
        
                           zprávy z farnosti 
                         DOLNÍ ČERMNÁ          

                                      21.  týden  
                                 2011                     

 
 

 
                     
 

 

5.  neděle velikonoční – 22. května 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 23. května 
po 5. neděli velikonoční 

 

ÚTERÝ       - 24. května 19.00    mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
 po 5. neděli velikonoční                  za Stanislava Filipa, bratry a jejich rodiče  

    STŘEDA      - 25. května 15.30    příprava před 1. sv. přijímáním na faře 
sv. Bedy Ctihodného,                  pro děti  
kněze a učitele církve; 19.00    mše sv. v Dolní Čermné - na dobrý úmysl 

sv. Řehoře, papeže              májová pobožnost (hudební doprovod - dětská schola) 
 20.00    náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK    - 26. května 
sv. Filipa Neriho, kněze 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   
             za farníky 

     16.45    zkouška dětské scholy na faře      
     PÁTEK       - 27. května 19.00    mše sv. v Dolní Čermné, a májová pobožnost   

po 5. neděli velikonoční                  na dobrý úmysl  
 20.00    zkouška chrámového sboru v kostele           

      SOBOTA       - 28. května 17.00    mše sv. v Petrovicích  
po 5. neděli velikonoční                  za Ladislava Nováka a rodiče 

 19.00    Setkání s písní v dolnočermenské orlovně           
   7.30    mše sv. v Dolní Čermné  (lektorská služba: Kunertovi 12) 

NEDĚLE  -  29. května              za rodiče Ludmilu a Vojtěcha Kunertovy 
   9.00    mše sv. ve Verměřovicích    

6. neděle velikonoční              za Růženu a Karla Faltusovy, oboje rodiče a sourozence 

 16.00    mše sv. na Mariánské Hoře, a májová pobožnost 
              za nová kněžská a řeholní povolání 
               (lektorská služba: Faltusovi 356) 
 Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus:  
   Verměřovice kostel ve 15.20 h., dále Petrovice, Dolní a Horní  
 Čermná. Po mši svaté jede stejnou trasou zpět. 

 

Milí farníci,  
děkuji Vám za dary při sbírce na bohoslovce konané v neděli 15. 5. 2011. Výše 

sbírky činila 9.903,- Kč. Pán Bůh zaplať.     

 otec Josef       

 
 



Pozvání pro mladé: 
GARDEN PARTY 

27. května – v Jablonném nad Orlicí 
zahájení na farní zahrad ě v 18:00 mší svatou 

- po té následuje program 
- občerstvení a zábava zajištěna 

- možnost přespání 
Ve 22:00 začíná NOC KOSTELŮ 

 

Pozvání pro všechny: 
 

Římskokatolická farnost Dolní Čermná srdečně zve 
do dolnočermenské ORLOVNY ke společnému 

 

Setkání s písní 
 

v sobotu 28. května 2011 v 19:00 hodin 
 

     Účinkují:      

      -   SCHOLA - děti 

           -   FARM COMPANY DC - mládež 

                             -   SCHOLOSBOR - Verměřovice 

                                                   -   CHRÁMOVÝ SBOR - Dolní Čermná 

                                                                                                                          Vstupné dobrovolné 
 

 

Perličky z říše hudby  (Václav Rychter) 
- Symfonický orchestr je, když někteří 
hrají a jiní odpočívají a pak se vystřídají.  
 

- To je zvláštní. Všichni už dohráli a já 
tu mám ještě jednu stránku.  
 

- V orchestru jich hraje vždycky víc, aby 
byla skladba dřív hotová. 
 

- V cimbálové muzice hraje primář, 
sekundář, basista, cimbalista a 
klarinetista.  
 

- Hudební výchovu máme rádi. Je to 
naše poslední hodina. 
 

- Chci se stát zpěvačkou, protože nám 
pěknou postavu. 
 

- Veřejně ještě vystupovat nemůžeš, ale 
když bude někde zpívat hodně lidí, 
můžeš se k nim přidat. 
 

- Dirigent ukazuje, kdo je na koncertě 
pánem. 
 

- Nejméně náročné je sólo. Klidně ho 
zvládne i jeden. 
 

- Hlediště bylo při koncertě zaplněno 
větším počtem prázdných míst.  
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