
      

                   zprávy z farnosti 

                 DOLNÍ ČERMNÁ                                                                                                                                
                           25. a 26. týden  

                                   2015                     
 

 
 
 
           

11. neděle v mezidobí – 14. června 2015 
    

pondělí  - 15. června   

úterý  - 16. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za nemocnou osobu 

středa  - 17. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Vlastu Pecháčkovou, 
11. týdne v mezidobí  jejího bratra Jaroslava a manžela Miroslava 

čtvrtek - 18. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - za farníky 

pátek  - 19. června 18:30 - 18:55 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
11. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné - za Jaroslava Jurečka 

sobota  - 20. června 19:00 mše sv. ve Verměřovicích   
11. týdne v mezidobí  -  za Marii Hrdinovou, manžela a oboje rodiče 

NEDĚLE – 21. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   -   lektor. služba: Šebrlovi 415 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  -  za Alenu Křivohlávkovou a rodiče 

  9:00 mše sv. v Petrovicích  -  za Ivana Hrubanta a rodiče 

    15:00 farní odpoledne na dvoře fary v Dolní Čermné 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře - lektor. služ.:Pecháčkovi MH 
  -  za Martu Šilarovou a Františka Berana 

 

Milí  farníci,  
srdečně vás i vaše přátele zvu na Farní odpoledne v neděli 21. června 2015 od 15 

hodin na farní dvůr v Dolní Čermné. Program zahájíme scénkou, kterou připravují 
ochotníci z naší farnosti. Zájemci se mohou pobavit v malé farní soutěži a děti si mohou 
společně zahrát a zasportovat. K poslechu nám zahraje Dechová hudba Dolní Čermná. 
Občerstvení je částečně zajištěno a vás prosím o přinesení sladkého pečiva, chlebíčků,... 

Dále vás zvu, zvláště děti a mládež, na slavení mše svaté na zakončení školního 
roku v pátek 26. června v 18 hodin k Jansově kapli. Společně vyjdeme v 17:30 hod. od 
Restaurace C na náměstí v D. Čermné. Po mši sv. se procházkou zase vrátíme zpět.  

V sobotu 18. července se vydáme na farní pouť do Králík na Horu Matky Boží. 
Zájemce o společnou cestu autobusem prosím, aby se zapisovali na připravený formulář 
v našich kostelích do konce měsíce června. Odjezd autobusu z  D. Čermné náměstí ve 
14:00 h. Další zastávky v D. Čermné u Tesly, v Petrovicích na točně ve 14:10 h. a ve 
Verměřovicích 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. Na pěší pouť se 
vydáme již ráno v 5:30 hodin od kostela v Dolní Čermné.   

(pokračování na další straně)      



12. neděle v mezidobí – 21. června 2015 
     

pondělí  - 22. června   

úterý  - 23. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  na poděkování za dar života 
12. týdne v mezidobí  s prosbou o další pomoc a ochranu pro celou rodinu 

STŘEDA  - 24. června 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
Slavnost NAROZENÍ   -  za Karla Koska, rodiče a tetu Fajtovou 

SV. JANA KŘTITELE   
čtvrtek –25. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   - za farníky  
pátek  - 26. června 17:30 sraz u Restaurace C a společná cesta k Jasově kapli 

12. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. u Jansovy kaple  -  za děti a mládež naší farnosti 
  a na poděkování za uplynulý školní rok 

sobota  - 27. června 19:00 mše sv. v Petrovicích   
12. týdne v mezidobí  -  za celou rodinu Antonína Junka 

NEDĚLE – 28. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  lektor. služba: Macháčkovi 55 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  -  za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
Dnes slavíme ve Verměřovicích  -  na poděkování za 70 roků života s prosbou o další 

  poutní slavnost sv. Jana Křtitele.  pomoc a ochranu a za celou rodinu 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  -  lektor. služba: Žídkovi 65 
  -  za nová kněžská a řeholní povolání 

V Dolní Dobrouči dnes od 15.00 h. primiční mše svatá novokněze Filipa Duška  (viz vývěska kostela) 

 

(Pokračování z první strany) 
 

Děkuji za Vaši účast a také pomoc při bohoslužbách a jiných aktivitách ve farnosti. 
Členům místního Orla děkuji za přípravu orlovny a obsluhu při setkání rodin o slavnosti 
prvního svatého přijímání dětí. Děkuji za zajištění služeb ve čtvrtek o slavnosti Těla a 
Krve Páně při výstavu Nejsvětější svátosti oltářní v kostele v Dolní Čermné a v neděli při 
průvodu na Mariánské Hoře.  

Děkuji partě mužů, kteří se opět postarali o nařezání a uložení dříví na farním 
dvoře. Moje poděkování patří skupince farníků, kteří vysázeli keře okolo farní zahrady a 
dále zajišťují práce s tím spojené.  

Nakonec poděkování za dary a sbírky. Letošní Postní almužna činila 10.000,- Kč a 
věnovali jsme ji na dva účely. Našemu adoptivnímu chlapci jsme přispěli na studium v 
dalším školním roce ve výši 5.000,-. Druhou část ve výši 5.000,- Kč jsme odeslali 
občanskému sdružení PONS 21 – most k lepšímu životu, na dobudování školy pro chudé 
děti v indické vesnici Mansapur ve státě Karnataka. Prosba o dar byla uveřejněna 
v Katolickém týdeníku. Více informací na www.pons21.cz.  
  Kostelní sbírka z neděle 17. května 2015 ve výši 8.016,- Kč byla odeslána na 
Diecézní charitu. Sbírka na opravu kostela Sv. Jiří v neděli 26. května 2015 činila 
19.282,- Kč. Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať.      
           otec Josef 
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