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Slavnost Nejsvětější Trojice 
30. května 2010 
22. týden / 2010 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

31. května - pondělí  Svátek Navštívení Panny Marie 
    19.00 májová pobožnost v Dolní Čermné 
1. června - úterý  sv. Justina, mučedníka 
2. června - středa  sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. června - čtvrtek  Slavnost Těla a Krve Páně, - doporučený svátek 
18.00 mše sv. ve Verměřovicích – na dobrý úmysl 
19.00 mše sv. v Dolní Čermné 

4. června - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 mše sv. v Dolní Čermné – za rodinu Vávrovu a Cejnarovu 

5. června - sobota  sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka 
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie 
  7.30 mše sv. v Dolní Čermné 
19.00 mše sv. ve Verměřovicích – za Josefa Ryšavého a rodiče 

6. června - neděle – 10. v liturgickém mezidobí 
Dolní Čermná -    7.30 h. -  za Marii Marešovou, rodiče a sourozence 
Petrovice -   9.00 h. -  za Ludmilu Novákovou a rodiče Antonína a Matyldu Junkovy 
Dolní Čermná - 10.30 h.  - za farníky 
Mariánská Hora- 16.00 h. -  za poutníky 

Po mši svaté se uskuteční průvod Božího Těla v areálu Křížové cesty na Mariánské Hoře. 
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus, který vyjíždí z Verměřovic od kostela v 15.20 h., pokračuje přes Petrovice, Dolní 
a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. Autobus se vrací zpět až po skončení průvodu Božího Těla. 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči) a v pátek od 
17.00 h. – do 18.55 h. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den datum  hodina místo 
Dětské klubíčko  středa  2. 6.   8.30 h. fara Dolní Čermná 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby středa  2. 6. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 3. 6. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 4. 6. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
farní knihovna pátek 4. 6. 16.00 h. fara Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 4. 6. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota  5. 6.   9.00 h. fara Dolní Čermná 
kurz sebeobrany sobota 5. 6. 15.00 h. Orlovna Dolní Čermná 
Slavnost Božího Těla neděle  6. 6. 16.00 h. Mariánská Hora 

Kurz  sebeobrany 
Zájemci o základní kurz sebeobrany GAKU-DO, kterým je 12 let a více (neomezeně), jsou zváni na další lekce kurzu. Účastníci se 

seznámí s prvky judo, taekwondo, musado a hwarangdo. Jednotlivé lekce proběhnou v Orlovně v Dolní Čermné od 15:00 hodin 
v sobotu 5. 6. a v sobotu 12. 6. 2010. 
Více informací o sebeobraně, o kurzu a o psychologických radách pro krizové situace naleznete na stránkách  
http://gaku-do.webgarden.cz 


