
      

                   zprávy z farnosti 

                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                           21. a 22. týden  

                                   2015                     
 

 
 
 
   
         

7. neděle velikonoční – 17. května 2015 
     
 

PONDĚLÍ  - 18. května 14:00 Úklid fary a mytí oken na faře 

ÚTERÝ  - 19. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 7. neděli velikonoční  -  za živé a zemřelé z rodiny Jansovy a Výprachtických 

STŘEDA  - 20. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
Sv. Klementa Marie   -  za Stanislava Filipa, rodiče a bratry 

Hofbauere, kněze   

ČTVRTEK – 21. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - na poděkování Pánu Bohu 
po 7. neděli velikonoční  za dar života, s prosbou o uzdravení 

PÁTEK  - 22. května 18:30 - 18:55 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
po 7. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Emila a Emílii Andrlovy 

SOBOTA  - 23. května 9:00 svátost smíření pro děti (před 1. sv. přijímáním)  
po 7. neděli velikonoční 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Věru a Břetislava 

     Výprachtických, sourozence a oboje rodiče 
 20:30 Svatodušní vigilie v Dolní Čermné 

NEDĚLE – 24. května 8:00 mše sv. v Dolní Čermné s 1. svatým přijímání dětí   

Slavnost SESLÁNÍ  -  za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání 
DUCHA SVATÉHO  a za jejich sourozence a rodiče 

  10:00 mše sv. v Petrovicích   
Sbírka je věnována na opravu  -  za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru 

kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služba: Marešovi 409 
  -  za farníky 

 
 

PROSBA: 
V pondělí 18. května 2015 se uskuteční úklid fary a mytí oken na faře v Dolní Čermné. 
Prosím o pomoc při tomto úklidu. 
 

PODĚKOVÁNÍ: 
Kostelní sbírka v neděli 26. dubna 2015 činila 17.192,- Kč. Děkuji všem dárcům. Pán Bůh 
zaplať.  

          otec Josef 
 



Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 24. května 2015 

Končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. 
 

PONDĚLÍ  - 25. května   

ÚTERÝ  - 26. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Filipa Neriho, kněze  -  na poděkování s prosbou o další pomoc a ochranu 

STŘEDA  - 27. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
8. týdne v mezidobí  -  za Ladislava a Marii Markovy, rodiče a sourozence 

ČTVRTEK – 28. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
Svátek Ježíše Krista,   -  za Antonína Pecháčka,manželku Marii a sestru Marii 

nejvyššího a věčného kněze   

PÁTEK  - 29. května 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
8. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

  -  za požehnání a dar víry pro novomanžele 

SOBOTA  - 30. května 19:00 mše sv. v Petrovicích   
Sv. Zdislavy   -  za Karla Formánka, oboje rodiče a Miroslava Dolečka 

  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 31. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - lektor.služba:Kužílkovi 202 HČ 

Slavnost  -  za rodinu Holečkovu a duše v očistci 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 9:00 mše sv. ve Verměřovicích 

  - za Jana a Antonii Sklenářovy a rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služba: Moravcovi267 
  -  za Antonína a Martu Faltusovy a duše v očistci 

 

Informace, prosby: 

-  Ve čtvrtek 4. 6. 2015 o slavnosti Těla a Krve Páně bude v kostele v Dolní Čermné celodenní 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosíme, napište se na rozpis služeb při výstavu ráno od 8:00 
h. do 18:55 h., kdy bude výstav ukončen. V 19:00 h. bude mše svatá. 

-  V neděli 7. 6. po mši svaté v 16:00 hodin na Mariánské Hoře se uskuteční průvod s Nejsvětější 
svátostí oltářní z kostela a dále v areálu Křížové cesty.  
Prosíme mladší děvčata, aby přišly v bílých šatech jako družičky a přinesly si květiny do 
průvodu. Maminky, prosíme, o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších) a pomoc při 
průvodu.  

- V sobotu 18. 7. 2015 se vydáme na farní pouť do Králík na Horu Matky Boží. Zájemce o 
společnou cestu autobusem, prosíme, aby se zapisovali na připravený formulář v našich kostelích 
do konce měsíce června. Odjezd autobusu: Dolní Čermná náměstí ve 14:00 h., D. Čermné u 
Tesly, Petrovice na točně ve 14:10 h. a Verměřovice u kostela ve 14:15 h. Mše sv. bude v 17:00 
hodin a po ní se vydáme zpět domů. Cena cesty autobusem pro dospělé 100,- Kč, děti poloviční.  
              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.  


