
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                     20., 21. a 22. týden  
                                    2019                    

 
 
 
 
   

4. neděle velikonoční  – 12. května 2019 
     

pondělí  Panny Marie Fatimské     
13. 5.    

úterý svátek sv. Matěje,  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
14. 5. apoštola   – za Elišku Cejnarovou a sourozence 

středa po 4. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
15. 5.   – za Růženu Šimkovou, manžela a rodiče 

čtvrtek svátek sv. Jana Nepom., 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
16. 5. kněze a mučedníka,    

 hlavního patrona Čech    
pátek po 4. neděli velikonoční 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
17. 5.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné (doprovází mládež) 

   – za Františka a Marii Komárkovy, sourozence  
   a duše v očistci  

sobota po 4. neděli velikonoční   Pouť na Horu Matky Boží u Králík pro rodiny  
18. 5.   dětí, které půjdou letos k 1. sv. přijímání  

  19:00 mše sv. v Petrovicích   
   – za Pavla Filipa a živé a zemřelé z rodiny  

neděle 5. NEDĚLE 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  
19. května     VELIKONOČNÍ 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    

 Dnešní sbírka je určena na   – za Václava a Růženu Horákovy a celou rodinu  
 pomoc křesťanům v zemích 16:00  mše sv. na Mariánské Hoře  

 Blízkého východu  – na poděkování za dar 50 let života  
   

pondělí  sv. Klementa Marie      
20. 5. Hofbauera, kněze   

úterý po 5. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
21. 5.   – na úmysl dárce   

středa po 5. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
22. 5.   – za Víta a Anežku Brokešovy a děti  

čtvrtek po 5. neděli velikonoční 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
23. 5.    
pátek po 5. neděli velikonoční 16:30 1. svátost smíření pro děti v Dolní Čermné 
24. 5.  17:30 nácvik liturgie slavnosti 1. sv. přijímání  

  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   



   – za Augustina Vávru, manželku a celý rod  
 V rámci noci kostelů dnes od 19:45 h. – do 21:30 h. otevřen kostel v Dolní Čermné  

sobota po 5. neděli velikonoční  19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
25. 5.    

neděle 6. NEDĚLE 8:00 mše sv. sv. v Petrovicích  –  za zemřelé přátele 
26. května     VELIKONOČNÍ 10:00 mše sv. v Dolní Čermné s 1. sv. přijímání dětí 

   – za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání, 
 Sbírka je určená na opravy  jejich sourozence a rodiče 

 ve farnosti 16:00  mše sv. na Mariánské Hoře  

   – za Marušku Hrdinovou  
 

pondělí  po 6. neděli velikonoční   
27. 5.    

úterý po 6. neděli velikonoční 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
28. 5.    

středa po 6. neděli velikonoční  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
29. 5.    

čtvrtek slavnost Nanebevstoupení  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
30. 5. Páně; začíná devítidenní  –  za farníky  

 příprava na slavnost Seslání   
 Ducha svatého    

pátek svátek  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
31. 5. Navštívení Panny Marie  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Václava Hrdinu, 

   sestru Ludmilu, bratra Vladislava a jejich rodiče 
  20:00 večer chval na faře 

sobota sv. Justina, mučedníka   PĚŠÍ POUŤ NA HORU MATKY BOŽÍ U KRÁLÍK 

1. 6.  6:00 odchod pěších poutníků od kostela v D. Čermné 
  14:00 odjezd autobusu z Dolní Čermné, náměstí 
  17:00  mše sv. v poutním kostele na Hoře Matky Boží  

neděle 7. NEDĚLE 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  
2. června      VELIKONOČNÍ 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    

   – za Václava Faltuse, rodiče a celou rodinu  
  16:00  mše sv. na Mariánské Hoře  

 

Pěší pouť na Horu Matky Boží u Králík 
V sobotu 1. 6. 2019 se opět vydáme na pouť na Horu Matky Boží u Králík. Skupina pěších poutníků 
odchází z Dolní Čermné od kostela v 6 hodin ráno. Odjezdy pro poutníky, kteří pojedou 
autobusem: Dolní Čermná náměstí ve 14:00 hodin, Dolní Čermná Tesla ve 14:02 hodin, Petrovice 
na točně ve 14:10 hodin a Verměřovice u kostela ve 14:15 hodin. Cena cesty autobusem pro dospělé 
100,- Kč, děti polovic. Vítáni budou také poutníci, kteří se vydají vlastními dopravními prostředky. 
Mše svatá, kterou budeme slavit v 17:00 hodin v poutním kostele, bude s nedělní platností. Další 
program ještě upřesníme. Předpokládaný návrat kolem 20:00 hodin. 
Zájemce o společnou cestu autobusem tam a také zpět prosíme, aby se zapisovali na 
připravený formulář v naších kostelích.     
                      

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         


