
      
                   zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                

                              4. a 5. týden  
                                   2015                     

 
 
 
 
           

2. neděle v liturgickém mezidobí  – 18. ledna 2015 
Dnes začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. (P. Marie, Matky jednoty křesťanů) 

     

PONDĚLÍ  - 19. ledna   

ÚTERÝ  - 20. ledna  Upozorňujeme,  

STŘEDA  - 21. ledna  že od pondělí 19. 1. do pátku 23. 1. 2015 

ČTVRTEK - 22. ledna  nebudou v naší farnosti mše svaté. 

PÁTEK  - 23. ledna   
SOBOTA  - 24. ledna 14:00 Dětský maškarní karneval v Orlovně v Dolní Čermné 

Sv. Františka Saleského, 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   
biskupa a učitele církve   

NEDĚLE – 25. ledna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba: Kunertovi 300 

3. neděle v mezidobí  -  za pana faráře P. Čeňka Ptáčka 

   9:00 mše sv. v Petrovicích   
  -  za zemřelé z rodiny Fajtovy a Prokopcovy 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti       
  -  za Milušku a Jaroslava Náglovy 

PONDĚLÍ  - 26. ledna       
ÚTERÝ  - 27. ledna 18:00 mše sv. v Dolní Čermné  
3. týdne v mezidobí  -  za Filomenu a Jaroslava Šebrlovy 

STŘEDA  - 28. ledna 16:00 schůzka rodičů (před přípravou na 1. sv. přijímání dětí)   
Sv. Tomáše Akvinského, 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

kněze a učitele církve  -  za Jana Betlacha, rodiče sestru a švagra 
ČTVRTEK – 29. ledna   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -  na úmysl dárce 

3. týdne v mezidobí   
PÁTEK  - 30. ledna 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
3. týdne v mezidobí  za Vincence Řeháka a celou rodinu 

SOBOTA  - 31. ledna 17:00 mše sv. v Petrovicích -za Ladislava a Milušku Bednářovy 
Sv. Jana Boska, kněze 19:30 Orelsko-farní maškarní ples v Orlovně v Dolní Čermné 
NEDĚLE – 1. února 7:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba:Müllerovi 177   

4. neděle v mezidobí  -  za farníky 
 9:00 mše sv. ve Verměřovicích - za Josefa Dostála a rodiče 

 10:30 mše sv. v Dolní Čermné     - lektor. služba:Vágnerovi 102 
  -  za Zdeňka Bednáře a rodiče z obojí strany 



 

Informace z farnosti 
 

- Rodiče, kteří mají zájem o přípravu svého dítěte k 1. sv. přijímání, prosíme, aby se 
osobně nebo telefonicky přihlásili u otce Josefa (737 747 204) nejpozději do čtvrtku 22. 
ledna 2015. Příprava se týká dětí, které chodí do 3. třídy a dětí starších. 
V neděli 25. ledna 2015 představíme tyto děti farnosti při mši svaté pro děti (v 10:30 hod.) 
v kostele v Dolní Čermné.  
Setkání rodičů těchto dětí se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 od 16.00 hodin  
na faře v Dolní Čermné. Prosím o účast alespoň jednoho z rodičů, abychom mohli 
domluvit den a hodinu jednotlivých setkání dětí.  

-  Při jednání Pastorační rady farnosti 11. prosince 2014 byl připraven Pastorační plán 
farnosti Dolní Čermná na rok 2015. Tento plán bude zveřejněn v únorovém čísle Poutníka 
2015. Jedna z naplánovaných akcí, která vyžaduje delší přípravu, je pouť do Mariazell 
v Rakousku. Byla by to jednodenní pouť některou sobotu v srpnu 2015. Cesta tam (asi 380 
km) bude trvat víc jak 5 hodin a stejně tak i cesta zpět. Jednáme s autobusovým 
dopravcem a v nejbližších dnech budeme znát cenu cesty autobusem pro jednoho poutníka 
a další informace o cestě. Prosíme zájemce, aby se během měsíce února 2015 zapsali na 
přihlášky v našich kostelích, abychom mohli závazně objednat autobus. Studenti budou 
mít na cestu autobusem slevu. Všechny další informace budou ohlášeny nebo se můžete 
informovat osobně. 

               otec Josef  

          
 

Jednota Orla Dolní Čermná  
zve všechny děti na 

Dětský maškarní karneval 
v sobotu 24. ledna 2015 od 14 hodin. 

 
Jednota Orla a Římskokatolická farnost Dolní Čermná  

Vás srdečně zvou na  

Maškarní ples 
v sobotu 31. ledna 2015 od 19:30 hodin, v Orlovně v Dolní Čermné 

K tanci a poslechu hraje skupina Josky Vondráčka 
Občerstvení zajištěno.Vstupné pro masky 60,- ; ostatní 90,- Kč. 

Pokud chcete přispět do tomboly svým výrobkem či dárkem,  
prosíme, domluvte se s p. Janem Vackem, Dolní Čermná 197. 

 

 

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. 


