následovalo setkání v orlovně při koláčích. Děkuji všem za dobrý 
průběh a radostnou atmosféru našich setkání. Zvláště chci poděkovat těm, kteří se podíleli 
na přípravách a obsluze v orlovně, na napečení a přinesení koláčů. Děkuji paní Markétě 
Vávrové za přípravu misijního jarmarku a také dětem za vyrábění malých dárků.  
     Sbírka v orlovně na „Misijní koláč“ činila 10.172,-Kč a příspěvek za misijní materiály a 
výrobky dětí nazvaný „Misijní jarmark“ byl 3. 172,- Kč. Oba dva finanční dary byly odeslány 
na konto Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn.   
     Velké díky Vám všem.                                                             otec Josef                                                                                     
 

Návštěva nemocných před Velikonocemi: 
ve čtvrtek  29. 3. 2012 dopoledne Dolní Čermná 
v pátek      30. 3.  dopoledne a odpoledne Dolní Čermná, Petrovice, Horní Čermná 
v úterý        3. 4.  odpoledne  Dolní Čermná 
ve středu     4. 4. dopoledne a odpoledne Verměřovice 
 

Změna času bohoslužeb 
Se změnou zimního času na čas letní v neděli 
25. 3. 2012 se posouvá i začátek večerních 
bohoslužeb v naší farnosti. Ve všedních dnech 
bude mše svatá začínat v 19:00 hodin a stejně 
tak i sobotní večerní mše svatá ve filiálních 
kostelech bude od 19:00 hodin.  
 

Adorace u Božího hrobu 
Prosíme farníky o službu při adoraci u Božího 
hrobu v kostele v Dolní Čermné na Velký 
pátek  6. 4. a  Bílou sobotu 7. 4.  Zapisujte se, 
prosím, na připravený rozpis na stolku u 
hlavního vchodu do kostela.  
 

Diecézní setkání ministrantů  
Připomínáme ministrantům, že Diecézní 
setkání ministrantů se uskuteční v sobotu 21. 
4. 2012 v Chrudimi. Ostatní informace jsou na 
plakátku na nástěnce a u otce Josefa. 
 

Setkání dětí s biskupem 
Diecézní setkání dětí s biskupem proběhne  
v sobotu 19. 5. 2012 v Hradci Králové. 
Pojedeme společně autobusem. Děti se mohou 
přihlásit během měsíce dubna (od 8. 4.) na 
připravený formulář na stolku u vchodu do 
kostela v Dolní Čermné, Verměřovicích a 
Petrovicích.   

 

Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi: 
pátek  30. 3.  Dolní Čermná 16:30 - 19:00 h. P. Vít Horák, P. Josef Roušar  
sobota 31.3. Petrovice 18:00 - 18:55 h. P. Josef Roušar 
Květná neděle  
1. 4. 2012 

Dolní Čermná 14:00 - 17:00 h. P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí,  
P. Pavel Sandanus z Nekoře a P. Josef Roušar 

Úterý  3. 4. Verměřovice 15:00 - 16:55 h P. Josef Roušar 
Středa  4. 4.  Dolní Čermná 15:00 - 17.30 h.  

17.30 - 18.55 h.  
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče,   
P. Josef Roušar 

Velký pátek  6. 4. Dolní Čermná   7.00 - 12.00 h. P. Josef Roušar 
Upozorňujeme, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá! 
V ostatních dnech se zpovídá ve farním kostele v D. Čermné 30 minut před začátkem každé mše sv.  
 

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.   
 


