
      
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                            38. a 39. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
  

24. neděle v mezidobí – 16. září 2018 
     

pondělí  24. týdne v mezidobí   15:00 pohřební mše sv. v Dolní Čermné, rozloučíme   
17. 9.     se s paní Helenou Helekalovou z Dolní Čermné 

úterý 24. týdne v mezidobí    V tomto týdnu zastupuje otce Josefa 
18. 9.   P. Pavol Sandánus z Nekoře, 
středa 24. týdne v mezidobí    č. tel.: 737 517 546. 
19. 9.    

čtvrtek sv. Ondřeje, kněze,  17.00  první zkouška zpěvu dětské scholy na faře  
20. 9.    Pavla a druhů, mučedníků     Vítáni jsou všichni zpěváčci a hudebníci! 

pátek svátek sv. Matouše,   18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
21. 9. apoštola a evangelisty 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   –  za Stanislava Filipa, rodiče a bratry 
  20:00 večer chval na faře  

sobota 24. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
22. 9.    –  za Gabriela Macana a duše v očistci  
neděle 25. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  
23. září  V Petrovicích dnes slavíme  9:00 mše sv. v Petrovicích  –  za Václava a Marii 

 výročí posvěcení kostela.  Vondrovy, celý rod a živé rodiny 

  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  
   –  za Jana Čadu a manželku 

     

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2018/2019 
Základní škola Horní Čermná 

třída - ročník den hodina vyučující 
1. – 5. pondělí 14:00 – 14:45 h. sr. Ludmila Kubicová 

Základní škola Dolní Čermná 
1. úterý  11:30 – 12:15 h. sr. Ludmila Kubicová 

2. čtvrtek  11:30 – 12:15 h. sr. Ludmila Kubicová 

3. pondělí 11:30 – 12:15 h. sr. Ludmila Kubicová 

4. středa 11:30 – 12:15 h. sr. Ludmila Kubicová 

Fara Dolní Čermná 
5. středa 12:45 – 13:30 h. P. Josef Roušar 

6. středa 13:30 – 14:15 h. P. Josef Roušar 

7. – 9. pátek 13:00 – 13:45 h. P. Josef Roušar 

mladší studenti do 15 let čtvrtek  16:10 – 16:55 h.  paní Anna Motlová 

středoškoláci úterý  Z 19:00 h., L 20:00 h. P. Josef Roušar 
 

Výuku všech skupin v základních školách a na faře zahájíme v týdnu od 1. do 5. října 2018. 



 

25. neděle v mezidobí – 23. září 2018 
 

pondělí  25. týdne v mezidobí     
24. 9.      

úterý 25. týdne v mezidobí   19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
25. 9.   –  za Hanu Moravcovou 
středa sv. Kosmy a Damiána, 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Jana Betlacha 
26. 9. mučedníků    

čtvrtek sv. Vincence z Paula, kněze 7:30 mše sv. v Dolní Čermné – na poděkování Pánu  
27. 9.      Bohu, za další pomoc a ochranu a duše v očistci   

pátek slavnost SV. VÁCLAVA, 6:55 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné   
28. 9. MUČEDNÍKA, hl. patrona 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Karla Štěpánka 

 českého národa  -  doporučený svátek  
sobota svátek sv. Michaela, Ga- 19:00 mše sv. v Petrovicích   
29. 9.  briela a Rafaela, archandělů  příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

neděle 26. neděle v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –   za farníky  
30. září   Dnešní sbírka je určena  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

 na podporu hnutí domácí   –  za Václava Macana, Ludmilu Macanovou  

 hospicové péče v diecézi  a Gabriela Macana 

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné, zaměřená pro děti  

   –  za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod 

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

 

Mše svatá zaměřená pro děti 
V neděli 30.9.2018 v kostele v Dolní Čermné v 10:30 h. budeme slavit první mši svatou v tomto 
školním roce zaměřenou pro děti. Biblický úkol pro děti, který si mohou vypracovat a přinést, zní:  

Saul chtěl přivést z Damašku v poutech přívržence Ježíše Krista.  
Co jeho úmysl nakonec změnilo? (Sk 9,3-6) 

Při mši svaté vylosujeme některé prázdninové pozdravy a všechny, kdo poslali podrav z prázdnin a 
dovolené, odměníme.  
 

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 sobotu 29. 9. po večerní mši svaté  
 

Poděkování 
Sbírka na opravy ve farnosti se uskutečnila v neděli 19. 8. 2018 a její výtěžek činil 10 819.- Kč. 
Výtěžek sbírky v neděli 2. 9. byl určena na církevní školství v diecézi a činil 9 145,-Kč.   
Děkuji všem dárcům, Pán Bůh zaplať.  
 

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


