
      
                       zprávy z farnosti 
                     DOLNÍ ČERMNÁ          

                       32., 33. a 34. týden  
                                       2016                     

 
 
 
 
 

19. neděle v mezidobí  – 7. srpna 2016 
 

pondělí  - 8. srpna  Upozorňujeme, že od 8. 8. do 12. 8. 2016 

budou mše svaté podle zde uvedeného rozpisu 

V případě zaopatřování a pohřbu se domlouvejte 

s P. Jánem Kubisem z D. Dobrouče (605 543 654). 

úterý  - 9. srpna  
středa  - 10. srpna  
čtvrtek - 11. srpna  
pátek  - 12. srpna  
sobota  - 13. srpna 19:00 mše sv. v Petrovicích  

19. týdne v mezidobí  - za Vlastimila Nováka a rodiče Petra a Marii Stejskalovy 

NEDĚLE – 14. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné        - lektor. služba: Pecháčkovi 53 

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

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    
Sbírka je určena na opravu  -  za Stanislava a Ludmilu Moravcovy 

farního kostela sv. Jiří  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  - lektor. služba: Marešovi HČ 264 
    -  za Josefa Hofmana 

pondělí  - 15. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
slavnost NANEBEVZETÍ  žehnání bylin a květin 

PANNY MARIE  -  doporučený svátek 
úterý  - 16. srpna   
středa  - 17. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

20. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
čtvrtek - 18. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  

20. týdne v mezidobí  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 
pátek  - 19. srpna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 

20. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
     -  za Josefa Klekara a za duše v očistci 

sobota  - 20. srpna 19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
sv. Bernarda, opata a uč. círk.  -  za Leopolda Hubálka a oboje rodiče  

NEDĚLE – 21. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné          - lektor. služba: Řehákovi 283 

21. neděle v mezidobí  -  za rodinu Nožkovu 

 9:00 mše sv. v Petrovicích 
  - za živé a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře    - lektor. služba: p. Kunert 125 

    -  za Zdeňka a Hedviku Špačkovy 

 



21. neděle v mezidobí  – 21. srpna 2016 
 

pondělí  - 22. srpna   
Panny Marie Královny   

úterý  - 23. srpna   

středa  - 24. srpna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   na poděkování za dar 
svátek sv.Bartoloměje,apoštola  50 let společného života v manželství 

čtvrtek - 25. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
21. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 

pátek  - 26. srpna 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
21. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

     -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
sobota  - 27. srpna 14:00 celkový úklid kostela na Mariánské Hoře    

sv. Moniky 19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
    -  za Marii Hrdinovou, manžela a oboje rodiče 

NEDĚLE – 28. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       - lektor. služba: p. Hubálková 61 

22. neděle v mezidobí  -  za Otu Cejnara a rodiče z obojí strany 

Při každé mši svaté žehnání  9:00 mše sv. v Petrovicích 
do nového školního roku   - za Milušku a Jiřího Vágnerovy 

dětem, studentům, učitelům,  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře    - lektor. služba: Motlovi 11 
rodičům, 1  -  za Alžbětu a Aloise Sukovy a rodinu Fajfrovu 

 

Informace, poděkování, prosby       
- Příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné vždy v neděli 7:00 h. - 7:25 h.  

a v ostatní dny 30 min. před mší sv. Na Mariánské Hoře v neděli 15:30 h.- 15:55 h.  

- Sbírka na opravu farního kostela v Dolní Čermné v neděli 24. 6. 2016 činila 11.423,- 
Kč. Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať.   

- Prosíme rodiče, aby odevzdali přihlášky na výuku náboženství svých dětí ve školním 
roce 2016 – 2017. Formuláře jsou v kostelích.  

- V sobotu 27. 8.  se uskuteční úklid kostela na Mariánské Hoře. Prosíme o pomoc při 
tomto celkovém úklidu před poutí.   

- Pro účastníky poutního zájezdu v sobotu 3. 9. 2016 do Zlatých Hor, Krnova, Cvilína, 
Opavy a Hradce nad Moravicí. Autobus je obsazen a přihlášeno je i několik 
náhradníků. Cena autobusu vychází 330,- Kč pro dospělou osobu, studenti a děti 
50,- Kč. Prosíme o zaplacení cesty předem. Peníze dejte do dopisní obálky, na kterou 
ke jménu a příjmení napište částku vloženou do obálky. Na obálku také napište, jestli 
máte zájem o oběd (oběd – ANO, oběd – NE) v hodnotě okolo 100,- Kč. Oběd zaplatí 
každý sám. Obálku mně můžete předat v kostele před nebo po mši svaté nebo se 
zastavte na faře nejpozději v neděli 28. 8. 2016.  
Odjezd autobusu: Petrovice točna 5:30 h., Dolní Čermná náměstí 5:40 h., U Tesly 
5:42 h., Verměřovice kostel 5:50 h. Předpokládaný návrat kolem 21. hodiny.  

           otec Josef    

Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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