
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ             

                               8. a 9. týden  
                                    2018                    

 
 
 
 
   

1. neděle postní  –  18. února 2018 
     

pondělí  po 1. neděli postní     
19. 2.     

úterý po 1. neděli postní   17:25 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné   
20. 2.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   - za Rudolfa Fajta, manželku a duše v očistci 

středa po 1. neděli postní   18:00 mše sv. v Dolní Čermné  - za nemocného manžela 
21. 2.    

čtvrtek svátek Stolce svatého 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - na úmysl dárce 
22. 2.    apoštola Petra   

pátek po 1. neděli postní   13:45 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
23. 2.  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

  19:00 mše sv. v Dolní Čermné, s rytmickým doprovodem  
   - ke cti Panny Marie - za uzdravení a duše v očistci 
  20:00 večer chval na faře 

sobota po 1. neděli postní   17:00 mše sv. v Petrovicích  - za Vojtu Mannla 
24. 2.     

neděle 2. neděle postní  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - za farníky 
25. února   Dnešní sbírka  9:00 mše sv. ve Verměřovicích    

 „Svatopeterský haléř“  - na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu 
  10:30 mše sv. v Dolní Čermné   
   - za Hanu Marešovou a rodiče 

  15:00  modlitba křížové cesty v Dolní Čermné   

- Sbírka Svatopeterský haléř se koná každoročně po celém světě v období svátku Stolce 
sv. Petra, apoštola (22. 2.), jehož nástupcem papež je. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby 
mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.  

- Během postní doby opět uspořádáme dobročinnou akci Postní almužna. Co našetříme, 
věnujeme 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.   

- Misijní koláč se uskuteční v neděli 11. 3. Prosíme o napečení koláčů a pomoc při setkání 
v Orlovně. Zapisujte se, prosíme, na jednotlivé služby do tabulky v našich kostelích. 

- Duchovní obnova v naší farnosti proběhne až o 4. neděli velikonoční 22. 4. 

Více informací k jednotlivým akcím naleznete v POUTNÍKU BŘEZEN 2018. 



 
 

2. neděle postní  –  25. února 2018 
     
pondělí  po 2. neděli postní     

26. 2.    

úterý po 2. neděli postní   17:30 adorace v Petrovicích   
27. 2.  18:00 mše sv. v Petrovicích  - za Václava a Marii 

   Vondrovy, duše v očistci a živou rodinu 

středa po 2. neděli postní   17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné  
28. 2.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   - za Josefa Křivohlávka, dceru a sestru 

čtvrtek po 2. neděli postní   16:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
1. 3.    18:00 mše sv. ve Verměřovicích  - za Marii a Matyldu  

   Markovy, rodiče, sourozence a duše v očistci 

pátek po 2. neděli postní;   13:45 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
2. 3. první pátek v měsíci 17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  - za Otýlii a Františka 
   Andrlovy, syna Josefa a manželku 

sobota po 2. neděli postní;   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
3. 3.  první sobota v měsíci 17:00 mše sv. ve Verměřovicích    

   - za rodinu Horákovu a Legendiovu 

neděle 3. neděle postní 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - za farníky 

4. března    9:00 mše sv. v Petrovicích   
   - za Bedřicha Junka, manželku Marii, syna a dceru   

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
   - za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod  

  15:00  modlitba křížové cesty v Dolní Čermné   
 

Příležitost ke svátosti smíření  

Dolní Čermná  středa 28. 2.     17:00 – 17:55 h. P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek 1. 3.  16:30 – 17:55 h. 

 

Dolní Čermná pátek 2. 3. 17:00 – 18:55 h. 

 

 

ostatní dny 30 minut před mší svatou 

 

Dolní Čermná  středa 7. 3.     15:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis 
 

Návštěva starších a nemocných farníků: ve středu 28. 2. 2018 ve Verměřovicích, ve 
čtvrtek 1. 3. v Dolní Čermné a v pátek 2. 3. v Petrovicích.  
 
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. 


