
      
                    zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                    11., 12. a 13. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
           

2. neděle postní  –  12. března 2017 
     

pondělí – 13. března  VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 

úterý – 14. března 17:30 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné     
po 2. neděli postní 18:00 mše sv. v Dolní Čermné – na dobrý úmysl  

středa – 15. března 18:00 mše sv. v Dolní Čermné – za Marii Cejnarovou a sestry 

čtvrtek – 16. března   7:30 mše sv. v Dolní Čermné – na poděkování Pánu Bohu 

pátek – 17. března 13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  
po 2. neděli postní 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  – za Bohuslava Pecháčka, 
  manželku Anežku a syna Vladimíra 

sobota – 18. března 8:00 mše sv. v Dolní Čermné – za rodiče Bláhovy a celý rod  
po 2. neděli postní 9:00 dopolední blok přednášek v orlovně v Dolní Čermné 

  Postní duchovní obnova 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   
      – za Růženu Maříkovou, syna Josefa a celou rodinu 

NEDĚLE – 19. března 8:00 mše sv. v Dolní Čermné       – lektor. služba: Kotovi 267 

3. neděle postní  – za farníky 

„Misijní koláč“ 9:00 setkání farnosti v orlovně v Dolní Čermné 

 15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné  
 

pondělí  – 20. března  – doporučený svátek 

slavnost sv. Josefa,  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
snoubence Panny Marie   – na úmysl dárce 

úterý – 21. března   

středa – 22. března 18:00 mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl dárce  

čtvrtek – 23. března   7:30 mše sv. v Dolní Čermné    

pátek – 24. března 13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  
po 3. neděli postní 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné – hudební doprovod mladí 
  – za zemřelé z rodiny Souškovy, Dvořákovy a Kovářovy 
       

 



Sobota – 25. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
slavnost Zvěstování Páně 17:00 mše sv. ve Verměřovicích    

     – za zemřelou i žijící rodinu Hájkovu a Sedlákovu  

Změna času: ve 2 h. budou 3 h. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné         – lektor. služ.: Pecháčkovi 53 

NEDĚLE – 26. března 
 – za Josefa Hrdinu, manželku a vnučku Marušku 

4. neděle postní  9:00 mše sv. v Petrovicích   

  – za Josefa Nováka, syna Vlastimila a rodiče 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné – se zaměřením pro děti 
    – za farníky  
   15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné  

    

pondělí – 27. března   

úterý – 28. března 18:30 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné     
po 4. neděli postní 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

  – za Marii Cejnarovou, sestry a rodiče 
 20:00  biblická hodina na faře 

středa – 29. března 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  na úmysl dárce  

čtvrtek – 30. března   7:30 mše sv. v Dolní Čermné – za rodinu Vávrovu a Šemberovu 

pátek – 31. března 13:30 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře  
po 4. neděli postní 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  

 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
  – za Františka Mencla, manželku a rodiče 
 20:30 večer chval na faře v Dolní Čermné  

sobota – 1. dubna  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
po 4. neděli postní  – na poděkování Pánu Bohu s prosbou další pomoc 

 19:00 mše sv. v Petrovicích     
     – za živé a zemřelé z rodiny Fajtovy a Prokopcovy 
    po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  

NEDĚLE – 2. dubna  7:30 mše sv. v Dolní Čermné     – lektor. služba: Macháčkovi 303 

5. neděle postní   – za Otu Cejnara, rodiče a sestry  

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

  – za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné     – lektor. služba: Marešovi 409 
    – za farníky  
   15:00 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné  

 

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. 


