
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ          

                           2., 3. a 4. týden  
                                    2019                    

 
 
 
 
   

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, sv. Tři Králové – 6. ledna 2019 
     

pondělí  po Zjevení Páně     
7. 1.    

úterý po Zjevení Páně   7:30 mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl dárce 
8. 1.  16:00  setkání rodičů na faře  

   (v rámci přípravy dětí na 1.sv. přijímání) 
středa po Zjevení Páně   7:30 mše sv. v Dolní Čermné – na úmysl dárce 
9. 1.    

čtvrtek po Zjevení Páně   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
10. 1.    – za pana faráře P. Čeňka Ptáčka 
pátek po Zjevení Páně   7:30 mše sv. v Dolní Čermné  
11. 1.    

sobota po Zjevení Páně   9:00 schůzka ministrantů na faře   
12. 1.   17:00 mše sv. v Petrovicích   

   – za Karla a Růženu Fajtovy a oboje rodiče  

neděle svátek Křtu Páně  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za farníky 
13. ledna   Končí doba vánoční  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné;  zazní Vánoční pastorální 

   mše v podání místního chrámového sboru   

   – za Jana Hampla a manželku 
 

Informace: 
- Setkání rodičů dětí, které se budou letos připravovat na první svaté přijímání, se uskuteční 
v úterý 8.1.2019 od 16:00 hodin na faře v Dolní Čermné. Prosíme o účast alespoň jednoho 
z rodičů, abychom mohli domluvit den a hodinu jednotlivých setkání dětí.  
Děti, kterých se příprava týká, se sejdou v sobotu 26.1. na faře, kde budou mít od 9:00 do 
11:00 hodin společný program. Následující den v neděli 27. 1. děti představíme farnosti při 
mši svaté v 10:30 v kostele v Dolní Čermné.  
Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 26.5.2019. 

- Při sbírce na opravy ve farnosti na Boží hod vánoční bylo vybráno 28 334,- Kč. Děkuji 
všem dárcům. Pán Bůh zaplať.  

- Příležitost ke svátosti smíření bude v Dolní Čermné v neděli 13.1. a 27.1. od 7:00 h. do 
7:25 h., v ostatní dny vždy 30 minut před mší svatou. 
          otec Josef  
 



 

svátek Křtu Páně  – 13. ledna 2019 
     
pondělí  začíná doba liturgického    

14. 1. mezidobí – 1. týden    Od pondělí 14.1. do pátku 18.1.2019 
úterý 1. týdne v mezidobí  mše svaté nebudou. 
15. 1.   V případě zaopatřování a pohřbu  

středa 1. týdne v mezidobí  v době od 14.1. do 24.1. zastupuje o. Josefa 
16. 1.   P. Tomáš Fiala z Dolní Dobrouče (732 303 370) 

čtvrtek sv. Antonína, opata   
17. 1.     
pátek Panny Marie, Matky   Od 18.1. do 25.1. probíhá týden modliteb 
18. 1. jednoty křesťanů  za jednotu křesťanů 

sobota 1. týdne v mezidobí 17:00 mše sv. ve Verměřovicích    
19. 1.     

neděle 2. neděle v mezidobí  8:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  

20. ledna    9:30 mše sv. v Petrovicích  –  za Zdeňka Marka, 
   jeho rodiče a rodinu Hejkrlíkovu  

 
 

pondělí 21. 1. sv. Anežky Římské,    

úterý 22. 1. 2. týdne v mezidobí  Od pondělí 21. 1. do čtvrtku 24. 1. 2019 
středa 23. 1. 2. týdne v mezidobí  mše svaté nebudou. 
čtvrtek 24.1. sv. Františka Saleského,   

pátek svátek Obrácení sv. Pavla, 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
25. 1. apoštola 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za zemřelé dárce farností  
  20:00 večer chval na faře  

sobota sv. Timoteje a Tita, 9:00 setkání dětí na faře (příprava na 1. sv. přijímání)  
26. 1.  biskupů 11:00 mše sv. v Dolní Čermné    

   –  na poděkování při příležitosti životního jubilea 
   s prosbou o další ochranu  
  17:00 mše sv. v Petrovicích   
   příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích  
  20:00 Lidový ples v KD ve Verměřovicích  

neděle 3. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Františka  
27. ledna     Severina, sestru, rodiče a duše v očistci  

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích  
  10:30 mše sv. v Dolní Čermné – zaměřená pro děti; 

   představíme děti, které se letos připravují  

   na 1. svaté přijímání;  –  za farníky  
 

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. 


