
      

                   zprávy z farnosti 

                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                              7. a 8. týden  

                                   2016                     
 

 
 
 
           

1. neděle postní  – 14. února 2016 
 

pondělí  - 15. února   

úterý  - 16. února 17:30 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné (otec Josef)  
po 1. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné    

  -  za rodiče Macháčkovy, sourozence a duše v očistci 
středa  - 17. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 1. neděli postní  -  za manžele Faltusovy, celý rod a duše v očistci 
čtvrtek – 18. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
po 1. neděli postní  -  s prosbou o Boží pomoc a ochranu ve všech potřebách   
pátek  - 19. února 15:00 pohřební rozloučení v Dolní Čermné, rozloučíme se 
po 1. neděli postní  s paní Hedvikou Špačkovou z Horní Čermné 

 17:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

Postní duchovní obnova 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Karla Štěpánka, rodiče, 

  sestry a živé a zemřelé z celého rodu 
sobota  - 20. února 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farnost a její duch. obnovu   
po 1. neděli postní 9:00 dopolední blok přednášek v Orlovně v Dolní Čermné 

 17:00 mše sv. ve Verměřovicích - za Oldřicha Rybku a rodiče 

NEDĚLE – 21. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Kunertovi 300 

2. neděle postní  -  za rodinu Lenochovu, Bednářovu a Vitouchovu 

 9:00 mše sv. v Petrovicích - za Josefa a Martu Junkovy a syna 
   10:30 mše sv. v Dolní Čermné - zaměřená na děti; - za farníky 
   15:00 modlitba křížové cesty (modlitbu povedou manželské páry) 

 

Úkol pro děti na mši svatou v neděli 21. 2. 2016 v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné. Napiš, 
nakresli … Kdo byl Bél a co udělal Daniel s drakem? (Da 14,1-27) 
 

Postní duchovní obnova v naší farnosti 
Pátek 19. 2.    18:00 h.   - mše svatá a po mši svaté přednáška v kostele 

Sobota 20. 2.     8:00 h.   - mše svatá v kostele a během dopoledne 2 přednášky v Orlovně, 

mezi přednáškami příležitost ke sv. zpovědi a k adoraci v kostele, zakončení před polednem 

svátostným požehnáním. 

     17:00 h. - mše svatá ve Verměřovicích s promluvou - zakončení obnovy 

Neděle 21. 2.    7:30 h.   - mše svatá v Dolní Čermné s promluvou - zakončení obnovy  

       9:00 h.   - mše svatá v Petrovicích s promluvou - zakončení obnovy  

Duchovní obnovu povede P. Jeroným Josef Ertelt z Prahy Liboce.  Všichni jsou srdečné zváni. 



2. neděle postní  – 21. února 2016 
 

pondělí  - 22. února   

svátek Stolce sv. apoštola Petra   

úterý  - 23. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  na poděkování Pánu Bohu 
po 2. neděli postní  s prosbou o další pomoc a ochranu 
středa  - 24. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 2. neděli postní  -  na poděkování a za dar uzdravení 
čtvrtek – 25. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
po 2. neděli postní  -  za farníky 
pátek  - 26. února 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
po 2. neděli postní 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za manžele Formánkovy 
sobota  - 27. února 18:00 mše sv. v Petrovicích   
po 2. neděli postní  -  za Bedřicha Junka, manželku Marii a syna 

    po mši svaté příležitost ke svátosti smíření 

NEDĚLE – 28. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Havlíčkovi 241 

3. neděle postní  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za ctihodnou sestru 

  Benonii Markovou, rodiče a sourozence 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Motlovi 11 
    -  za Annu Marešovou a rodiče z obojí strany 

   15:00 modlitba křížové cesty (modlitbu povedou rodiny) 

Postní almužna  
V postní době opět uspořádáme dobročinnou akci Postní almužna. Tím, co našetříme, podpoříme ve 
studiu našeho adoptivního chlapce Richarda L. D´Souzu, popř. další dobrý účel.  
 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné:  únor  –  duben 2016 
datum skupina vedoucí skupiny   

6. 2. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
13. 2. sobota 2. Marešová Milada Filipová Jitka Marešová Věra 
20. 2. sobota 3. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
27. 2. sobota 4. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 
5. 3. sobota 5. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

12. 3. sobota 6. otec Josef středoškoláci  

19. 3. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Bednářová Marie 
   26. 3. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Menclová Hana 
   2. 4. sobota 9. Marešová Marta Bednářová Ludmila Šebrlová Eva 

  8. 4. pátek 10. otec Josef náboženství 2. stupeň  

  16. 4. sobota  od 9:00 hod. generální úklid farního kostela a jeho okolí  

  23. 4. sobota 11. mládež  mládež  
 

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. 
 


