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7.  neděle velikonoční – 5. června 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 6. června 
sv. Norberta, biskupa 

 

ÚTERÝ       - 7. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné, novéna k Duchu Svatému  
 po 7. neděli velikonoční                  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

  
  

STŘEDA      - 8. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné, novéna k Duchu Svatému   
po 7. neděli velikonoční                  za Růženu a Emila Benešovy,  

              jejich sourozence a duše v očistci 
 20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 9. června 
po 7. neděli velikonoční 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné, novéna k Duchu Svatému                            
             na poděkování Pánu Bohu s prosbou  

              o další pomoc a ochranu 
     16.45    zkouška dětské scholy na faře      
 19.00    jednání Pastorační rady farnosti na faře 

  
   PÁTEK       - 10. června 19.00    mše sv. v Dolní Čermné, novéna k Duchu Svatému                            
po 7. neděli velikonoční                  na dobrý úmysl 

  
  

  
  

SOBOTA       - 11. června 17.30    mše sv. ve Verměřovicích    
  

sv. Barnabáše, apoštola 19.00    mše sv. v Petrovicích 
                 za Antonii Moravcovou a manžela 
    20.30    vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého v D. Čermné 

NEDĚLE  -  12. června   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  
              za Marii Dohnalovou, manžela a za rodinu Vitouchovu 

Slavnost SESLÁNÍ                    (lektor. služba: paní Vránová 18) 

  DUCHA SVATÉHO 10.00    poutní mše sv. v Jakubovicích    
 16.00    mše sv. na Mariánské Hoře 

V kostele sv. Antonína z Padovy              za Vladislava Junka a rodinu  
v Jakubovicích slavíme pouť.                 (lektorská služba: Klekarovi ml. 292) 

  
 

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 



-   Příležitost ke svaté zpovědi v tomto týdnu budete mít 30 minut před začátkem každé mše svaté    
    ve farním kostele.  
-  Návštěva nemocných a starších farníků: ve středu 8. 6. ve Verměřovicích a v pátek 10. 6.   
   v Dolní Čermné a v Petrovicích.  
-  Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku náboženství  
   ve školním roce 2011-2012. Přihlášky děti dostanou v hodinách náboženství nebo budou     
   připraveny  v našich kostelech. 

 
Milí farníci, sestry a bratři! 

Rád bych se ohlédnul za uplynulým obdobím v naší farnosti. Nebylo toho málo, co se událo, co 
se s Boží pomocí podařilo uskutečnit. Na prvním místě chci poděkovat panu Josefu Marešovi, který při 
své kostelnické službě ještě provedl opravu kachlových kamen ve farním sále. Byla to již druhá jeho 
kamnářská práce na faře v Dolní Čermné. V roce 2010 zcela opravil kachlová kamna ve farní 
kanceláři, která již prokázala svoji dobrou službu v uplynulém zimním období. Na opravě kamen 
spolupracoval pan Antonín Pecháček z Mariánské Hory a kovové části zhotovil a dodal pan Josef 
Vondra z Petrovic. Panu Pecháčkovi a panu Vondrovi patří také velké díky.  

V týdnu od 16. do 20. května proběhla výmalba celého přízemí fary. Děkuji panu Kamilu 
Marešovi z Horní Čermné nejen za jeho odbornou malířskou práci, ale také za natření nově 
opravených kamen ve farním sále.   

Další poděkování patří ženám a mládeži za velký úklid fary v pondělí 2. května a v týdnu, kdy 
proběhlo malování přízemí fary. Rád bych poděkoval všem ženám za týdenní úklidy fary, které plánuje 
a zajišťuje paní Magda Vašíčková.  

V neposlední řadě chci připomenout naši farní akci Setkání s písní. Děkuji všem účinkujícím a 
zvláště těm, kteří naše scholy a sbory vedou. Za vytvoření zázemí a přípravu pohoštění děkuji členům 
Pastorační rady i jejich dalším pomocníkům. Můj dojem z vystoupení byl velmi dobrý a mile mě 
překvapila i hojná účast posluchačů.   

Na závěr Vás všechny srdečně zvu na farní odpoledne v neděli 19. června 2011, které se 
uskuteční od 15 hodin na faře a farním dvoře v Dolní Čermné.     

Těším se na setkání s Vámi se všemi.                                                                                                 
                                                                                                 otec Josef 
               

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: červen – srpen 2011 
datum skupina vedoucí skupiny   

18. 6. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
25. 6. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 
2. 7. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 
9. 7. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

16. 7. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  
23. 7. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
30. 7. sobota 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 
6. 8. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 

13. 8. sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 
20. 8. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelích, patří velké díky.
 
 

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.   


