
      

                       zprávy z farnosti 

                     DOLNÍ ČERMNÁ          

                              24. a 25. týden  

                                       2016                     
 

 
 
 
 

11. neděle v mezidobí  – 12. června 2016 
 

pondělí  - 13. června   

 sv. Antonína z Padovy   

úterý  - 14. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
11. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
středa  - 15. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

sv. Víta, mučedníka  -  za Antonína Pecháčka, manželku a sestru Marii 
čtvrtek - 16. června   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

11. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
pátek  - 17. června 17:30 sraz u Restaurace C a společná cesta k Jansově kapli 

11. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. u Jansovy kaple  -  za farníky;  -  na zakončení  
     školního roku s doprovodem rytmické hudby (viz níže) 

sobota  - 18. června 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   -  na úmysl dárce 
11. týdne v mezidobí   

NEDĚLE – 19. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné - lektor. služba: Macháčkovi st.180 HČ 

12. neděle v mezidobí  -  za  Alenu Křivohlávkovou a rodiče 

 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za Pavla Filipa a za živé a zemřelé z rodiny 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  - lektor. služba: Pecháčkovi MH 
    -  za Františka Berana a Martu Šilarovou 
   15:00 farní odpoledne (viz níže) 

 

Milí  farníci, děti a mladí, 

v pátek 17. června 2016 zvu všechny, zvláště děti a mládež na slavení mše svaté na 
zakončení školního roku v 18 hodin u Jansovy kaple. Můžete se přidat k pěší skupině, 
která odchází v 17:30 h. od Restaurace C na náměstí v Dolní Čermné. Po mši svaté se 
procházkou zase vrátíme zpět. Pokud bude v 17 hodin před touto mší svatou pršet, tak 
budeme mši svatou slavit v kostele v Petrovicích ve stejnou dobu v 18 hodin.  

Dále vás i vaše přátele srdečně zvu na Farní odpoledne v neděli 19. června od 
15 hodin na farní dvůr v Dolní Čermné. Setkání zahájíme společným programem a 
zájemci mladší i starší mohou uplatnit svoje znalosti v malém vědomostním testu. K 
poslechu nám zahraje Dechová hudba Dolní Čermná. Občerstvení je částečně zajištěno a 
vás prosím o přinesení sladkého pečiva, chlebíčků a podobně.  
 Těším se na setkání s vámi         otec Josef 
 



12. neděle v mezidobí  – 19. června 2016 
 

pondělí  - 20. června   

12. týdne v mezidobí   

úterý  - 21. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 

středa  - 22. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
12. týdne v mezidobí  -  za Josefa a Marii Macháčkovy 
čtvrtek - 23. června   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

12. týdne v mezidobí  -  za živé a zemřelé členy živého růžence  
pátek  - 24. června 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

slavnost  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
    Narození sv. Jana Křtitele  -  za Stanislava Filipa, rodiče a bratry 

sobota  - 25. června 19:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Emila a Růženu Benešovy 
12. týdne v mezidobí  po mši svaté příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 26. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné         - lektor. služba: Vávrovi 264 

13. neděle v mezidobí  -  za farníky 

ve Verměřovicích slavíme 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    
poutní slavnost  -  za Oldřicha Rybku, sourozence a duše v očistci 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služba: Kyšperkovi 381 
     -  za Ladislava Junka a rodinu 

 

Informace, poděkování, prosby       

- Děkuji za vaši účast a pomoc při bohoslužbách a jiných aktivitách v naší farnosti. 
Členům místního Orla děkuji za přípravu orlovny a obsluhu při setkání rodin při 
slavnosti prvního svatého přijímání dětí.  

- Děkuji za společné putování a hojnou účast na slavení mše svaté a posezení na Hoře 
Matky Boží u Králík v sobotu 28. 5. Poděkování patří také těm, kteří zajistili službu ve 
čtvrtek o slavnosti Těla a Krve Páně při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní v kostele 
v Dolní Čermné a v neděli při průvodu na Mariánské Hoře.  

- Sbírka na opravu farního kostela v Dolní Čermné v neděli 22. 5. 2016 činila 16.224,- Kč. 
Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať.   

- Prosíme rodiče, aby do konce tohoto školního roku odevzdali přihlášky na náboženství 
ve školním roce 2016 – 2017. Když máme seznamy dětí včas, pomůže to při domluvě 
výuky ve školách. Formuláře jsou v kostelích a děti je dostanou v náboženství. 

- Zájemci o poutní zájezd v sobotu 3. 9. 2016 do Zlatých Hor, Krnova, Cvilína, Opavy a 
Hradce nad Moravicí - zapisujte se na přihlášku v kostelích.  

- Rozpis úklidu kostela v Dolní Čermné bude v Poutníku v neděli 26. června. Termín 
úklidu s jednotlivými skupinami prohovoříme předem.    

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. 
 


