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10. neděle v liturgickém mezidobí  –  10. června 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  11. června 16:45 zkouška dětské scholy na faře 
sv. Barnabáše, apoštola   
ÚTERÝ     - 12. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
10. týdne v mezidobí  za Jindřišku a Aničku Bednářovy 

   

STŘEDA  - 13. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
sv. Antonína z Padovy,  20:00  náboženství pro středoškoláky 
kněze a učitele církve   
ČTVRTEK -  14. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

10. týdne v mezidobí 15:00 pohřební mše sv. ve Verměřovicích,  
  rozloučíme se s panem Jaroslavem Pražákem 
 19:00 jednání Pastorační rady farnosti 

PÁTEK      - 15. června 15:00 pohřební mše sv. v Petrovicích,  
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO  rozloučíme se s panem Karlem Koskem  

SRDCE JEŽÍŠOVA 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
  za Antonína a Marii Pecháčkovy 

SOBOTA  - 16. června 15:30 úklid kostela ve Verměřovicích před poutí 
Památka Neposkvrněného 19:00  mše sv. v Petrovicích         

Srdce Panny Marie  za Vincence Nováka a ostatní zemřelé z té rodiny 
NEDĚLE – 17. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -   zaměřená pro děti 

11. neděle v mezidobí  za farníky 

  Pří této mši sv. bude pokřtěna Markéta Vávrová  

V kostele sv. Antonína  10:00 poutní mše sv. Jakubovicích   
z Padovy v Jakubovicích  za Josefa Moravce a jeho rodiče 

dnes slavíme pouť. 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služ.: Pecháčkovi MH) 
  za Františka Mareše, manželku a syna Josefa 

Dnešní sbírka je ur čena na  15:00 FARNÍ ODPOLEDNE  
opravu kostela v D. Čermné.  na faře a farním dvoře v Dolní Čermné 

   

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ :  
vždy 30 minut před začátkem mše svaté v Dolní Čermné. 
 
 
 



  Farní odpoledne 

  Milí farníci, přátelé, milé děti! 
 

    V neděli 17. června 2012 od 15:00 hodin  
       Vás všechny srdečně zveme na faru a farní dvůr v Dolní Čermné   
 

  Co se bude dít?   Vzájemné setkání a pobesedování všech farníků a jejich přátel.  
  Co dál?   K poslechu nám bude hrát dechová hudba pod vedením p. Vašíčka P.     

Malá biblická soutěže pro radost a pro děti trochu pohybu.   
  Občerstvení?  Z jedné poloviny je zajištěno.  

Prosíme naše hospodyňky o přípravu sladkých moučníků, chlebíčků aj. 
          

Na setkání se těší členové Pastorační rady a otec Josef 
 
 

-  V pátek 15. června 2012 se uskuteční od 15:30 hodin úklid kostela sv. Jana Křtitele  
    ve Verměřovicích. Prosíme o pomoc při tomto úklidu kostela před poutí.  
 

-  Prosíme rodiče a děti, aby během měsíce června odevzdali přihlášky na výuku  
   náboženství v novém školním roce. Přihlášky děti dostanou v hodinách náboženství  
   a také jsou připraveny v našich kostelech.  
 

Poděkování 
Děkuji všem ženám za pomoc při celkovém úklidu fary v úterý 22.5. a  za všechny týdenní 
úklidy na faře. 
Díky patří také mužům, kteří během roku pomáhají se dřevem a prací na farním dvoře a  
zahradě.  
Děkuji členům Orla, kteří připravili příjemné prostředí v orlovně a postarali se o obsluhu 
dětí a jejich rodin při oslavě 1. svatého přijímání dětí.  
            otec Josef 
 

H U M O R 
-  Potkají se dvě maminky žákyň deváté 
třídy: „Poslyšte, paní Mráčková, vaše 
Irenka půjde na jazykovou školu? Prý 
má talent na řeči.“  
„No, na řeči má sice talent veliký, ale na 
cizí jazyky vůbec ne!“ 
 
- Otec se ptá svých čtyř synů: „Tak co, 
hoši, jak vám to jde ve škole?“   
Nejstarší osmák na to: „Já jsem první 
v češtině.“  
Šesťák radostně: „Já jsem první 
v angličtině.“   

Třeťák vychloubačně: „Já jsem absolutně 
první v matematice.“  
Poslední prvňák trochu zkroušeně:  
„Já stojím vždycky první v koutě.  
 
-  Dva muži na dvojkole, funící a 
hekající, se konečně dovlečou až na 
vrchol příkrého kopce.  
„To byl teda výstup,“ říká ten vpředu.  
„To teda jo,“ říká ten druhý. „Kdybych 
celou dobu nebrzdil, sjeli bychom dolů 
pozpátku.“ 
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