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                                   2014                     

 
 
 
 

Slavnost  NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE – 15. června 2014 
     

     PONDĚLÍ  - 16. června   -   11. týdne v mezidobí 
ÚTERÝ  -  17. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
11. týdne v mezidobí  -   za Antonína a Martu Faltusovy a duše v očistci 
STŘEDA  - 18. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
11. týdne v mezidobí  -  za rodinu Motlovu a Faltejskovu 

ČTVRTEK  -  19. června 8:00 - 18:55 h. výstav Nejsvětější svátosti oltářní v D. Čermné  
Slavnost  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

TĚLA A KRVE PÁN Ě   
PÁTEK  -  20. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
11. týdne v mezidobí  -  za Josefa Hrdličku, manželku, syna a duše v očistci 

SOBOTA  -  21. června 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka  - za Oldřicha Rybku a sourozence 

NEDĚLE – 22. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

12. neděle v mezidobí  -  za Alenu Křivohlávkovou a rodiče 
 9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za Karla Koska, jeho rodiče a Marii Fajtovou 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  

Dnes odpoledne na Mariánské   -  za nová kněžská a řeholní povolání    
Hoře průvod Božího Těla.  Po mši sv. průvod Božího Těla v areálu Křížové cesty. 

  Na tuto mši sv. pojede autobus. Odjezd z Verměřovic 
  od kostela v 15:20 h. Zpět pojede až po skončení průvodu 

 

Informace, prosby a poděkování: 

-  Ve čtvrtek 19. 6. 2014 o slavnosti Těla a Krve Páně bude v kostele v Dolní Čermné celodenní 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosíme, napište se na rozpis služeb při výstavu ráno od 8:00 
h. do 18:55 h., kdy bude výstav ukončen. V 19:00 h. bude mše svatá. 

-  V neděli 22. 6. po mši svaté v 16:00 hodin na Mariánské Hoře se uskuteční průvod 
s Nejsvětější svátostí z kostela a dále v areálu Křížové cesty.  
Prosíme mladší děvčata, aby přišly v bílých šatech jako družičky a přinesly si květiny do 
průvodu. Maminky, prosíme, o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších) a pomoc při 
průvodu.  

-  Rodičům a dětem připomínáme, aby do konce června 2014 odevzdali přihlášky na výuku 
náboženství ve školním roce 2014/2015. Čisté formuláře děti dostaly v náboženství a další jsou 
připravené v našich kostelích.   

-  Prosíme o pomoc při úklidu kostela ve Verměřovicích v pátek 27. 6. od 16:00 h.   

 



12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  –  22. června 2014 
     

     PONDĚLÍ  - 23. června   -   12. týdne v mezidobí 
ÚTERÝ  -  24. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   -   na poděkování Pánu Bohu 

Slavnost Narození sv. Jana Kř.  za Boží pomoc a ochranu a za duše v očistci 
STŘEDA  - 25. června 18:00 mše sv. na farním dvoře v Dolní Čermné   
12. týdne v mezidobí  -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

Ukončení školního roku na faře  po mši svaté táborák pro d ěti, mládež, rodi če, … 

ČTVRTEK  -  26. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
12. týdne v mezidobí  -  za Jana Smejkala, syna a bratra 

 17:30 - 18:30 příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
PÁTEK  -  27. června 16:00 úklid kostela ve Verm ěřovicích  

Slavnost 17:00 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování u příležitosti 

  životního jubilea a za Boží požehnání pro celou rodinu 
SOBOTA  -  28. června 19:00 mše sv. v Petrovicích   

Památka Neposkvrněného  - za Marii Markovou, manžela, dvě dcery a vnučku 
Srdce Panny Marie  po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 29. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

Slavnost   Poutní slavnost v kostele sv. Jana Kř. ve Verměřovicích 
SV. PETRA A PAVLA, 9:00 mše sv. ve Verměřovicích   

apoštolů  -  za rodinu Výprachtickou a Záleskou 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  
  -  za Martu Šilarovou a Františka Berana 

 

POKRAČOVÁNÍ ZE STARNY 1. 

-  Návštěva starších a nemocných farníků: Ve středu 25. 6. 2014 ve Verměřovicích, ve čtvrtek 
26. 6. a v pátek 27. 6. v Dolní Čermné. V Petrovicích podle domluvy.   

-  Svátost smíření: Verměřovice ve čtvrtek 26. 6. od 17:30 do 18:30 h., D. Čermná v pátek 27. 6. 
od 17:00 h. do 18:55 h., v neděli od 7:00 h. do 7:25 h. a v ostatních dnech 30 min. přede mší sv. 
Petrovice v sobotu 28. 6. po večerní mši sv. Na Mariánské Hoře v neděli od 15:30 do 15:55 h.  

- Zveme všechny školáky, studenty rodiče, učitele, vychovatele,… na mši svatou na ukončení 
školního roku ve středu 25. 6. od 18.00 h. na farní dvůr v Dolní Čermné. Po mši svaté ještě 
posedíme u ohně. Prosíme, uzeninu na opečení si přineste, chléb a pití bude zde připraveno. 
Pokud bude pršet, mše svatá bude v 18:00 h. v kostele a táborák nebude.   

- V sobotu 19. 7. 2014 se vydáme na farní pouť do Králík na Horu Matky Boží. Zájemce o 
společnou cestu autobusem, prosíme, aby se zapsali na připravený formulář v našich kostelích do 
konce měsíce června. Odjezd autobusu: D. Čermná náměstí ve 14:00 h., D. Čermné u Tesly, 
Petrovice na točně ve 14:10 h. a Verměřovice u kostela ve 14:15 h. Mše sv. bude v 17:00 hodin a 
po ní se vydáme zpět domů. Cena cesty autobusem pro dospělé 100,- Kč, děti poloviční.  

-  Děkuji  členům Orla, kteří připravili příjemné prostředí v orlovně a postarali se o obsluhu dětí a 
jejich rodin při oslavě 1. svatého přijímání dětí. Děkuji všem ženám za pomoc při celkovém 
úklidu fary a za všechny týdenní úklidy na faře. 
Nedělní kostelní sbírka 25. 5. určená na opravu kostela v Dolní Čermné činila 12.038,- Kč. Všem 
dárcům Pán Bůh zaplať.              otec Josef 
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                                     561 53  DOLNÍ ČERMNÁ 1 
administrátor farnosti:  P. Josef Roušar: č. tel. 737 747 204, e-mail: josefrousar@seznam.cz 


