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3. neděle velikonoční – 14. dubna 2013 
  

PONDĚLÍ  - 15. dubna 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
po 3. neděli velikonoční   

ÚTERÝ  - 16. dubna  Z důvodu účasti otce Josefa na celonárodní pouti kněží 
po 3. neděli velikonoční  na Velehradě nebudou v naší farnosti 
STŘEDA  - 17. dubna  od pondělí 15. 4.do středy 17.4. mše svaté. 

po 3. neděli velikonoční   
ČTVRTEK - 18. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po 3. neděli velikonoční  za farníky 

PÁTEK  - 19. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Josefa Bednáře,  
po 3. neděli velikonoční  manželku Františku, syna, vnuka a pravnuka 

SOBOTA  - 20. dubna 9:00 generální úklid kostela v Dolní Čermné a jeho okolí 
po 3. neděli velikonoční 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  

  za Břetislava Krejsu a celou rodinu 

NEDĚLE – 21. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Nastoupilovi 303) 

4. NEDĚLE   za Boženu Maříkovou a její celý rod 

VELIKONO ČNÍ  9:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Václava, Pavla  
  a Filomenu Mikulovy a ostatní zemřelé z obou stran 

„NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE“ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
Den modliteb za povolání  za Marii Novákovou a bratry 

ke kněžství a řeholnímu životu.   
 

Příležitost ke svátosti smíření: ve farním kostele v Dolní Čermné ve všedních dnech vždy 30 
minut před začátkem mše svaté a v neděli ráno od 7 do 7.25 h.. 
 

Úklid farního kostela: 
Prosíme o pomoc při celkovém úklidu farního kostela a jeho okolí v Dolní Čermné, který se 
uskuteční v sobotu 20. dubna 2013 od 9 hodin. 
 

Úkol pro děti:   na mši svatou v neděli 21. dubna 2013 v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli, …:   O čem se zpívá v žalmu 62? 
 

Úklid fary: 
V pondělí 13. května 2013 od 14.30 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře v Dolní 
Čermné. Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary. 
 

 



4. neděle velikonoční – 21. dubna 2013 
  

PONDĚLÍ  - 22. dubna 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
po 4. neděli velikonoční   

ÚTERÝ  - 23. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
Svátek sv. Vojtěcha,  za Aloise Sommeranera a dvě sestřenice 
biskupa a mučedníka 20:00 biblická hodina  

STŘEDA  - 24. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Jiří, mučedníka  za Jana Šimka, dva bratry a jejich matku 

 20:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK - 25. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
Svátek sv. Marka,  za rodinu 

evangelisty   
PÁTEK  - 26. dubna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

po 4. neděli velikonoční  za Růženu Šilarovou a manžela 

SOBOTA  - 27. dubna 17:30 mše sv. v Petrovicích  -  za Vojtu Mannla 
po 4. neděli velikonoční 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  

  za Jaroslava Němce, celý rod a duše v očistci 

NEDĚLE – 28. dubna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       (lektor. služba: Zpěvákovi 195) 

5. NEDĚLE   za farníky 
VELIKONO ČNÍ  10:00 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Pecháčkovi MH) 

  za Martu a Antonína Faltusovy a duše v očistci 

Poutní slavnost sv. Jiří 16:00 zpěv žalmů z nešpor v Dolní Čermné 
v kostele v Dolní Čermné.   

 Sbírka je věnována na opravu kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. 
 

Milé děti, děvčata a chlapci, milí rodiče! 
 

     Také letos v měsíci květnu vás všechny zvu na společný výlet. V sobotu 18. května 2013 ráno 
v 8 hodin se vydáme z Dolní Čermné autobusem na Červenovodské sedlo. Odtud nás ponesou naše 
nohy na Suchý vrch. Po této pěší túře se posilníme z vlastních zásob a po krátkém odpočinku 
nasedneme do autobusu, který nás zaveze do Dolní Moravy. Tam zájemci o rychlou jízdu mohou 
využít bobovou dráhu a ostatní mohou odpočívat v přírodě. Na místě se dá koupit občerstvení.  

Přihlásit se můžete na připravený arch papíru v kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a 
Petrovicích do neděle 12. května. Podrobné informace budou ještě včas oznámeny ve farním 
zpravodaji Poutník v neděli 12. května.  

Příspěvek na cestu autobusem a jednu jízdu na bobové dráze bude činit na 1 osobu 100,- Kč.   
Další jízdu si bude platit každý sám. Po domluvě vytvoříme skupinu alespoň 25 osob.  

U menších dětí uvítáme doprovod rodičů.   
  

Ceny na bobové dráze jsou:  
1 jízda: dospělí 70,- Kč, děti do 12 let/50,-Kč,  skupina 25 osob a víc /35,-Kč  
5 jízd:  dospělí 300,- Kč, děti do 12 let/200,-Kč. 

 

Těším se na společně prožité chvíle                                                       otec Josef 
                    

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.

 


