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5. neděle velikonoční  –  6. května 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  7. května 15:00 příprava na 1. svaté přijímání na faře 
po 5. neděli velikonoční 16:45 zkouška dětské scholy na faře 
ÚTERÝ     - 8. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

Panny Marie,   za Annu Vackovou, manžela a syna 
Prostřednice všech milostí   

STŘEDA  - 9. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 5. neděli velikonoční  na poděkování Pánu Bohu  

  s prosbou o další pomoc a ochranu 
 20:00  náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK -  10. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 5. neděli velikonoční  za živé a zemřelé z rodiny Plhákovy a Knajblovy  

  a za duše v očistci 

PÁTEK      - 11. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 5. neděli velikonoční  za  rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

   
SOBOTA  - 12. května 19:00  mše sv. ve Verměřovicích   

po 5. neděli velikonoční   za Josefa Maříka 
   

NEDĚLE – 13. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor. služba: Zpěvákovi 202) 

6. NEDĚLE   za rodiče Majtanovy a celou rodinu  

VELIKONO ČNÍ  Poutní slavnost v kostele sv. Františka Xav. v Petr ovicích   

 9:00  mše sv. v Petrovicích         

Svátek matek  za Marii Krátkou a rodiče 

Dnešní sbírka je věnována  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor. služba: Faltusovi 128) 
na bohoslovce a seminář.  na dobrý úmysl 

 

Děkuji všem, kteří v neděli 15.4.2012 přispěli svojí postní almužnou. Celkem jsme našetřili 
13.890,- Kč. Sbírka na opravu farního kostela v Dolní Čermné v neděli 29.4. činila 24.616,- 
Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.       
           otec Josef 



6. neděle velikonoční  –  13. května 2012 
Svátek matek 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  14. května 16:15 příprava na 1. svaté přijímání na faře (děti a rodiče) 

Svátek sv. Matěje, 16:45 zkouška dětské scholy na faře 
apoštola 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

  za dar uzdravení pro nemocného bratra 
ÚTERÝ      - 15. května   
po 6. neděli velikonoční   

   
STŘEDA  - 16. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

Svátek sv. Jana   za Martu Faltusovou, manžela a duše v očistci 
Nepomuckého, kněze, 20:00  náboženství pro středoškoláky 

mučedníka, hl. patrona Čech   
ČTVRTEK -  17. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

Slavnost   za Marii Faltusovou a manžela Josefa 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ  Začíná devítidenní příprava na slavnost 

- doporučený svátek  SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 
PÁTEK      - 18. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
po 6. neděli velikonoční  za  Marii Mačátovou, manžela  

  a zemřelé z rodiny Markovy 

SOBOTA  - 19. května  Diecézní setkání dětí s otcem biskupem v Hradci Králové 

po 6. neděli velikonoční  19:00  mše sv. v Petrovicích         
  za zemřelé z rodiny Fajtovy a Prokopcovy 

NEDĚLE – 20. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   (lektor. služba: Marešovi 172) 

  za Josefa Holečka, manželku Marii,  

7. NEDĚLE  celý rod a duše v očistci 

VELIKONO ČNÍ 9:00  mše sv. ve Verměřovicích   
   

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře (lekto.služba: Langrovi 173) 
  za farníky 

 

Informace pro děti a jejich rodi če: 
Na Diecézní setkání dětí s otcem biskupem v Hradci Králové v sobotu 19. května 2012  se 

můžete přihlásit nejpozději ve středu 9.5. 2012.  
Děti si se sebou vezmou svačinu na celý den, příspěvek na cestu 20,- Kč a kapesné pro osobní 

potřebu. Do Hradce Králové pojedeme společně autobusem. Autobus bude mít odjezd ze zastávek: 
Dolní Čermná, náměstí  6:15 h., Dolní Čermné, Tesla  6:17 h.,  Petrovice  6:25 h.  
a Verměřovice, kostel    6:35 h.  Plánovaný návrat domů asi v 17:30 h.  

Pokud se přihlásí děti z Horní Čermné, autobus pro ně přijede (s rodiči se domluvíme 
osobně).  Další informace u otce Josefa č. tel. 737 747 204. 
  
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.   
 


