
      
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                     33., 34. a 35. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
  
  

19. neděle v mezidobí –  12. srpna 2018 
     

pondělí  19. týdne v mezidobí    V tomto týdnu zastupuje otec Josefa,  
13. 8.     který má dovolenou, P. Pavel Pokorný  
úterý sv. Maxmiliána Kolbeho,    z Jablonného n. Orl. (731 598 905) 
14. 8. kněze a mučedníka   

středa Slavnost NANEBEVZETÍ 16:30 mše sv. v Dolní Čermné s obřadem žehnání   
15. 8. PANNY MARIE  bylin a květin;  –  doporučený svátek 

čtvrtek 19. týdne v mezidobí     
16. 8.       

pátek 19. týdne v mezidobí     

17. 8.    

sobota 19. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
18. 8.    –  na poděkování za dar 25 let společného života  

   s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu 

neděle 20. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
19. srpna     -  za zemřelé rodiče Jarmilu a Bohuslava,  

 Dnešní sbírka je určena   s prosbou o ochranu pro živou rodinu    
 na opravy ve farnosti  9:00 mše sv. v Petrovicích  –  za Vlastimila Nováka, 

   jeho otce a rodiče Stejskalovy 

  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  
   –  za živé a zemřelé členy rodiny Chmátalovy 

     

pondělí  sv. Bernarda,    
20. 8.   opata a učitele církve   

úterý sv. Pia X., papeže  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
21. 8.   –  za zemřelé sourozence a rodiče  
středa památka  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
22. 8. Panny Marie, Královny  –  za Boží pomoc a ochranu 

čtvrtek sv. Růženy z Limy, panny 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
23. 8.      –  za Jiřího Stejskala, rodiče a ten rod 

pátek svátek sv. Bartoloměje,   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
24. 8. apoštola 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za Filomenu a Jaroslava Šebrlovy 
sobota 20. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. v Petrovicích   
25. 8.    –  za živé a zemřelé z rodiny Markovy 

 



neděle 21. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
26. srpna     –   za Otu Cejnara a rodiče z obojí strany 

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
   –  za Milana Fridricha, syna a rodiče 

  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře     
   –  za nová kněžská a řeholní povolání 

 

pondělí  sv. Moniky   
27. 8.      

úterý sv. Augustina,  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
28. 8. biskupa a učitele církve  –  za Augustina Vávru, manželku a jejich rodiče 
středa památka   19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele  –  za Petra Mareše a živou rodinu 

čtvrtek 21. týdne v mezidobí   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 
30. 8.       

pátek 21. týdne v mezidobí   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
31. 8.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Marii  

   Hrdličkovou, manžela, syna a duše v očistci 
  20:00 večer chval na faře  

sobota 21. týdne v mezidobí   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
1. 9.   –  za Ludmilu Kunertovou a živé a zemřelé  

   z rodiny Müllerovy a Bláhovy 
  19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
   –  za Oldřicha Rybku, rodiče a sourozence 

neděle 22. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –   za farníky  
2. září   Dnes žehnání dětem,  9:00 mše sv. v Petrovicích  – za Boženu Bednářovou,  

 mládeži, dospělým   manžela a Ludmilu Junkovou a rodiče  
 do nového školního roku  po mši svaté příležitost ke svátosti smíření  
 Dnešní sbírka je určena  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře    
 na církevní školství    –  za Boží požehnání pro děti, mládež, rodiče,  

 v diecézi  učitele a vychovatele 
 

Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná - vždy v neděli od 7:00 h. do 7:25 h., v ostatní dny 30 minut před mší svatou 
Mariánská Hora - vždy v neděli od 15:30 h. do 15:55 h.  
Petrovice - v neděli 2. 9. po dopolední mši svaté  
 

Kostelník – kostel Dolní Čermná: pan Stanislav Moravec, číslo telefonu 732 467 535 
 

Poděkování 
Výtěžek sbírky v neděli 29. 7. 2018, určený na opravy ve farnosti, činil 10 002,- Kč. Děkuji všem 
dárcům, Pán Bůh zaplať.  
                      otec Josef  
 

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 
 


