
      
                    zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                    24., 25. a 26. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
           

slavnost Nejsvětější Trojice  –  11. června 2017 
     

pondělí – 12. června   
úterý – 13. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  na dobrý úmysl 

sv. Antonína z Padovy    
středa – 14. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  na dobrý úmysl  
čtvrtek – 15. června 8:00 - 18:55  celodenní adorace v Dolní Čermné 

slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 

-  doporučený svátek   
pátek – 16. června 15.00  pohřební mše sv. v Petrovicích, rozloučíme se  

10. týdne v mezidobí  s panem Karlem Markem z Petrovic  

 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  hudební doprovod mladí 
  – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o jeho  
  požehnání a ochranu Panny Marie 

sobota – 17. června 19:00 mše sv. v Petrovicích  – za rodinu Faltusovu 

NEDĚLE – 18. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné        – lektor. služ.: Zpěvákovi 195 

11. neděle v mezidobí  -  za Miladu Novákovou a celý rod 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  – za Růženu Maříkovou a syna Josefa 

Po mši sv. na Mariánské Hoře 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   – lektor. služ.: Formánkovi 83 

se uskuteční průvod Božího  – za Františka Mareše a celý rod 

Těla v areálu Křížové cesty  Na tuto mši svatou jede autobus. Odjezd v 15:20 h.  

  z Verměřovic od kostela. Zpět až po skončení průvodu. 
 

Informace, prosby: 

-  Ve čtvrtek 15. 6. 2017 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 18. 6. po mši svaté (začátek mše sv. v 16:00 h.) na Mariánské Hoře se uskuteční 
průvod s Nejsvětější svátostí oltářní z kostela a dále v areálu Křížové cesty.  
Prosíme mladší děvčata, aby přišla v bílých šatech jako družičky a přinesla si květiny do průvodu. 
Maminky prosíme o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších) a pomoc při průvodu.  

                  otec Josef 



11. neděle v mezidobí   –  18. června 2017 
     

pondělí – 19. června   
úterý – 20. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

11. týdne v mezidobí   
středa – 21. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  –  za rodinu Křivohlávkovu a celý rod 
čtvrtek – 22. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       

11. týdne v mezidobí  –  za živé a zemřelé členy živého růžence 

pátek – 23. června 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

slavnost  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 20:00 večer chval na faře 

sobota – 24. června 19:00 mše sv. v Petrovicích  –  na poděkování za 80 roků 
slavnost   života s prosbou o další ochranu 

Narození sv. Jana Křtitele   

NEDĚLE – 25. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      – lektor. služ.: Nastoupilovi 303 

12. neděle v mezidobí  – za Alenu Křivohlávkovou a rodiče 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
Ve Verměřovicích slavíme pouť  – za Oldřicha Rybku a sourozence 

 15:00 farní odpoledne na faře a farním dvoře 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   – lektor. služ.: Menclovi 193 
  – za Františka Berana a Martu Šilarovou 

      

pondělí – 26. června   
úterý – 27. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

sv. Cyrila Alexandrijského   
středa – 28. června 17:30 společný odchod k Jansově kapli od restaurace C v D. Čermné   

sv. Ireneje, biskupa a mučed. 18:00 mše sv. u Jansovy kaple v Dolní Čermné    
čtvrtek – 29. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné       

slavnost  - doporučený svátek 
sv. Petra a Pavla, apoštolů   

pátek – 30. června 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

12. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  – za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

sobota – 1. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za rodinu Beranovu a Majku    
12. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. ve Verměřovicích 

NEDĚLE – 2. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      – lektor. služ.: Pecháčkovi 330 

13. neděle v mezidobí  – za farníky  

 9:00 mše sv. v Petrovicích   
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   – lektor. služ.: Adamcovi 18 
  – za nová kněžská a řeholní povolání 

   

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 


