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6. NEDĚLE  VELIKONO ČNÍ  –  25. května 2014 
     
 

     PONDĚLÍ  - 26. května   -   Sv. Filipa Neriho, kněze  
ÚTERÝ  -  27. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   na úmysl dárce 

po 6. neděli velikonoční   
STŘEDA  - 28. května 17:00 zkouška dětské scholy  

po 6. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na úmysl dárce  
ČTVRTEK  -  29. května   

Slavnost  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  -  za Boží pomoc pro živou rodinu 

- doporučený svátek   
PÁTEK  -  30. května   

 Sv. Zdislavy 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
Začíná devítidenní příprava  -  za Annu Vaškovou a manžela 

na slavnost Seslání Ducha Sv.   
SOBOTA  -  31. května 19:00 mše sv. v Petrovicích   

Svátek  - na úmysl dárce 
Navštívení Panny Marie   

NEDĚLE – 1. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

7. NEDĚLE  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
VELIKONO ČNÍ  -  za Josefa Ryšavého a rodiče 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  
  -  za rodinu Formánkovu a Klekarovu 

 
 

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná všední dny  30 minut přede mší svatou P. Josef Roušar 

 Neděle 7:00 – 7:55 h.  
Mariánská Hora Neděle  15:30 - 15:55 h.  

 
 

Generální úklid fary:  
V pondělí 9. června 2014 od 14:00 hodin se uskuteční generální úklid a mytí oken na faře v Dolní 
Čermné. Prosíme ženy a mládež o pomoc při tomto celkovém úklidu fary.    
 
 



PODĚKOVÁNÍ  A  POZVÁNÍ 
 
 

Milí farníci, sestry a bratři, 
 

děkuji za Vaši štědrost při nedělních sbírkách zvláště na opravu našeho farního 
kostela sv. Jiří v Dolní Čermné. Některé sbírky posíláme na účely uvedené v Poutníku 
Únor 2014. V neděli 11.5.2014 byla kostelní sbírka určena na bohoslovce a kněžský 
seminář. Naše farnost přispěla na tento účel  9.513,- Kč. 

Při tradiční farní akci Misijní koláč v neděli 30.3.2014 jste darovali 11.645,- Kč. 
Tyto peníze byly odeslány na Papežská misijní díla ve Špindlerově Mlýně.  

V postní době jste neváhali šetřit na Postní almužnu, která letos činila 9.220,- Kč. 
Při jednání Pastorační rady farnosti bylo domluveno, že jednu její část věnujeme na našeho 
adoptovaného indického chlapce a druhou část na vysílání Radia Proglas. Tak bylo na 
adopci na dálku na školní rok 2014 / 2015 odesláno 5.000,- Kč a na Nadační fond Radia 
Proglas 4.220,- Kč.  

Děkuji Vám všem, že i takto pamatujete a nesete zodpovědnost za druhé, za Církev.  
Pán Bůh zaplať. 

 
 
 

Milí farníci, d ěti, mládí, sestry a bratři! 
 

Po společném hledání s Pastorační radou farnosti jsme došli k závěru, že poutní 
zájezd naplánovaný na některou sobotu v srpnu nebo v září se letos neuskuteční. Místo 
toho bychom v sobotu 19.7.2014 putovali na Horu Matky Boží v Králíkách.  

Původně byla tato pouť do Králík zamýšlena jako pěší, ale bude mít více podob. 
Ráno vyjde skupina pěších poutníků od kostela v Dolní Čermné a o něco později by mohli 
odjet ti, kteří pojedou na kolech. Mnozí z vás se vydáte autem a pro další zájemce je 
objednán autobus. Autobus bude mít odjezd ze zastávek v naší farnosti brzy po obědě. Po 
příjezdu na Horu Matky Boží v Králíkách bychom využili odpoledne k prohlídce areálu 
podle osobního zájmu poutníků, k soukromé nebo i společné modlitbě (Křížová cesta, …). 
Naši pouť bychom zakončili při mši svaté, která je v poutním kostele sloužena každou 
sobotu v 16 hodin.  

Přesnější informace budou uvedeny v Poutníku na začátku měsíce července 2014. 
Prosíme farníky, kteří by rádi jeli autobusem, aby se přihlásili co nejdříve, nejpozději však 
do 29.6.2014. Archy k přihlášení jsou v kostele v Dolní Čermné, v Petrovicích a ve 
Verměřovicích. Podle počtu zájemců objednáme velký nebo malý autobus.  

Naší poutí můžeme vyjádřit Panu Bohu vděčnost za dary, kterými jsme stále 
zahrnováni a vyprosit si další pomoc.   

 
Všechny Vás srdečně zvu       otec Josef  

  
 
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. 
 


