
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                             4. a 5. týden  
                                   2014                     

 
 
 
 
           

2. neděle v mezidobí  – 19. ledna 2014 
     

PONDĚLÍ  - 20. ledna   

2. týdne v mezidobí   
ÚTERÝ  - 21. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Anežky Římské   

STŘEDA  - 22. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
Sv. Vincence, jáhna a mučedníka  -  za Jiřího Nastoupila, rodiče, sourozence a celý rod 

ČTVRTEK – 23. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
2. týdne v mezidobí  -  za živé a zemřelé členy živého růžence 
PÁTEK  - 24. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

Sv. Františka Saleského,  -  za Jana Faltejska 

biskupa a učitele církve 20:00 příprava na bi řmování  
SOBOTA  - 25. ledna 14:00 Dětský karneval  v Orlovně v Dolní Čermné 

Svátek Obrácení sv. Pavla, 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   
apoštola  - na poděkování za 55 roků manželství 

NEDĚLE – 26. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

3. neděle v mezidobí  -  za farníky 

 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za Antonii a Františka Moravcovy 

Úkol pro d ěti :  Proč se Hospodin 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  zaměřená pro děti  
rozhodl pro potrestání svého lidu?  -  za děti, které se budou připravovat na první svaté 

(Jr 9,1-11)  přijímání, za jejich rodiče a sourozence 
 

INFORMACE: 

▪ Rodiče, kteří mají zájem o přípravu svého dítěte k 1. svatému přijímání 

prosíme, aby se osobně nebo telefonicky přihlásili u otce Josefa nejpozději do 

čtvrtka 23.1.2014. Příprava se týká dětí, které chodí do 3. třídy a dětí starších. 

V neděli 26.1. budou tyto děti představeny při mši svaté v 10:30 h. v kostele 

v Dolní Čermné. V úterý 28.1. se uskuteční setkání rodičů těchto dětí od 16.00 h. 

na faře v Dolní Čermné. Prosíme o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom 

mohli domluvit den a hodinu jednotlivých setkání dětí.  
 

▪ Ve čtvrtek 30.1.2014 od 18:00 h. na faře se koná schůzka, při které se 

domluvíme na způsobu květinové výzdoby farního kostela v Dolní Čermné. 

Prosíme ženy o účast.   



3. neděle v mezidobí  – 26. ledna 2014 
     

PONDĚLÍ  - 27. ledna   

3. týdne v mezidobí   
ÚTERÝ  - 28. ledna 16:00 Setkání rodi čů  (před přípravou dětí na 1.sv.přijímání) 

Sv. Tomáše Akvinského,  18:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Karla Bednáře 
kněze a učitele církve  a živé a zemřelé z rodiny Bednářovy 
STŘEDA  - 29. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
3. týdne v mezidobí  -  za farníky 
ČTVRTEK – 30. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

3. týdne v mezidobí  -  za Josefa Uhra, rodiče a bratra 
 18:00 Setkání žen (květinová výzdoba farního kostela) 

PÁTEK  - 31. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
Sv. Jana Boska, kněze  -  za Augustina Vávru, manželku a rodiče 

SOBOTA  - 1. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
první sobota v měsíci, zasvěcená  - za Antonína a Martu Faltusovy a duše v očistci  
úctě Neposkvr. Srdce P. Marie 17:00 mše sv. v Petrovicích  (žehnání svící „Hromniček“) 

  - za pana Zdeňka Marka a jeho rodiče  
  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 2. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - za Matyldu Kroulíkovou, 

Svátek   manžela, zetě Zdeňka a jeho rodiče 

Uvedení Páně do chrámu 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

  -  za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 

Na začátku každé mše svaté  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  
  požehnáme svíce „Hromničky“  -  za Annu Vackovou, manžela a syna 

 

Rozvrh úklidu farního kostela v Dolní Čermné (únor – duben 2014) je vytištěn a 

připraven na stolku v kostele v Dolní Čermné. Prosíme, vezměte si jej.    
 

 
 

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. 


