
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                              3. a 4. týden  
                                   2016                     

 
 
 
 
           

2. neděle v mezidobí  – 17. ledna 2016 
 

pondělí  - 18. ledna  Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů 
Panny Marie,   18. 1. – 25. 1. 

Matky jednoty křesťanů   
úterý  - 19. ledna  Upozorňujeme,  
středa  - 20. ledna  že od pondělí 18. 1. do pátku 22. 1. 2016 
čtvrtek – 21. ledna  nebudou v naší farnosti mše svaté. 
pátek  - 22. ledna   

sobota  - 23. ledna 14:00 Dětský karneval v Orlovně v Dolní Čermné 

2. týdne v mezidobí 17:00 malý varhanní koncert v kostele v Petrovicích (viz níže) 
   17:00 mše sv. ve Verměřovicích   

NEDĚLE – 24. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Dvořákovi 406 

3. neděle v mezidobí  -  za Zdeňka Bednáře a rodiče 

   9:00 mše sv. v Petrovicích   -  za zemřelé z rodiny Fajtovy, 
    Prokopcovy a duše v očistci 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená na děti; - za farníky  
  (představení dětí před přípravou na 1. sv. přijímání) 

pondělí  - 25. ledna   
svátek Obrácení sv. Pavla   

úterý  - 26. ledna 16:00 schůzka rodičů (před přípravou na 1. sv. přijímání dětí) 
sv. Timoteje a Tita, biskupů 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   -  za Karla Štěpánka, rodiče, 

  sestry a živé a zemřelé z celého rodu 
středa  - 27. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

3. týdne v mezidobí  -  za Martu Bednářovou, rodiče, sourozence a synovce 
čtvrtek – 28. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    

sv. Tomáše Akvinského,   -  za živé a zemřelé členy živého růžence 
kněze a učitele církve   

pátek  - 29. ledna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
3. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Václava Kunerta 
sobota  - 30. ledna 17:00 mše sv. v Petrovicích  -  za rodinu Markovu 

3. týdne v mezidobí  po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  
 19:30 Orelsko-farní maškarní ples (viz níže) 

NEDĚLE – 31. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

4. neděle v mezidobí 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za uzdravení 



Informace z farnosti 
- V neděli 24. ledna 2016 při mši svaté v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné 
představíme děti, které začnou svoji přípravu na 1. sv. přijímání.  
Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 26. ledna 2016 od 16:00 hodin na faře 
v Dolní Čermné. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli domluvit den a 
hodinu jednotlivých setkání dětí.                    
 

- Úkol pro děti na mši svatou v neděli 24. ledna 2016 v 10:30 hodin v kostele v Dolní 
Čermné. Napiš, nakresli, … Jací máme být vůči druhým? (Sír 4,1-10) 

-  Příležitost ke svátosti smíření bude v Dolní Čermné v neděli vždy od 7:00 h. do 7:25 h., 
v ostatní dny 30 minut přede mší svatou a v Petrovicích v sobotu 30. ledna po večerní mši 
svaté. 
 

- Od úterý 26. do pátku 29. ledna vždy v odpoledních hodinách budu ještě žehnat 
domácnosti. Zájemci se mohou domluvit osobně nebo telefonicky od neděle 24. ledna.   
 

- Náš společný peněžní dárek, který jsme přinesli při mši svaté o Štědrém dnu ve 
Verměřovicích a potom během vánočních svátků do pokladničky u betlému v kostele 
v Dolní Čermné činil 6.536,- Kč. Tato částka bude odeslána na provoz Azylového domu 
v Hamrech u Hlinska, který slouží těhotným ženám v tísni a poskytuje jim pomoc, aby se 
jejich děti mohly narodit a žít.       otec Josef 
 

P O Z V Á N K A 
Srdečně zveme na malý varhanní koncert  

do petrovického kostela sv. Františka Xaverského  

v sobotu dne 23. ledna 2016 v 17 hodin.  

Hrají a zpívají BcA. Adéla Venclová a Mgr. Jan Hajič 
 

        
 

Jednota Orla Dolní Čermná zve všechny děti na 

Dětský karneval 
v sobotu 23. ledna 2016 od 14 hodin. 

 
Jednota Orla a Římskokatolická farnost Dolní Čermná  

vás srdečně zvou na  

Maškarní ples 
v sobotu 30. ledna 2016 od 19:30 hodin v Orlovně v Dolní Čermné 

K tanci a poslechu hraje skupina Josky Vondráčka 
Občerstvení zajištěno. Vstupné pro masky 60,- Kč, ostatní 90,- Kč. 

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. 


