
      

                   zprávy z farnosti 

                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                          33. a 34. týden  

                                   2015                     
 

 
 
 
        

19. neděle v mezidobí – 9. srpna 2015 
    

pondělí  - 10. srpna   

úterý  - 11. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Sv. Kláry, panny  -  za Josefa Berana, rodiče a bratra 

středa  - 12. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
19. týdne v mezidobí  -  za rodinu Křivohlávkovu a Karlu 

čtvrtek - 13. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  za farníky 
19. týdne v mezidobí 18:00 jednání Pastorační rady farnosti  

pátek  - 14. srpna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

Sv. Maxmiliána M. Kolbeho, 19:00 mše sv. v Dolní Čermné z vigilie slavnosti 
kněze a mučedníka  Nanebevzetí Panny Marie; žehnání bylin a květin, 

  -  za Annu a Josefa Macháčkovy a celý rod 

sobota  - 15. srpna 19:00 mše sv. ve Verměřovicích z dnešní slavnosti;  
Slavnost   žehnání bylina a květin,  

  Nanebevzetí Panny Marie  -  za Vincence a Františku Pomikálkovy a za rodinu 

NEDĚLE – 16. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  lektor. služba: Dvořákovi 406 

20. neděle v mezidobí  -  za Oldřicha Kunce, celý rod a duše v očistci 

  9:00 mše sv. v Petrovicích   
Sbírka je věnována na opravu  -  za Václava Vondru a živou rodinu 

farního kostela sv. Jiří. 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služ.: Vyhnálkovi 351 
  -  za Annu a Oldřicha Vodákovy 

 

Příležitost ke svaté zpovědi 
Dolní Čermná  neděle 7:00 – 7:25 h. P. Josef Roušar 
 ostatní dny  30 minut přede mší svatou  
Mariánská Hora neděle 15:30 – 15:55 h.   

 

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.   



    
 

20. neděle v mezidobí – 16. srpna 2015 
 

pondělí  - 17. srpna   

úterý  - 18. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

20. týdne v mezidobí  -  za Františka Chmátala, manželku a všechny potomky 

středa  - 19. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za rodinu Hubálkovu, 
20. týdne v mezidobí  Markovu a celý rod a duše v očistci 

čtvrtek - 20. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Bernarda, opata   

pátek  - 21. srpna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
Sv. Pia X., papeže 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

  - prosba k Duchu Svatému za dar víry 

sobota  - 22. srpna  19:00 mše sv. v Petrovicích   
Panny Marie Královny  -  za živé a zemřelé z rodiny Markovy 

NEDĚLE – 23. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné      -  lektor. služba: Hejlovi 232 

21. neděle v mezidobí  -  za farníky 

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  za Ludmilu Faltejskovou, 
     manžela, celý rod a duše v očistci 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služ.: Vágnerovi 102 
  -  za živou a zemřelou rodinu Benešovu 

 
 

Milí farníci, 

dívám se zpět na uplynulé dva měsíce v naší farnosti. V neděli 21. 6. 2015 jsme 
prožili radostné a přátelské odpoledne na farním dvoře. Ze všech stran naší farnosti jsme 
se sešli u Jansovy kaple v pátek 26. 6. ke slavení mše svaté, abychom poděkovali za 
uplynulý školní rok a vyprosili si Boží požehnání pro dny prázdnin a dovolených. Na 
farní pouť na Horu Matky Boží u Králík v sobotu 18. 7. se vydalo šest pěších poutníků a 
další přijeli autobusem, auty, … Druhý den v neděli 19. 7. jsme slavili mši svatou před 
kaplí v Hůře. Rád jsem se s vámi setkal.  

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci uvedených farních akcích. 
Chci také poděkovat těm farníků, kteří se nemohou zapojit účastí, ale svojí skrytou 
modlitbou a obětí pamatují na celou farnost.  

Děkuji všem, kteří přispěli svým darem do sbírky v neděli 19. 7. 2015. Tato sbírka 
byla určena na opravu farního kostela v Dolní Čermné a její výše činila 13.895,- Kč. Pán 
Bůh zaplať. 

Ve čtvrtek 13. 8. zvu členy Pastorační rady k našemu pravidelnému jednání. 
Prosím, aby přišli již v 18 hodin.  

otec Josef 

 
 


