
Zprávy z farnosti 
DOLNÍ ČERMNÁ 

3. neděle v mezidobí 
27. ledna 2013 
5. týden 2013 

 
 
BOHOSLUŽBY A AKCE: 
 

Příle�itost ke svaté zpovědi: 
 
 
 
 

Náv�těva star�ích a nemocných farníků: 
ve Verměřovicích  ve středu 30. 1. - během dne 
v Dolní Čermné  ve čtvrtek 31. 1.  - během dne 
v Dolní a Horní Čermné  v pátek 1. 2.  - během dne 
 

pondělí  
28. ledna 

sv. Tomá�e Akvinského, 
kněze a učitele církve 

17:00 zkou�ka zpěvu dětská schola 

úterý 
29. ledna 

3. týdne v mezidobí 18:00
19:00

m�e sv. v Dolní Čermné  
biblická hodina 

středa 
30. ledna 

3. týdne v mezidobí 18:00
19:00

m�e sv. v Dolní Čermné - za Otýlii Mare�ovou, man�ela a syna 
nábo�enství pro středo�koláky  

čtvrtek  
31. ledna 

sv. Jana Boska, kněze 7:30
18:00

m�e sv. v Dolní Čermné  
m�e sv. ve Verměřovicích - za Jana Hubálka a P. Jiřího �kodu 

pátek  
1. února 

první pátek v měsíci,  
zasvěcený úctě Nejsvětěj�ího  
Srdce Je�í�ova 

17:00
19:00

výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní v Dolní Čermné 
m�e sv. v Dolní Čermné  
- za Antonína a Martu Faltusovy a du�e v očistci 
po m�i svaté společná adorace 

sobota  
2. února 

Svátek 
Uvedení Páně do chrámu 

7:30

17:00
20:00

m�e sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl 
Na začátku m�e svaté po�ehnáme svíce �Hromničky�.  
m�e sv. v Petrovicích - za Franti�ka a Antonii Moravcovy 
Orelsko - farní ma�karní ples (viz pozvánka) 

NEDĚLE 
3. února 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Svatobla�ejské po�ehnání 
dnes po ka�dé m�i svaté 

7:30
9:00

10:30

m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky  
m�e sv. ve Verměřovicích - za Danu Kotkovou a du�e v očistci 
m�e sv. v Dolní Čermné - za rodinu Holečkovu, rodinu Hynkovu  
a du�e v očistci 

Dolní Čermná  středa 30. 1. 15:00 � 17:00 h. 
17:00 � 17:55 h. 

P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Rou�ar 

Verměřovice čtvrtek 31. 1. 16:00 � 17:55 h. P. Josef Rou�ar 
Dolní Čermná  pátek 1. 2. 17:00 � 18:55 h. P. Josef Rou�ar 



Zprávy z farnosti 
DOLNÍ ČERMNÁ 

4. neděle v mezidobí 
3. února 2013 
6. týden 2013 

 
 

 

BOHOSLUŽBY A AKCE: 
 

pondělí  4. týdne v mezidobí  
4. února   
úterý sv. Agáty,  18:00 m�e sv. v Dolní Čermné  

5. února panny a mučedníce 19:00 biblická hodina 
středa sv. Pavla Mikiho a druhů, 18:00 m�e sv. v Dolní Čermné

6. února mučedníků  
čtvrtek  4. týdne v mezidobí 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné - za farníky 
7. února  14:00 sáňkování v Dolní Čermné 
pátek  4. týdne v mezidobí 19:00 m�e sv. v Dolní Čermné

8. února   
sobota  4. týdne v mezidobí 17:00 m�e sv. ve Verměřovicích 
9. února  - za dar uzdravení s prosbou o dal�í pomoc a ochranu 

NEDĚLE 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7:30 m�e sv. v Dolní Čermné
10. února  - na poděkování za dar �ivota a za Jaroslava Bednáře 

  9:00 m�e sv. v Petrovicích - na úmysl dárce 
  10:30 m�e sv. v Dolní Čermné - zaměřená pro děti 
  - za Cyrila Vránu, rodiče a bratra 

 

Úkol pro děti: 
Úkol na m�i svatou v neděli 10. 2. 2013 v 10:30 hodin v kostele v Dolní Čermné. 
Napi�, nakresli,�: Koho zachránila královna Ester? (Est 6-8) 

Zveme děti na sáňkování, které se uskuteční, pokud bude sníh, ve čtvrtek 7. února 2013. 
Sejdeme se ve 14:00 hodin u kostela v Dolní Čermné. 

 

PRO ZASMÁNÍ: 
Farář u nebeské brány 
Zemře pan farář a přijde k nebeské bráně. Zatluče na ni. Svatý Petr pootevře a říká: �Musíte chvíli počkat.� Tak se tedy 

posadí na lavici před bránou a čeká. Za chvíli přijde k nebeské bráně autobusák Pepa. Taky zatluče a svatý Petr hned otvírá 
a říká: �Pojď dál.� Teď to v�ak ve faráři zavřelo: �Svatý Petře, jak to, �e� Pepa mů�e jít hned, a já, osoba posvěcená 
a zaslou�ilá, tady musím čekat?� Svatý Petr odpoví: �To máte tak, důstojnosti: Kdy� vy jste v kostele kázal, tak v�ichni spali. 
Ale kdy� tady Pepa jel s autobusem, v�ichni se modlili.� 

Anděl 
Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: �Vy jste namaloval andělovi na 

ruce �est prstů! U� jste někdy viděl anděla se �esti prsty?!��A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?� odseknul malíř. 
Vtip resp. zamy�lení 
Svobodný křesťan říká: �Dá-li Pán�� �enatý křesťan říká: �Dá-li man�elka a dá-li Pán�� A o tom to je� v man�elské 

praxi� ☺ 
 


