
      
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                            12. a 13. týden  
                                     2018                    

 
 
 
 
   

5. neděle postní  –  18. března 2018 
     

pondělí  slavnost SV. JOSEFA,   18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
19. 3.  snoubence P. Marie  - za Bohuslava Pecháčka, manželku a syna Vladimíra 

úterý po 5. neděli postní     

20. 3.    

středa po 5. neděli postní   18:00 mše sv. v Dolní Čermné    
21. 3.    

čtvrtek po 5. neděli postní   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
22. 3.       

pátek po 5. neděli postní   13:45 příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře 
23. 3.  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 

  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  
   - za Otýlii Marešovou, manžela a syna  
  20:00 večer chval na faře 

sobota po 5. neděli postní   17:00 mše sv. v Petrovicích (žehnání ratolestí) 
24. 3.    - za Josefa a Jaroslavu Moravcovy a celý rod  

   po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích 

Změna času: ve 2 h. budou 3 h. 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  - za farníky 

neděle 6. neděle postní  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   - za Josefa a Františku 
25. března  Květná (Pašijová)   Faltusovy, celou rodinu  a duše v očistci 

 neděle 10:30 mše sv. v Dolní Čermné   
 Žehnání ratolestí   - za Františka Mencla, manželku a rodiče 

 před každou mši sv. 14:00 – 17:00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 

 

Příležitost ke svátosti smíření  

Petrovice  sobota 24. 3.  po večerní mši sv. P. Josef Roušar 

Dolní Čermná  neděle 25. 3.     14:00 – 17:00 h. P. Pavol Sandánus, P. Josef Roušar 

 středa 28. 3.     15:00 – 17:00 h. P. Ján Kubis, P. Pavel Pokorný 

 pátek 30. 3.  7:00 – 11:00 h. P. Josef Roušar 
 

ostatní dny 30 minut před mší sv. 

 

 
 
 



6. neděle postní  –  25. března 2018 
     
pondělí  Pondělí svatého týdne   

26. 3.    

úterý Úterý svatého týdne 17:25 modlitba křížové cesty v Dolní Čermné    
27. 3.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

středa Středa svatého týdne 15:00 – 17:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
28. 3.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
29. 3.      - za všechny kněze a nová kněžská povolání   

  19:00 přenesení Nejsvětější svátosti oltářní do tzv. Getse- 
   manské zahrady a společná modlitba „Svatá hodina“ 

pátek VELKÝ PÁTEK 7:00 – 11:00 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
30. 3. -  den přísného postu 15:00 modlitba křížové cesty na Mariánské Hoře  

  18:00 velkopáteční liturgie v Dolní Čermné (bohoslužba 
   slova s pašijemi, uctívání kříže a podávání svatého  
   přijímání); po obřadech hodinová adorace u Božího  
   hrobu. Adorace věřících celou noc a po celou Bílou  
   sobotu do 17 hodin 

sobota BÍLÁ SOBOTA 19:00 obřady vigilie Veliké noci v Dolní Čermné   
31. 3.  Začíná doba   (žehnání ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba  

 velikonoční  slova, obnova křestních slibů a bohoslužba oběti); 
   po skončení obřadů společné posezení v Orlovně 

neděle SLAVNOST  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  - na úmysl dárce 

1. dubna   ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 

 PÁNĚ 16:00  zpěvy z nešpor v Dolní Čermné   
 

Adorace a setkání 
*  Prosíme o službu při adoraci na Velký pátek 30. 3. večer od 20 hodin po celou noc a na Bílou 
sobotu 31. 3. po celý den do 17 hodin. Zapisujte se, prosíme, na připravený rozpis na stolku v kostele 
v Dolní Čermné.  
*  Na Bílou sobotu 31. 3. po skončení velikonoční vigilie jsme všichni zváni na společné posezení 
v Orlovně v Dolní Čermné. Prosíme zapojte se podle svých možností do služeb při přípravě 
a průběhu setkání (v kuchyni - příprava občerstvení a mytí nádobí, obsluha v sále a úklid). Prosíme, 
zapište se v našich kostelích do připravených archů, kde jsou uvedeny konkrétní služby nejpozději 
o Květné neděli 25. 3. 2018.  
Prosíme o přípravu slaného a sladkého pečiva na toto setkání. Množství pečiva a jeho dopravu do 
Orlovny domlouvejte v Dolní Čermné s paní Martou Marešovou (737 424 905) a Monikou 
Bednářovou (603 710 642), ve Verměřovicích s paní Marií Pecháčkovou (774 220 970) a 
v Petrovicích s paní Pavlínou Stříbrnou (725 217 040). Prosíme, ozvěte se jim nejpozději o Velkém 
pátku 30. 3., aby bylo možné chybějící ještě doplnit. Děkujeme.   
 
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. 


