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3. neděle velikonoční  –  22. dubna 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  23. dubna 15:00 příprava na 1. svaté přijímání na faře 

Svátek sv. Vojtěcha, 16:45 zkouška dětské schóly na faře 
biskupa a mučedníka   
ÚTERÝ     - 24. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -   za farníky 

sv. Jiří, mučedníka 20:00 biblická hodina na faře  
   

STŘEDA  - 25. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svátek sv. Marka,  za Růženu a Františka Šilarovy 

evangelisty 20:00  náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK -  26. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
po 3. neděli velikonoční  za živé a zemřelé členy živého růžence 

   
PÁTEK      - 27. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
po 3. neděli velikonoční  za Jaroslava Bednáře a živé a zemřelé z rodiny  

  Bednářovy, Lenochovy a Dohnalovy 

SOBOTA  - 28. dubna 17:30 mše sv. v Petrovicích   
po 3. neděli velikonoční   za Ladislava Nováka a rodiče 

 19:00  mše sv. ve Verměřovicích   
  za Josefa Režného a manželku 

NEDĚLE – 29. dubna  Poutní slavnost sv. Jiří ve farním kostele v  Dolní Čermné  

4. NEDĚLE  7:30 mše sv. v Dolní Čermné           (lektor. služba: Filáčkovi 332) 

VELIKONO ČNÍ  za Boženu Maříkovou a Andrlův rod 

 10:00  mše sv. v Dolní Čermné        (lektor. služba: Vágnerovi 102) 

Neděle Dobrého Pastýře  za Martu a Antonína Faltusovy 

Den modliteb za povolání  16:00 zpěv žalmů z nešpor a svátostné požehnání  
k duchovnímu stavu.  v Dolní Čermné        

Dnešní sbírka je věnována    
na opravu kostela v D. Čermné.   

 



Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 12. 4. 2012 
V první části jednání byly zhodnoceny bohoslužby a akce, které proběhly v naší farnosti 

v postní a velikonoční době. Ekumenická bohoslužba bude vždy na začátku doby adventní a druhá na 
začátku doby postní. Duchovní obnova a misijní koláč proběhly velmi dobře díky zapojení celé 
farnosti. Časy bohoslužeb ve Svaté týdnu vyhovovaly a budou zachovány. Pašije v podání chrámového 
sboru byly hodnoceny kladně a liturgii bílé soboty zdařile doprovodila zpěvem žalmů mládež. Všem 
patří poděkování. 

Co nás čeká dále:  
   - Postní almužna v neděli 15.4. bude rozdělena na Adopci na dálku a na Adopci nablízko.  
   - V sobotu 21.4. pojede skupina našich ministrantů na diecézní setkání do Chrudimi a sobotu 
19.5. mají příležitost děti zúčastnit se setkání s biskupem v Hradci Králové.  
   - Od pátku 18.5. se budeme modlit každý den svatodušní novénu, kterou zakončíme v sobotu 
26.5. v kostele v Dolní Čermné ve 20:30 h. svatodušní vigilií.  
   - První svaté přijímání dětí bude v neděli 27.5. při mši sv. v 8:00 h. ve farním kostele. Ten den 
bude mše sv. v Petrovicích až v 10:00 h.  
   - V neděli 10.6. budeme na Mariánské Hoře po odpolední mši svaté slavit slavnost Božího Těla 
průvodem v areálu Křížové cesty.  
   - Poutní mše svatá v Jakubovicích bude v neděli 17.6. od 10:00 h. a odpoledne proběhne Farní 
odpoledne. Členové Pastorační rady spolu s dalšími farníky připraví posezení na farním dvoře a zajistí 
občerstvení. Ve farním zpravodaji bude prosba o napečení moučníků a přípravu chlebíčků na toto farní 
odpoledne.  
   - V neděli 24.6. doprovodí hudbou a zpěvem ranní mši svatou v 7:30 h. v Dolní Čermné sbor 
z USA, jehož členové jsou potomci rodáků z Čermné. Ten den bude poutní mše svatá ve 
Verměřovicích začínat až v 10:00 h.   
   - V posledním týdnu školního roku ve středu 27.6. se sejdeme ke slavení mše svaté v 18:00 h. na 
farním dvoře (popř. na faře) v Dolní Čermné. Po mši svaté se setkáme u táboráku a opečeme si buřty. 
Na mši svatou i na setkání u táboráku jsou zváni všichni.  
   - V odpoledním programu pouti na Mariánské Hoře 9.9. by se měl i letos uskutečnit koncert 
vážné hudby.   
   - Poutní místo Křtiny bylo vybráno jako hlavní cíl zájezdu naší farnosti v sobotu 15.9. 2012.   
                   (Ze zápisu vybrala sr. Ludmila) 
 

POUŤOVÉ POSEZENÍ 
Vážení spoluobčané, milý farníci a poutníci. 
Dovolujeme si vás tímto pozvat na posezení 
s přáteli a poutnické občerstvení, které bude  
pro vás připraveno po poutní slavnosti farního 
kostela v Dolní Čermné v areálu Orlovny 
v neděli 29. 4. 2012 od 11 do cca13 hodin.  
Dle zájmu i po odpoledních nešporách.  
Pro zájemce bude možnost malé exkurze do 
věže farního kostela. 

                       Srdečně zve jednota Orla 

 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
 

Orel Dolní Čermná zve všechny členy, přátele  

a příznivce na „Pálení čarodějnic“ 

Kde?                   U Orlovny v Dolní Čermné. 
Kdy?   V pondělí 30. 4. 2012 od 17:00 hodin. 
Co?       Buřtíky se sebou, ostatní občerstvení 

připraveno. 
 

Těšíme se na setkání s vámi! 
 

Pan farář domlouval ministrantovi, kterému se vůbec nechtělo učit: „Víš, že svatý 

Vojtěch byl už ve tvém věku v Magdeburgu a pilně tam studoval?“ 

„A víte vy, že ve vašem věku už byl svatý Vojtěch biskupem?“ 
 

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.   


