
      
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                     20., 21. a 22. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
   

7. neděle velikonoční  –  13. května 2018 
     

pondělí  svátek sv. Matěje,    
14. 5.  apoštola   

úterý po 7. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
15. 5.   –  na prosbu o dary Ducha svatého a ochranu 

středa svátek sv. Jana Nepom. 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Víta a Anežku 
16. 5. kněze a mučedníka  Brokešovy, syna Josefa a dceru Marii 

čtvrtek po 7. neděli velikonoční  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
17. 5.      –  za Ludmilu Maixnerovu, manžela a syna  

  15:00 úklid a mytí oken na faře  
pátek po 7. neděli velikonoční  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
18. 5.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za rodinu Holečkovu a duše v očistci  
  20:00 večer chval na faře v Dolní Čermné  

sobota po 7. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Petrovicích  
19. 5.    –  za Pavla Filipa a živé a zemřelé z rodiny 

  20:30 svatodušní vigilie v Dolní Čermné 

neděle slavnost SESLÁNÍ 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –   za farníky  
20. května   DUCHA SVATÉHO 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

   –  za Josefa Ryšavého a rodiče 
  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  –  za Marušku Hrdinovou 

     

pondělí  památka Panny Marie,     
21. 5.  Matky církve   

úterý 7. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
22. 5.   –  za Jaroslava Vacka a rodiče 

středa 7. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
23. 5.   –  za Jana Betlacha, živé a zemřelé příbuzné 

čtvrtek svátek Ježíše Krista,   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
24.5.    nejvyššího a věčného   –  za Josefa Mareše a celý rod 

 velekněze   

pátek 7. týdne v mezidobí   18:30 adorace a svátost smíření  v Dolní Čermné   
25. 5.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za Augustina Vávru, manželku a celý rod 
sobota sv. Filipa Neriho,  19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
26. 5.  kněze    –  za Václava Krejsu, manželku, rodiče a sourozence 



neděle slavnost  8:00 mše sv. v Dolní Čermné s 1. svatým přijímáním dětí  
27. května   Nejsvětější Trojice  –  za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání, 

   jejich sourozence a rodiče 
 dnešní sbírka je  10:00 mše sv. v Petrovicích  
 určena pro farní kostel  –  za Petra a Růženu Duškovy a celý rod 
  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   
   – za Josefa Klekara a živé a zemřelé z rodiny Klekarovy 

     

pondělí  8. týdne v mezidobí     
28. 5.     

úterý 8. týdne v mezidobí   18:30 adorace v Petrovicích  
29. 5.  19:00 mše sv. v Petrovicích  

   – za Ladislava a Milušku Bednářovy 
středa sv. Zdislavy   17:30 adorace e svátost smíření ve Verměřovicích   
30. 5.  19:00 mše sv. ve Verměřovicích   

čtvrtek Slavnost    8:00  –  18:55  adorace v Dolní Čermné   
31. 5.    Těla a Krve Páně   19:00 mše sv. v Dolní Čermné  - za farníky 

pátek sv. Justina, mučedníka   17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
1. 6.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 
sobota 8. týdne v mezidobí   7:30 mše sv. v Dolní Čermné –  za všechny živé i zemřelé  

2. 6.    z rodiny Řehákovy, Faltusovy a duše v očistci 
  19:00 mše sv. v Petrovicích –   za Karla Marka, dceru a rodiče 
   příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

neděle 9. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 
3. června   po mši sv. na Marián. 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  –  za Věru a Břetislava 

 Hoře v areálu křížové  Výprachtických, sourozence a rodiče 
 cesty se uskuteční 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  –  za Vladislava Junka, 
 průvod Božího Těla  Františka Mareše a celou rodinu 

    

Prosby  
Prosíme o pomoc při úklidu a mytí oken na faře ve čtvrtek 17. 5. od 15 h.  
Zapište se, prosíme, na službu při celodenní adoraci o slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 31. 5. 
Prosíme mladší děvčata, aby přišla v bílých šatech a přinesla si květiny do průvodu Božího Těla v neděli 3. 
6. na Mariánské Hoře. Maminky prosíme o doprovod družiček a pomoc při průvodu. 
 

Návštěva starších a nemocných farníků  
Ve středu 30. 5. 2018 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 31. 5. v Dolní Čermné a v pátek 1. 6. v Petrovicích.  
 

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná středa 30. 5. 15:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
Verměřovice středa 30. 5. 17:30 – 18:55 h. P. Josef Roušar 
Dolní Čermná pátek 1. 6. 17:00 – 18:55 h.   

ostatní dny 30 minut před mší svatou 
 

Petrovice sobota 2. 6. po mši svaté  
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.    


