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7. neděle velikonoční – 12. května 2013 
  

PONDĚLÍ  - 13. května 14:30 generální úklid fary  
po 7. neděli velikonoční 17:00 zkouška dětské scholy na faře 

ÚTERÝ  - 14. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svátek sv. Matěje, apoštola  za rodinu Křivohlávkovu 

STŘEDA  - 15. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   za rodinu Beranovu 
po 7. neděli velikonoční 20:00 náboženství pro středoškoláky 
ČTVRTEK - 16. května   

Svátek sv. Jana Nepomuckého 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
kněze a mučedníka,    na dobrý úmysl 

hlavního patrona Čech   
PÁTEK  - 17. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

po 7. neděli velikonoční  za rodinu Holečkovu a duše v očistci 

SOBOTA  - 18. května  Celodenní výlet pro děti  (viz. str. 2.) 

po 7. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Petrovicích   
  za Miroslava Prokopce, rodiče, bratra a švagrovou 

 20:30 svatodušní vigilie v kostele v Dolní Čermné 

NEDĚLE – 19. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Kunertovi 125) 

Slavnost SESLÁNÍ  za farníky 
DUCHA SVATÉHO  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  

  za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 

Končí doba velikonoční  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   
a začíná liturgické mezidobí.  za Josefa Klekara, manželku, dvě dcery a dva zetě 

   
 

Věřím v Ducha svatého,  
věřím, že může odbourat mé předsudky.  Věřím, že může překonat můj smutek.  
Věřím, že může změnit mé zvyklosti.        Věřím, že mi může dát lásku k Božímu slovu.  
Věřím, že může překonat mou lhostejnost.      Věřím, že mne může zbavit pocitu méněcennosti. 
Věřím, že mi může dát vynalézavost v lásce.    Věřím, že mi může dát sílu pro život.  
Věřím, že mne může varovat před zlem.  Věřím, že mi může darovat přítele.  
Věřím, že mi může dát odvahu k dobrému.  Věřím, že může naplnit mé bytí. 
 
 

ÚKLID  FARY: 
V pondělí 13. května 2013 od 14.30 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře 
v Dolní Čermné. Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary. 



 

 

Výlet pro děti - informace 
 

Výlet pro děti se uskuteční v sobotu 18. května 2013.  
Odjezd autobusu bude ze zastávek: Dolní Čermná náměstí v 8:00 h., Dolní Čermná Tesla 
v 8:05 h., Petrovice točna 8:10 h. a Verměřovice u kostela v 8:15 h. 
Vydáme se směrem na Červenovodské sedlo. Odtud nás ponesou naše nohy na Suchý vrch. Po 
této pěší túře se posilníme z vlastních zásob a po krátkém odpočinku nasedneme do autobusu, 
který nás zaveze do Dolní Moravy. Tam se můžeme těšit z jízdy na bobové dráze nebo odpočívat 
v přírodě. Na místě je možnost koupit si občerstvení. Návrat plánujeme kolem 18 hodiny. 
Seznamy přihlášených dětí i dospělých (doprovod) jsou v kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích 
a Petrovicích. Prosíme všechny přihlášené, aby zkontrolovali, zda jsou v seznamu 
zapsáni. Pokud by něco nesouhlasilo nebo se chtěl ještě někdo přihlásit, může se domluvit 
s otcem Josefem osobně nebo telefonicky (737 747 204).  
Při nepříznivém počasí by mohlo dojít ke změně programu. Tuto změnu bychom všem přihlášeným 
osobně oznámili.  
Vezměte se sebou: jídlo na celý den, sportovní oblečení a dobré boty. Dále 100,- Kč na cestu 
autobusem a jednu jízdu na bobové dráze. Další jízdy si bude platit každý sám. Vždy vytvoříme 
skupinu alespoň 25 osob, abychom mohli dostat skupinovou slevu. Děti do 12 let vezměte se sebou 
osobní doklad (průkazku nebo jiný doklad). 

  

Ceny na bobové dráze jsou:  
1 jízda: děti do 12 let/50,-Kč, dospělí 70,- Kč, skupina 25 osob a víc /35,-Kč  
5 jízd:  děti do 12 let/200,-Kč. dospělí 300,- Kč,  

 

Těším se na společně prožité chvíle                                               otec Josef 
 
 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné: 
květen  - červenec 2013      

datum skupina vedoucí skupiny   

18. 5. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
25. 5. sobota 2. Pecháčková Barbora  mládež 
1. 6. sobota 3. Filipová Marie Filipová Jitka Marešová Věra 
8. 6. sobota 4. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

15. 6. sobota 5. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 
22. 6. sobota 6. otec Josef ministranti 
29. 6. sobota 7. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
6. 7. sobota 8. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna  

13. 7. sobota 9. Bláhová Věra Bláhová Anna Zpěváková Marie 
20. 7. sobota 10. Formánková Hana Venclová Vítězslava Vágnerová Hana 

  27. 7. sobota 11. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 
 

Děkujeme všem farníkům, kteří pravidelně uklízí v našich kostelech. 
Skupinka dětské scholy a středoškoláků bude v rozpisu až v novém školním roce.  

 
 
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.  


