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32. neděle v liturgickém mezidobí – 6. listopadu 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 7. listopadu 16.45    zkouška dětské scholy na faře 
ÚTERÝ        - 8. listopadu 
STŘEDA      - 9. listopadu 
ČTVRTEK - 10. listopadu 
 
PÁTEK       - 11. listopadu 

Z důvodu účasti otce Josefa na duchovních cvičeních 

nebudou od úterý 8. 11. do pátku 11. 11. t. r. mše svaté. 

Otce Josefa v tomto týdnu zastupuje 

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče (605 543 654). 

SOBOTA    - 12. listopadu  
sv. Josafata, 17.00    mše sv. v Petrovicích  

biskupa a mučedníka              za Růženu a Petra Duškovy 

NEDĚLE  -  13. listopadu   7.30    mše sv. v Dolní Čermné     (lektor.sl.: Severinovi 342)            
              za farníky 

33. neděle    9.00    mše sv. ve Verměřovicích    

  v liturgickém mezidobí              za P. Stanislava Marka a  na poděkování za 45 let 

Dnes slavíme Posvěcení             společného života s prosbou o další pomoc a ochranu 

kostela sv. Jana Křtitele 10.30    mše sv. v Dolní Čermné    (lektor. služba: Motlovi 11) 
ve Verměřovicích.               za Boží pomoc a požehnání   

 

Informace k volbám v naší farnosti:  
Po skončení kola návrhů kandidátů do Pastorační rady farnosti (6.11.) bude sestavena volební 
listina navržených kandidátů pro celou dolnočermenskou farnost. Seznam jednotlivých 
navržených kandidátů do PRF, kteří také se svojí nominací souhlasili, bude uveden ve 
vývěskách našich kostelů (nejdříve 13.11.). Od pondělí 14.11. budou členové volební komise 
rozdávat (osobně nebo do poštovní schránky) všem voličům volební lístky s navrženými 
kandidáty a potřebnými informacemi k platné volbě. Pokud by někdo  neobdržel volební lístek 
nejpozději do pátku 25. 11. t.r., přihlaste se u členů volební komise nebo u otce Josefa.    
 Vlastní volby budou probíhat v týdnu od ned ěle 20.listopadu do ned ěle 27.listopadu 2011. 
-  Ve Verměřovicích je dána možnost volby již v sobotu 19. 11.  30 minut před začátkem  nebo  
   ihned po skončení mše sv. v 17.00 h. a potom v neděli 27.11.  také před a po mši sv. v 9.00 h. 
-  V Petrovicích bude možné volit v neděli 20. 11.  rovněž 30 minut před a ihned po mši  
   svaté v 9.00 h. a potom za týden v sobotu 26. 11.  před a po mši svaté v 17.00 h.  
-  Ve farním kostele  v Dolní Čermné bude možné vhodit volební lístek do připravené schránky  
   po celý týden od ned ěle 20. 11. do ned ěle 27. 11.  do 18.00 h.  
   Volební schránka bude zde umístěna u hlavního vchodu do farního kostela (ale za mříží),   
   proto můžete svůj volební lístek odevzdat i ve všedních dnech v době, kdy je hl. vchod otevřen.  
 



33. neděle v liturgickém mezidobí – 13. listopadu 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ   -  14. listopadu 16.45    zkouška dětské scholy na faře 

33. týdne v mezidobí  
ÚTERÝ       - 15. listopadu 18.00    mše sv. v Dolní Čermné    -    na poděkování  

sv. Alberta Velikého,              za 25 let společného života a za duše v očistci 
biskupa a učitele církve 19.00   biblická hodina na faře 

STŘEDA    - 16. listopadu 18.00   mše sv. v Dolní Čermné   
33. týdne v mezidobí             za Jiřího Nastoupila, rodiče a sourozence 

ČTVRTEK  - 17. listopadu  7.30    mše sv. v Dolní Čermné   
sv. Alžběty Uherské, řeholnice              za Františka Hamříka 

PÁTEK       - 18. listopadu 19.00    mše sv. v Dolní Čermné  
33. týdne v mezidobí              za Jarmilu Podlezlovou, manžela a celý rod 

SOBOTA     - 19. listopadu   9.00   schůzka ministrantů 
33. týdne v mezidobí 17.00    mše sv. ve Verměřovicích    

              za Karla a Annu Čadovy 

NEDĚLE  -  20. listopadu   7.30    mše sv. v Dolní Čermné       (lektor.sl.: Kunertovi 12)            

              za rodinu Plhákovu, Knajblovu a duše v očistci 

Slavnost    9.00    mše sv. v Petrovicích  

  JEŽÍŠE KRISTA               za Josefa Krátkého a oboje rodiče 

KRÁLE  10.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 

              za Jaroslava Nágla a rodiče z obojí strany 
 

Úkol pro d ěti  na mši svatou v neděli 20. 11. v 10.30 hodin v kostele v Dolní Čermné.  
Napiš, nakresli:      Jak Gedeon poznal, že je poslán Hospodinem,  
                                aby vysvobodil Izra elity z midjanského podru čí?    (Sd 6,36-40)                 
 
 Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: listopad 2011 – leden 2012 

datum skupina vedoucí skupiny   

12. 11. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
     19. 11. sobota 2. Motlová Zdeňka Vyhnálková  Lucie Zpěváková Marie 

26. 11. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová  Věra 
       3. 12. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

10. 12. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie  
17. 12. sobota 6. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 

      23. 12. pátek 7. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna Vránová Helena 
     31. 12. sobota 8. Bláhová Věra Bláhová Anna Bednářová Aloisie 
7. 1. 2012 sobota 9. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 

14. 1. sobota 10. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 

Všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelech, 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.   


