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Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE  –  24. června 2012 
 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  25. června 16:45 zkouška dětské scholy na faře 

12. týdne v mezidobí   
ÚTERÝ     - 26. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Marii Cejnarovou 
12. týdne v mezidobí  a živé a zemřelé z rodiny Cejnarovy a Vávrovy 

   

STŘEDA  - 27. června 18:00 mše sv. na farním dvoře v Dolní Čermné  
sv. Cyrila Alexandrijského,   na dobrý úmysl 

biskupa a učitele církve  po mši svaté táborák na farním dvoře (viz. str.2) 

ČTVRTEK -  28. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
sv. Ireneje,  za živé a zemřelé členy společenství živého růžence 

biskupa a mučedníka   
PÁTEK      - 29. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   (lektor. služba: Kyšperkovi 128) 
Slavnost SV. PETRA  na poděkování za přijaté dary  

A PAVLA APOŠTOL Ů  s prosbou o další pomoc a ochranu 
SOBOTA  - 30. června 19:00  mše sv. ve Verměřovicích     
12. týdne v mezidobí  na dobrý úmysl 

   
NEDĚLE – 1. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     (lektor.služ.: Marešovi 264 HČ) 

13. neděle v mezidobí  za farníky 

 9:00 mše sv. v Petrovicích         
  za Rudolfa Vondru a Josefa a Evu Faltusovy 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  (lektor.služ.: Macháčkovi ml.) 
  za nová kněžská a řeholní povolání 

 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍ ŘENÍ:  vždy 30 minut před začátkem mše sv. v Dolní Čermné. 
 

Poděkování 
V neděli 17.6.2012 jsme společně prožili odpoledne na faře a farním dvoře. Poděkování 
patří všem, kdo se podíleli na organizaci a zdárném průběhu. Děkuji všem, kdo připravili 
občerstvení a také všem, kteří přišli.  
Pan Jiří Svoboda a pan Kamil Mareš zhotovili lavičky do presbytáře kostela sv. Jiří 
v Dolní Čermné. Za jejich dar farnímu kostelu velmi děkuji.    
            otec Josef 
 



Dvě pozvání: 
Srdečně zvu všechny školáky, studenty, rodiče, učitele, vychovatele,…  

na mši svatou na ukončení školního roku ve středu 27.6.2012 od 18:00 hodin na farní dvůr 
v Dolní Čermné. Po mši svaté ještě posedíme u ohně a opečeme si něco k snědku. 
Prosím, přineste si párek na opečení, chléb a nápoje jsou zajištěny. Pokud bude pršet, mše 
svatá bude v 18:00 h. v kostele a táborák nebude.  

 

Moje další pozvání se týká Vás všech farníků. Letos se opět naše farní společenství 
vydá na farní pouť. Pouť se uskuteční v sobotu 15. září. Naším prvním cílem bude poutní 
místo Křtiny, dále kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu a prohlídka zámku Rájec - 
Jestřebí.  

Pouť nebude náročná, všude dojedeme autobusem. Proto zvu Vás všechny, jak 
rodiny s dětmi, mládež, tak i Vás starší sestry a bratry. Pro zajištění dostatečného počtu 
míst v autobuse, prosím, zapište se v našich kostelech na připravené formuláře do konce 
měsíce července 2012.          otec Josef 
 

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 14. 6. 2012 
Prvním bodem jednání bylo hodnocení uplynulého období. Naši ministranti v počtu 12 se 

21.4. zúčastnili diecézního setkání ministrantů v Chrudimi. Skupina 34 dětí z naší farnosti a blízkého 
okolí spolu s doprovodem cestovala v sobotu 19.5. na setkání dětí s biskupem do Hradce Králové. 
Průběh 1. sv. přijímání dětí 27.5. v Dolní Čermné a slavnost Těla a Krve Páně na Mariánské Hoře 
v neděli 10.6.   

Co nás čeká dále:  
- Farní odpoledne v neděli 17.6. – členové pastorační rady s dalšími farníky zajistí všechno potřebné. 

- V neděli 24.6. doprovází mši svatou v 7:30 h. sbor z USA. Domluvit překladatele z řad farníků 
(angličtina-čeština). Zajištění malého pohoštění po mši svaté před kostelem. 

- Ve středu 27.6. se sejdeme ke slavení poslední mše svaté pro děti v tomto školním roce. Mše svatá 
bude v 18:00 h. na farním dvoře a po ní bude následovat táborák. V případě deště bude mše sv. ve 
farním kostele a táborák nebude. Děti si přinesou párek na opečení. Chléb a pití bude zajištěno.  

 - Mši svatou v Hůře budeme slavit v neděli 22.7. 2012 v 10:00 h. Liturgický prostor u kaple připraví 
farníci z Petrovic. Při nepříznivém počasí mše svatá nebude. 

  - Pěší pouť farnosti se letos uskuteční v sobotu 21.7. a jejím cílem je Lanšperk. Odchod od kostela 
v Dolní Čermné je v 7:30 h., směrem do Crku, dále Horákova kaple v Dolní Dobrouči a Lanšperk.  
Pro ty, kteří pojedou na kole bude odjezd v 9:00 h. z náměstí od restaurace Céčka v Dolní Čermné. 
Mši svatou budeme slavit v 11:00 h. v kapli na Lanšperku. Délka cesty tam je asi 10 km, 2 hodiny 
pěší chůze.  

-  V sobotu 18.8. se uskuteční Pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou. Je to zároveň i pouť naší diecéze.  

- V pátek 31.8. od 19:00 h. proběhne v Orlovně v Dolní Čermné přednáška o adopci nablízko. 
Přednášejícím bude P. Jaroslava Mikeše. Mše svatá bude proto již v 18:00 h.  

- Program pouti na Mariánské Hoře 9.9. bude mít tradiční průběh. Dopolední mši sv. v 10:00 h. bude 
soužit otec biskup Josef Kajnek a na odpolední mši sv. v 16:00 h. je pozván novokněz P. Filip 
Fontán. Ve 14:00 h. se v kostele uskuteční hudebně literární pásmo manželů z Jičína.   

- V sobotu 15.9. se uskuteční farní pouť. Prvním cílem bude poutní místo Křtiny, kde budeme v 9:00 
h. slavit mši sv. Po obědě prohlídka kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu a krátká pobožnost. Od 
15:00 h. nás čeká prohlídka zámku Rájec –Jestřebí.                                (Ze zápisu vybrala sr. Ludmila) 
Poutník  -  vydává :  Římskokatolická farnost               Změny ve vydání jsou vyhrazeny !! 
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