
         
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                           12. a 13. týden  
                             2013                     

 
 

 
                     
 
 

5. neděle postní – 17. března 2013 
  

PONDĚLÍ  - 18. března 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
po 5. neděli postní   

ÚTERÝ  - 19. března 17:30 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (povede akolyta) 
Slavnost sv. Josefa 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

snoubence Panny Marie  za Josefa Vacka, manželku a syna 
- doporučený svátek 19:00 biblická hodina 

STŘEDA  - 20. března 16:00 příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
po 5. neděli postní 18:00 mše sv. ve Verměřovicích   

  za Marii Záleskou, manžela a oboje rodiče 
 19:00 náboženství pro středoškoláky  

ČTVRTEK - 21. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
po 5. neděli postní  za rodinu Moravcovu a na poděkování za dar života 

 17:00 - 19:00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
PÁTEK  - 22. března 17:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
po 5. neděli postní 18:00 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné (povedou ženy) 

 18:30 mše sv. v Dolní Čermné  
  za zemřelé z rodiny Souškovy a Dvořákovy 

SOBOTA  - 23. března 17:00 mše sv. ve Verměřovicích (žehnání ratolestí) 
po 5. neděli postní  za Josefa Maříka, manželku a celý rod 

NEDĚLE – 24. března 7:00 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Bláhovi 457) 

KVĚTNÁ NEDĚLE   za farníky 
„Pašijová“ 9:00 mše sv. v Petrovicích 

  za Ladislava a Milušku Bednářovy  
Žehnání ratolestí a průvod  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
před každou mší svatou.  za Josefa a Alžbětu Janků a celý rod  

 15:00 modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné 
 

Milí farníci, sestry a bratři!  
     Děkuji Vám všem za společné prožití duchovní obnovy v sobotu 9. 3. 2013. Duchovní obnovou 
nás provázel P. Josef Kopecký, SDB, z Litomyšle. Další den jsme společně slavili 4. neděli postní 
„radostnou“, a to nejdříve při mši svaté v 8 hodin v kostele v Dolní Čermné a potom v orlovně při 
koláčích. Děkuji všem za dobrý průběh a radostnou atmosféru našich setkání. Zvláště chci 
poděkovat těm, kteří připravili sál orlovny na sobotu i neděli, kteří v orlovně pomohli s obsluhou 
nebo napekli a přinesli koláče.  
     Sbírka v orlovně na „Misijní koláč“ činila 11.650,-Kč. Tento finanční dary byl odeslán na konto 
Papežská misijní díla Špindlerův Mlýn.   
     Velké díky Vám všem.                                                             otec Josef   



Květná (pašijová) neděle – 24. března 2013 
  

PONDĚLÍ  - 25. března 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
Svatého týdne   

ÚTERÝ  - 26. března 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
Svatého týdne  za Františka Mencla, manželku a rodiče  

STŘEDA  - 27. března 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Svatého týdne  za Marii Cejnarovou a sestry 

ČTVRTEK - 28. března 18:00 mše sv. v Dolní Čermné s obřadem umývání nohou   
ZELENÝ ČTVRTEK  za všechny kněze a nová kněžská povolání 

 19:00 Po mši sv. bude Nejsvětější svátost oltářní přenesena do tzv. 
Getsemanské záhrady, kde se bude konat  

  „Svatá hodina“ - rozjímání v Getsemanech. 

PÁTEK  - 29. března 7:00 - 12:00  příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné   
VELKÝ PÁTEK  15:00 pobožnost Křížové cesty na Mariánské Hoře 

 18:00 velkopáteční liturgie v Dolní Čermné  (bohoslužba  
- den přísného postu  slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání sv. přijímání) 

  Po obřadech bude hodinová adorace u Božího hrobu. 
  Adorace věřících bude pokračovat celou noc  
  a po celou Bílou sobotu až do 18 hodin. 

SOBOTA  - 30. března 9:00 ministranti – nácvik liturgie v kostele v D. Čermné 
BÍLÁ SOBOTA 19:00 obřady vigilie Veliké noci v Dolní Čermné 

  (žehnání ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba  
  slova, obnova křestních slibů a bohoslužba oběti) 
  - za dar uzdravení pro nemocného bratra 
  Po skončení obřadů společné posezení v Orlovně 

Změna zimního na letní čas: 9:00 mše sv. ve Verměřovicích     (s žehnáním pokrmů) 
ve 2 hod. budou již 3 hod.  za Josefa Dostála a rodiče 

NEDĚLE – 31. března 10:30 mše sv. v Dolní Čermné        (s žehnáním pokrmů) 
Slavnost   za farníky 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  16:00 zpěvy z nešpor v Dolní Čermné 
PÁNĚ Dnešní sbírka je věnována na opravu kostela v Dolní Čermné. 

 

Příležitost ke svaté zpovědi:            

ve Verměřovicích  středa 20.3. 16:00 – 17:55 h. P. Josef Roušar 
v Dolní Čermné čtvrtek 21.3. 17:00 – 19:00 h. P. Pavel Pokorný z Jablonného n.Orl., P. Josef Roušar 
 pátek 22.3.  17:30 – 18:25 h. P. Josef Roušar 
 Velký pátek 29.3.   7:00 – 12:00 h.  
Upozorňujeme, že na Zelený čtvrtek, Velký pátek odpoledne, ani na Bílou sobotu se nezpovídá! 
 

-  Adorace u Božího hrobu 
    Prosíme farníky o službu při adoraci u Božího hrobu v kostele v Dolní Čermné na Velký pátek     
    29.3. a Bílou sobotu 30.3. Zapisujte se na připravený rozpis na stolku u hl. vchodu do kostela.  
 

-  Lektorská služba: Zelený čtvrtek 18:00 h. – Zpěvákovi 195, Velký pátek 18:00 h. – Jurenkovi 160,    
                                         Neděle Zmrtvýchvstání Páně 10:30 h. –  Müllerovi 177. 
 

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.


