
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ             

                               4. a 5. týden  
                                    2018                    

 
 
 
 
   

3. neděle v mezidobí  –  21. ledna 2018 
     

pondělí 22. 1. 3. týdne v mezidobí    

úterý 23. 1. 3. týdne v mezidobí  Od pondělí 22. ledna do pátku 26. ledna  
středa 24. 1. sv. Františka Salesk.  mše svaté nebudou. 
čtvrtek 25. 1. svátek Obrácení sv.   V případě zaopatřování a pohřbu 

 Pavla, apoštola  se obracejte na P. Jána Kubise  

pátek 26. 1. sv. Timoteje a Tita,   z Dolní Dobrouče (605 543 654). 
 biskupů    

sobota 27. 1.  3. týdne v mezidobí 17:00 mše sv. v Petrovicích  – za Růženu a Karla Fajtovy   
   po mši svaté příležitost ke svátosti smíření 
  20:00 Lidový ples v KD ve Verměřovicích 

neděle 4. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za farníky 

28. ledna    9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
   – za Josefa Duška, manželku, rodiče a sourozence 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  
   – za Josefa Klekara a celý rod 

       

Společné udílení svátosti nemocných v naší farnosti bude v Petrovicích v sobotu 10. 2. 
při večerní mši svaté v 17:00 hodin, v Dolní Čermné v neděli 11. 2. při mši svaté v 7:30 hodin a ve 
Verměřovicích také v neděli 11. 2. při mši svaté v 9:00 hodin.   
Věřící, kteří chtějí přijmout svátost nemocných, prosíme, aby se zapsali na připravené archy v našich 
kostelích. 
 

Svátost pomazání nemocných 
Svátost pomazání nemocných vrací sílu, zachraňuje, přináší pokoj. Pro koho byla tato 

svátost nemocných ustanovena? 
Je dobře požádat o tuto svátost před každou nemocí s celkovou anestezií a to třeba i ve dvaceti 
letech. Během nemoci, dojde-li ke zhoršení zdravotního stavu, je možné přijetí této svátosti 
opakovat. Vhodné je přijmout tuto svátost před porodem.  Od 60. roku života se doporučuje 
přijímat svátost nemocných každoročně.  

Svátost pomazání nemocných má tyto zvláštní účinky: - spojení nemocného s 
Kristovým utrpením, k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve; - útěchu, pokoj 
a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci nebo stáří; - odpuštění hříchů, jestliže je 
nemocný nemohl obdržet ve svátosti pokání; - uzdravení, jestliže to prospívá ke spáse duše; 
- přípravu na přechod do věčného života. (srov. KKC 1532) 
 
 



 

4. neděle v liturgickém mezidobí  –  28. ledna 2018 
     
pondělí  4. týdne v mezidobí    
29. 1.    

úterý 4. týdne v mezidobí 17:30 adorace v Petrovicích   
30. 1.  18:00 mše sv. v Petrovicích   

   –  za Josefa Nováka a manželku Jaroslavu  

středa sv. Jana Boska, kněze 15:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné  
31. 1.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za Aloise a Alžbětu Sukovy 

čtvrtek 4. týdne v mezidobí 16:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
1. 2.    18:00 mše sv. ve Verměřovicích  –  za všechny zemřelé  

   farníky, kteří navštěvovali a starali se o tento kostel  

pátek svátek Uvedení Páně 17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
2. 2. do chrámu;  19:00 mše sv. v Dolní Čermné s žehnáním svící  

 první pátek v měsíci  – za Cyrila Vránu, živé a zemřelé z celé rodiny 

sobota sv. Blažeje, biskupa a 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
3. 2.  mučedníka  po mši svaté udílení svatoblažejského požehnání 

  17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
   – za Růženu Maříkovou, syna Josefa a celou rodinu 
  19:30 Orelsko-farní maškarní ples v Orlovně D. Čermná 

neděle 5. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 

4. února    9:00 mše sv. v Petrovicích   
   - na poděkování za ochranu a požehnání při stavbě 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  zaměřená pro děti 
   - za Zdeňka a Hedviku Špačkovy 

 

Příležitost ke svátosti smíření 

Petrovice sobota 27. 1. po večerní mši svaté P. Josef Roušar 

Dolní Čermná  středa 31. 1.     15:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis 

  17:00 – 17:55 h. P. Josef Roušar 

Verměřovice čtvrtek 1. 2.  16:30 – 17:55 h. 

 

Dolní Čermná pátek 2. 2. 17:00 – 18:55 h. 

 

 

ostatní dny 30 minut před mší svatou 

 

 

Návštěva starších a nemocných farníků: ve středu 31. 1. 2018 ve Verměřovicích, ve 
čtvrtek 1. 2. v Dolní Čermné a v pátek 2. 2. v Petrovicích.  
 
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. 
 


