
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                              8. a 9.  týden  
                                    2019                    

 
 
 
 
   

6. neděle v liturgickém mezidobí – 17. února 2019 
     

pondělí  6. týdne v mezidobí   
18. 2.    

úterý 6. týdne v mezidobí  13:05 příprava na první svaté přijímání (děti)   
19. 2.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za Ludmilu Pokornou, živé a zemřelé příbuzné 

středa 6. týdne v mezidobí 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
20. 2.   – na poděkování za dar 40 let manželství 

čtvrtek 6. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
21. 2.    – za živou rodinu  

pátek svátek Stolce svatého  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
22. 2. apoštola Petra 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  – za zemřelé dárce farností 

sobota sv. Polykarpa,  17:00 mše sv. v Petrovicích  – za manžele Karla a Anežku 
23. 2.  biskupa a mučedníka  Hubálkovy a jejich rodiče  

   po mši sv. příležitost ke svátosti smíření  

neděle 7. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
24. února   Dnešní sbírka  – za Josefa Langra, rodinu Langrovu a Němečkovu  

 „Svatopeterský haléř“ 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    
   – na poděkování, s prosbou o Boží pomoc a ochranu  

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  

Sbírka Svatopeterský haléř se koná každoročně po celém světě v období svátku Stolce 
sv. Petra, apoštola (22. 2.), jehož nástupcem papež je. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby 
mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem 
válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.  
 

Adorace  
Prosíme o službu při modlitbě před Nejsvětější svátostí oltářní ve dnech před Popeleční 
středou a začátkem doby postní v kostele v Dolní Čermné: v neděli 3. 3. od 15:00 h. do 
18:00 h., v pondělí 4. 3. od 8:00 h. do 18:00 h. a v úterý 5. 3. od 8:00h. do 17:55 h.  
Zapisujte se, prosím, na připravený rozpis na stolku u bočního vchodu do kostela. 
                       Otec Josef  
 



 

7. neděle v liturgickém mezidobí – 24. února 2019 
     

pondělí  7. týdne v mezidobí   
25. 2.    

úterý 7. týdne v mezidobí  13:05 příprava na první svaté přijímání (děti)   
26. 2.  17:30 adorace v Petrovicích   

  18:00 mše sv. v Petrovicích  – na poděkování za dar  
   60 a 65 let života s prosbou o další ochranu  

středa 7. týdne v mezidobí 16:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné  
27. 2.  18:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za Zdeňku Duškovou a syna Petra  

čtvrtek 7. týdne v mezidobí 16:30 adorace a svátost smíření ve Verměřovicích 
28. 2.   18:00 mše sv. ve Verměřovicích   

   – za Františku a Josefa Faltusovy a celou rodinu 

pátek 7. týdne v mezidobí 17:00 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
1. 3. první pátek v měsíci 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za Otýlii a Františka 

   Andrlovy, syna Josefa a manželku  

sobota 7. týdne v mezidobí 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  na dobrý úmysl  
2. 3.  první sobota v měsíci 17:00 mše sv. ve Verměřovicích   

neděle 8. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  
3. března    9:00 mše sv. v Petrovicích   

  10:30 mše sv. v Dolní Čermné 

   – za Hanu Marešovou a rodiče  

  15:00 – 18:00 h. adorace v Dolní Čermné  
 

Příležitost ke svátosti smíření  
Petrovice  sobota 23. 2.  po večerní mši svaté P. Josef Roušar 

Dolní Čermná  středa 27. 2.     16:30 – 17:30 h. P. Tomáš Fiala  

  17:30 – 17:55 h.   P. Josef Roušar  

Verměřovice čtvrtek 28. 2.  16:30 – 17:55 h. 

 

Dolní Čermná pátek 1. 3. 17:00 – 18:55 h. 

 

 

ostatní dny 30 minut před mší svatou 

 

 

Návštěva starších a nemocných farníků: ve středu 27. 2. 2019 ve Verměřovicích,  
ve čtvrtek 28. 2. v Dolní Čermné a v pátek 1. 3. v Petrovicích.  
 
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. 


