
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                               2. a 3. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
           

svátek Křtu Páně  –  8. ledna 2017 
Končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. 

     

pondělí  - 9. 1.   
úterý  - 10. 1.  Upozorňujeme,  
středa  - 11. 1.  že od pondělí 9. 1. do soboty 14. 1. 2017 
čtvrtek - 12. 1.  nebudou v naší farnosti mše svaté. 
pátek  - 13. 1.  V případě zaopatřování a pohřbu zastupuje 

sobota  - 14. 1.  P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče (kontakt: 605 543 654). 

NEDĚLE – 15. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - lektor. služba: Svobodovi 252 

2. neděle v mezidobí  -  za Pavla Faltejska a bratry 

   9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  na poděkování za dar  
    dokončení započatého díla a za dar nového života  

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  - lektor. služba: Málkovi 77 HČ 
  -  za farníky 

 

pondělí  - 16. 1.   
úterý  - 17. 1.   
středa  - 18. 1.  Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů 
Panny Marie,   18. – 25. ledna 

Matky jednoty křesťanů 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 
čtvrtek – 19. 1. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 

2. týdne v mezidobí   
pátek  - 20. 1. 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 

2. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 
sobota  - 21. 1. 14:00 Dětský karneval v Dolní Čermné (viz níže) 

sv. Anežky Římské 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  na úmysl dárce 

   20:00 Lidový ples ve Verměřovicích (viz níže) 

NEDĚLE – 22. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Venclovi 288 

3. neděle v mezidobí  -  za farníky 

   9:00 mše sv. v Petrovicích   -  za Zdeňka Marka a rodiče 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  se zaměřením pro děti  
  (představení dětí před přípravou na 1. sv. přijímání) 
  -  za Karla Bednáře a živé a zemřelé z rodu Bednářových 

 



Informace 
- Od února 2017 zahájíme přípravu dětí na první svaté přijímání, které je 

naplánováno na neděli 28. května 2017. Příprava se bude týkat dětí, které chodí do 3. třídy 
ZŠ a dětí starších, které ještě u svého prvního svatého přijímání nebyly. V neděli 22. ledna 
2017 představíme tyto děti farnosti při mši svaté v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v úterý 24. ledna 2017 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.    

- Sbírka na opravu farního kostela sv. Jiří v neděli 25. 12. 2016 činila 16.918,-Kč. 
Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať. 

                       otec Josef   
 

 
 

Orel Dolní Čermná   
zve děti a jejich rodiče na  DĚTSKÝ KARNEVAL  

v Orlovně v Dolní Čermné v sobotu 21. ledna 2017 ve 14 hodin. 
Vstupné dobrovolné 

 

        
 

MO KDU-ČSL Verměřovice a 3. skautský oddíl Verměřovice 
vás společně zvou na tradiční  

48. LIDOVÝ PLES 
SOBOTA 21. ledna 2017, KD VERMĚŘOVICE, začátek ve 20 hodin 

 

K tanci a poslechu hraje TIGER SWING  
Předtančení a bohaté občerstvení 

Část výtěžku z plesu jde na pomoc rodinám vážně nemocných dětí 
Předprodej místenek v ceně 100,- Kč: Marie Pecháčková, Verměřovice 141, 

tel.: 774 220 970, e-mail: MPECHAJDA@seznam.cz.  
Za každý dar do tomboly velice děkujeme 

 

 
 

Jednota Orel a Farnost Dolní Čermná   

Vás srdečně zvou na   

MAŠKARNÍ PLES  
v sobotu 28. ledna 2017 od 19:30 hodin 

v Orlovně v Dolní Čermné 
Hraje kapela Josky Vondráčka 

 
 

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. 


