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ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

Seslání Ducha svatého 
27. května 2007 
22. týden / 2007 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

28. května - pondělí  8. týdne v mezidobí – pro děti 
18.00  Dolní Čermná – za Jana Smejkala, zetě a vnuka 

29. května - úterý  8. týdne v mezidobí 
19.00 Dolní Čermná – májová pobožnost 

30. května - středa  sv. Zdislavy 
19.00 Dolní Čermná – za Petra a Ludmilu Vašátkovy, dva syny a tetu 

31. května - čtvrtek  Svátek Navštívení Panny Marie 
6.45 Dolní Čermná – na úmysl dárce 
19.00 Verměřovice – za rodinu Pomikálkovu a Vágnerovu 

1. června - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
sv. Justina, mučedníka 
19.00 Dolní Čermná – za Antonína a Marii Pecháčkovy a jejich rodiče 

2. června - sobota  první sobota v měsíci, sv. Marcelina a Petra, mučedníků 
6.45 Dolní Čermná – za farníky 
11.00 Verměřovice – při svatební mši svaté budou oddáni snoubenci: 

Blanka Voksová z Verměřovic a Tomáš Vondra z Petrovic 
19.00 Petrovice – na poděkování za dar 70 let života s prosbou o další Boží požehnání 

3. června - neděle –  Slavnost Nejsvětější Trojice 
Ve farním kostele při ranní mši svaté se uskuteční 1. svaté přijímání dětí z naší farnosti. 

Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby královéhradecké diecéze. 
Dolní Čermná -  7.30 h. - za děti z farnosti, které jdou ke svému prvnímu sv. přijímání a za jejich rodiče 
Verměřovice - 10.00 h. - za Filomenu Vašíčkovou a celou rodinu 
Mariánská Hora-  16.00 h. - za Marii Marešovou, manžela Jindřicha a oboje rodiče 

MÁJOVÁ POBOŽNOST: 
Ve farním kostele v Dolní Čermné: v úterý večer v 19.00 h., v pondělí, ve středu a ve čtvrtek po každé mši svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek po skončení večerní mše svaté. 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. - do 17.45 h. (první zpověď dětí!!), od 17.45 h. - do 18.55 h. (ostatní zájemci), v pátek 
od 16.00 h. - do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 30 minut před začátkem mše svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. - do 18.55 h. 

Na Mariánské Hoře: v neděli od 15.30 h. - do 15.55 h. 

Akce ve farnosti: 

akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 28. 5. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 28. 5. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
nácvik liturgie – 1. svaté přijímání dětí středa 30. 5. 16.30 - 17.00 h. kostel Dolní Ćermná 
první zpověď dětí z farnosti středa 30. 5. 17.00 - 17.45 h. kostel Dolní Ćermná 
Dětské klubíčko čtvrtek 31. 5. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
návštěva starších a nemocných čtvrtek 31. 5. dopoledne Dolní Čermná 
farníků před prvním pátkem v měsíci pátek 1. 6. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 1. 6. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 1. 6. 20.00 h. kostel Dolní Čermná 


