
      
                    zprávy z farnosti 
                 DOLNÍ ČERMNÁ              

                    30., 31. a 32. týden  
                                    2017                    

 
 
 
 
          

16. neděle v mezidobí  –  23. července 2017 
     

pondělí – 24. července   

úterý – 25. července  Od 24. 7. do 28. 7. 2017 mše svaté nebudou. 

svátek sv. Jakuba apoštola   

středa – 26. července  V případě zaopatřování a pohřbu zastupuje  

sv. Jáchyma a Anny  P. Pavol Sandánus z Nekoře (tel. číslo 733 161 606). 

čtvrtek – 27. července   

pátek – 28. července   

sobota – 29. července 19:00 mše sv. v Petrovicích  
sv. Marty  – za Oldřicha Junka, živé a zemřelé z rodiny 

    po mši svaté příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

NEDĚLE – 30. července 7:30 mše sv. v Dolní Čermné            – lektor. služ.: Vávrovi 264  

  17. neděle v mezidobí  - za Františka Křivohlávka a manželku Marii 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
Dnešní sbírka je určena  - za Josefa Ryšavého a rodiče 

na opravu farního kostela. 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  –  lektor. služ.: Kunertovi 458 
  – za farníky 

 

Příležitost ke svaté zpovědi 

Petrovice sobota 29. 7. po večerní mši svaté P. Josef Roušar 

Dolní Čermná  středa 2. 8.     18:00 - 18:55 h.  

Verměřovice čtvrtek 3. 8.  17:30 - 18:55 h.  

Dolní Čermná pátek 4. 8. 17:00 - 18:55 h.  

 ostatní dny 30 minut před mší svatou  
 

Žena smaží na pánvi volské oko, když v tom 
momentě do kuchyně vtrhne manžel a začne 
křičet: „Pozor! Pozor! Víc oleje. Potřebujeme víc 
oleje. Dávej pozor. Otoč to. No tak to rychle 
otoč. Otočit… Otočit… Otočit… Pozor! Ten olej. 
Zbláznila ses? Dávej pozor! Rychle, sůl. 
Nezapomeň na sůl...“  

Žena už to nevydrží a úplně vynervovaná se 
ptá: „Co tak řveš? Myslíš, že neumím udělat 
obyčejné volské oko?“  
Muž s naprosto klidným hlasem odpoví: „To jen 
abys měla představu, jaké to je, když mi kecáš 
do řízení auta.“ 



17. neděle v mezidobí  –  30. července 2017 
 

       pondělí  – 31. července  -  sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

úterý – 1. srpna 18:25 adorace v Petrovicích  
sv. Alfonsa Marii z Liguori, 19:00 mše sv. v Petrovicích  –  za rodiče Benešovy a dceru Marii 

středa – 2. srpna 18:00  svátost smíření v Dolní Čermné 
17. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

  – za Jarmilu Podlezlovou, manžela a celý rod 

čtvrtek – 3. srpna 17:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích  
17. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. ve Verměřovicích     

pátek – 4. srpna 17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné  
sv. Jana M. Vianneye, kněze; 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

první pátek   – za Josefa a Annu Macháčkovy a zemřelé syny a dcery 

sobota – 5. srpna 7:30 mše sv. Dolní Čermné  –  za farníky 
Posvěcení římské baziliky 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  

Panny Marie Sněžné   

NEDĚLE – 6. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       – lektor. služ.: Macháčkovi 411 

Svátek   – za Marušku Hrdinovou, živou rodinu a strýce Jana Zouhara 

Proměnění Páně 9:00 mše sv. v Petrovicích 

  – za rodinu Záleskou a Vyprachtickou 

   16:00 mše sv. na Mariánské Hoře      – lektor. služ.: Šebrlovi 415 
    - na poděkování za dožitých 70 let obou manželů 

        

pondělí – 7. srpna   
úterý – 8. srpna   

 sv. Dominika, kněze  Od 7. 8. do 12. 8. 2017 mše svaté nebudou. 

středa – 9. srpna   
sv. Terezie Benedikty od Kříže  V případě zaopatřování a pohřbu zastupuje 

čtvrtek – 10. srpna  P. Karel Moravec (tel. číslo 603 467 320).  

svátek sv. Vavřince    
pátek – 11. srpna, sv. Kláry   

sv. Kláry, panny   

sobota 12. srpna   

NEDĚLE – 13. srpna 7:30 mše sv. v Dolní Čermné          –   lektor. služ.: Venclovi 288 

  19. neděle v mezidobí  – za Oldřicha Kunce, celý rod a duše v očistci 

 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   
                                  –  lektor. služba.: Macháčkovi st. 180 HČ 

    – za nová kněžská a řeholní povolání 
   

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 


