
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                           16. a 17. týden 
                                    2019                    

 
 
 
 
   

Květná neděle  – 14. dubna 2019 
    

pondělí  pondělí Svatého týdne   
15. 4.    

úterý úterý Svatého týdne 16:00 – 17:30 příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
16. 4.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

   – za Emilku Novotnou a sestry  

středa středa Svatého týdne 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
17. 4.   – za Josefa Kroulíka, manželku a dceru  

čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 mše sv. v Dolní Čermné   
18. 4.      – 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 
19. 4. -  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   
20. 4.  Začíná doba   (žehnání ohně, velikonoční chvalozpěv, bohoslužba  

 velikonoční  slova, obnova křestních slibů a bohoslužba oběti); 
   – za zemřelé dárce farností  
   po skončení obřadů společné posezení v Orlovně 

neděle SLAVNOST  9:00 mše sv. ve Verměřovicích   
21. dubna   ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  – za Josefa Režného, manželku a zetě  

 PÁNĚ 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  – za farníky 
  16:00  zpěvy z nešpor v Dolní Čermné   

 Příležitost ke svátosti smíření  
Dolní Čermná Květná neděle 14. 4.  14.00 – 17:00 h. P. Pavol Sandánus, P. Pavel  
   Pokorný a P. Josef Roušar 
 úterý 16. 4.  16:00 – 17:30 h.  P. Tomáš Fiala  
 Velký pátek 19. 4. 7:00 – 11:00 h. P. Josef Roušar  

ostatní dny 30 minut před mší sv. 
 



slavnost Zmrtvýchvstání Páně   – 21. dubna 2019 
 

pondělí  v oktávu velikonočním;  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
22. 4. v Petrovicích dnes    – za bývalého kostelníka Josefa Mareše 

 sbírka Postní almužna 9:00 mše sv. v Petrovicích    
   – za Rudolfa Vondru, živé a zemřelé příbuzné     

úterý v oktávu velikonočním   
23. 4    

středa v oktávu velikonočním 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
24. 4.   – za Martu a Antonína Faltusovy a živou rodinu   

čtvrtek v oktávu velikonočním 7:30 mše sv. v Dolní Čermné    
25. 4.    –  za živé a zemřelé členy živého růžence 
pátek v oktávu velikonočním 18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
26. 4.  19:00 mše sv. v Dolní Čermné  (doprovází mládež) 

   – za Otu Cejnara, vnučku a celou rodinu 
sobota v oktávu velikonočním; 19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
27. 4.  ve Verměřovicích dnes    – za Františka Havla, rodiče a celý rod 

 sbírka Postní almužna   
neděle 2. neděle velikonoční, 7:30 mše sv. v Dolní Čermné   

28. dubna   „Božího milosrdenství“  – za Boženu Maříkovou, rod Andrlův a Maříkův  
 kostelní sbírka je určena    
 na opravy ve farnosti; 10:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky 
 v Dolní Čermné dnes     
 sbírka Postní almužna 16:00  zpěvy z nešpor v Dolní Čermné  

 

Adorace a setkání 
Prosíme o službu při adoraci na Velký pátek 19. 4. 2019 večer od 20 hodin po celou noc a na Bílou 
sobotu 20. 4. po celý den do 17 hodin. Zapisujte se, prosím, na připravený rozpis na stolku v kostele 
v Dolní Čermné.  
Na Bílou sobotu 20. 4. 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 a zapište se v našich kostelích do připravených archů ke konkrétní službě co 
nejdříve.  
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 a Monikou Bednářovou, ve 
Verměřovicích s paní Marií Pecháčkovou a v Petrovicích s paní Pavlínou Stříbrnou. Prosíme, 
ozvěte se jim nejpozději o Velkém pátku 19. 4., aby bylo možné chybějící ještě doplnit. Děkujeme.   
 

Postní almužna 

Svůj dar Postní almužnu můžeme přinést ve velikonočním týdnu. V Petrovicích bude pokladnička 
označená Postní almužna připravená v pondělí velikonoční 22. 4. 2019 při mši svaté v 9:00 h. Ve 
Verměřovicích v sobotu 27. 4. při mši svaté v 19:00 h. a v Dolní Čermné v neděli 28. 4. při mši 
svaté v 7:30 h. a v 10:00 h. Letošní Postní almužnu věnujeme na podporu našeho adoptovaného 
indického dítěte a na provoz Azylového domu v Hamrech u Hlinska pro maminky s dětmi.  
                                     otec Josef a členové PRF 
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