
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                              8. a 9. týden  
                                   2015                     

 
 
 
 
           

6. neděle v liturgickém mezidobí  – 15. února 2015 
     

PONDĚLÍ  - 16. února 8:00 - 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
ÚTERÝ  - 17. února 8:00 - 18:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
6. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  

     -  za Jana Hubálka a duše v očistci 
STŘEDA  - 18. února 16:30 mše sv. ve Verměřovicích  - s udílením popelce 

POPELEČNÍ STŘEDA 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  - s udílením popelce 
- den přísného postu  -  za Martu Bednářovou, rodiče, sourozence a synovce 

ČTVRTEK – 19. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  za farníky  
po Popeleční středě   
PÁTEK  - 20. února 18:30 - 18:55 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
po Popeleční středě 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

  -  za manžele Faltusovy, celý rod a duše v očistci 
SOBOTA  - 21. února 17:00 mše sv. ve Verměřovicích  - na poděkování za 30 let 
po Popeleční středě  společného života s prosbou o Boží ochranu 

NEDĚLE – 22. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor.služba:Formánkovi 203   

1. neděle postní  -  za Františka Nastoupila a manželku 
 9:00 mše sv. v Petrovicích  
     -  za Josefa a Miladu Bachmanovy a dceru  
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    -  zaměřená pro děti 

 
  -  za Annu a Petra Mikulovy a syna 
 15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné 

 

Informace z farnosti 
-  Na pouť do Mariazell v Rakousku se vydáme v sobotu 29. srpna 2015. Pro zájemce 
jsou připraveny přihlášky v našich kostelích. Přihlášky, na kterých jsou další 
informace, odevzdejte otci Josefovi nejpozději do 15. března 2015.  
-  V postní době uspořádáme v naší farnosti opět Postní almužnu. Tím, co našetříme, 
podpoříme ve studiu našeho adoptivního chlapce Richarda L.D´ Souza. Papírové 
pokladničky najdete na stolcích v našich kostelích.  
-  V sobotu 14. 3. 2015 bude v naší farnosti duchovní obnova a v neděli 15. 3. misijní 
koláč. Při obou akcích je potřeba k přípravě, k dobrému průběhu a také k úklidu 
Orlovny více ochotných pomocníků. V kostele v Dolní Čermné, ve Verměřovicích a v 
Petrovicích je tabulka, kde je napsáno, co se musí udělat, kdo za věc zodpovídá a 
kolik spolupracovníků je potřeba. Prosíme, Vás farníky, abyste se podle svých 
možností zapojili a zapsali na konkrétní službu. Udělejte tak, prosíme, nejpozději do 
neděle 8. 3. 2015.          otec Josef 



 

1. neděle postní   – 22. února 2015 
     

PONDĚLÍ  - 23. února       
ÚTERÝ  - 24. února 17:30 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné (povedou děti) 

po 1. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
     -  za živé a zemřelé z rodiny Markovy a Hubálkovy 

   19:00 biblická hodina na faře, téma: prorok Ezechiel 

STŘEDA  - 25. února 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
po 1. neděli postní  -  za Jiřího Nastoupila, rodiče, sourozence a celý rod 

ČTVRTEK – 26. února   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  na dobrý úmysl  
po 1. neděli postní   

PÁTEK  - 27. února 14:15 příprava na 1. sv. přijímání na faře  
po 1. neděli postní 18:30 adorace v Dolní Čermné 

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
  - za Martu a Josefa Junkovy, rodiče, sourozence a celý rod 

SOBOTA  - 28. února 17:00 mše sv. v Petrovicích  
po 1. neděli postní  -  za Josefa a Martu Junkovy 

NEDĚLE – 1. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - lektor.služba:p.Havlíčková 341   

2. neděle postní  -  za farníky 
 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za ctihodnou sestru  
    Benonii Markovou, rodiče a sourozence 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné    - lektor. služba:Vyhnálkovi 351 
  Při mši svaté bude pokřtěna Markéta Hubená. 

 
 16:00 ekumenická bohoslužba v Horní Čermné 

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné:  březen -  květen 2015 
datum skupina vedoucí skupiny   

7. 3. sobota 1. Řeháková Marta Hejlová Vlaďka Klekarová Jaroslava 
14. 3. sobota 2. Marešová Milada Filipová Jitka Marešová Věra 
21. 3. sobota 3. Dvořáková Vladimíra Šemberová Marie Havlíčková Jaroslava 
28. 3. sobota 4. Jansa Vladimír Jansová Eva Macháčková Anna 
4. 4. sobota 5. Vránová Alžběta Adamcová Slavěna  

11. 4. sobota 6. otec Josef ministranti  

18. 4. sobota 9:00 h. generální úklid  kostela a jeho okolí  před poutí 
25. 4. sobota 7. Bláhová Věra Bláhová Anna Zpěváková Marie 
2. 5. sobota 8. Severinová Marie Severin František Faltusová Ludmila 

  9. 5. sobota 9. Macháčková Růžena Bednářová Ludmila Marešová Marta 
16. 5. sobota 10. otec Josef mládež  

 

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. 


