
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                          12. a 13.  týden  
                                    2019                    

 
 
 
 
   

2. neděle postní  – 17. března 2019 
     

pondělí  po 2. neděli postní    
18. 3.    

úterý slavnost sv. Josefa,  13:05 příprava na první svaté přijímání (děti)   
19. 3 snoubence Panny Marie 17:25 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné   

  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
   – za zemřelé dárce farností  

středa po 2. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
20. 3.   – za Bohuslava Pecháčka, manželku a syna   

čtvrtek po 2. neděli postní 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Josefa a Marii  
21. 3.    Marešovy, jejich rodiče a sourozence a syna Josefa  
pátek po 2. neděli postní  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
22. 3.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za Františka Mencla, manželku a rodiče  
sobota po 2. neděli postní  17:00 mše sv. v Petrovicích   
23. 3.    – za Marii a Václava Vondrovy a živou rodinu  

   po mši sv. příležitost ke svátosti smíření  

neděle 3. neděle postní   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
24. března      – za Josefa Hrdinu, manželku a vnučku Marušku  

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích    
   – za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence    

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  – zaměřena pro děti 

   – za farníky  

  15:00  modlitba křížové cesty v Dolní Čermné  

ÚKLID FARNÍHO KOSTELA 
V sobotu 6.dubna 2019 budeme uklízet farní kostel a jeho blízké okolí.  
Bude potřeba omést pavučiny a prach na zdech a oknech kostela, oltářích, obrazech a sochách. Otřít 
lustr, svítidla, vyleštit svícny. Otřít stoly oltářů a dveře. Otřít všechny lavice, vyluxovat sedáky 
v lavicích a setřít v nich podlahu. Vyluxovat koberec v presbytáři, setřít a napastovat podlahu 
v kostele. V zákristii otřít skříně, vyluxovat a setřít podlahu. Ve vchodech do kostela vyklepat 
rohože a vytřít podlahu a v chodbě hlavního vchodu vyluxovat čistící koberec. Uklidit a umýt 
schody na kůr, setřít zábradlí a lavice na kůru a vytřít podlahu. Vymést chodníky okolo kostela a 
schody ke kostelu, odnosit spadané větve a jiný odpad, shrabat staré listí. Uklidit chodbu a WC 
v Orlovně. Jak vidíte, práce bude dost, a proto prosím o vaši pomoc. Po skončení úklidu se 
občerstvíme při malé svačině v Orlovně. 
                       otec Josef 



3. neděle postní  – 24. března 2019 
     

pondělí  slavnost  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
25. 3. ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ   – za zemřelé dobrodince  
úterý po 3. neděli postní 13:05 příprava na první svaté přijímání (děti)   
26. 3      

středa po 3. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
27. 3.    

čtvrtek po 3. neděli postní 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
28. 3.     
pátek po 3. neděli postní  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
29. 3.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné (doprovází mládež)  

sobota po 3. neděli postní  8:00 mše sv. v Dolní Čermné   
30. 3.  POSTNÍ DUCHOVNÍ   – za požehnání pro duchovní obnovu farnosti  

 OBNOVA FARNOSTI 9:00,  10:00 h. a 11:00 h.  přednášky v Orlovně, 
   zakončení obnovy – adorace v kostele 

  17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
   – za Vincence a Marii Junkovy, dceru a zetě  
 Změna času: ve 2 hodiny budou 3 hodiny. 

neděle 4. neděle postní   8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za farníky  
31. března    „MISIJNÍ KOLÁČ“  9:00 setkání farnosti při koláčích v Orlovně  

   v Dolní Čermné     
  15:00  modlitba křížové cesty v Dolní Čermné  

Postní duchovní obnova   
Zvu všechny na postní duchovní obnovu, která se uskuteční v sobotu 30. března 2019.  
Duchovní obnovu povede P. Antonín Forbelský z Pardubic. Program zahájíme v kostele 
v Dolní Čermné v 8:00 h. mší svatou, po které bude následovat dopolední blok přednášek 
v Orlovně v Dolní Čermné a v poledne obnovu zakončíme opět v kostele adorací.  
 

Misijní koláč 
V neděli 31. března 2019 budeme slavit v naší farnosti pouze jednu mši svatou v 8:00 h. ve 
farním kostele a následně se setkáme při koláčích v sále Orlovny v Dolní Čermné. 
Dobrovolný příspěvek z tohoto setkání „Misijní koláč“ věnujeme na misie.  
Prosíme o napečení koláčů nebo jiného pečiva a přinesení do Orlovny v neděli ráno před 
mší svatou. Dále prosíme o pomoc s přípravou a obsluhou při setkání. Zapište se na 
konkrétní službu do tabulky v našich kostelích nejpozději v sobotu 23.3. a v neděli 24.3. 
Potřebné informace vám podají v Dolní Čermné paní Marta Marešová a Monika Bednářová, 
v Petrovicích paní Pavlína Stříbrná a ve Verměřovicích paní Marie Pecháčková.  
Těším se na setkání s vámi                              otec Josef  
 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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