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BBOOHHOOSSLLUU��BBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  
5. září - pondělí 23. týdne v mezidobí 
6. září - úterý 23. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná - na poděkování Pánu Bohu a za dal�í pomoc a ochranu 
7. září - středa 23. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná � za rodiče Majtánovy, dceru a du�e v očistci 
8. září - čtvrtek Svátek Narození Panny Marie 
   7.30 Dolní Čermná 
9. září - pátek 23. týdne v mezidobí 
   19.00 Dolní Čermná � za Marii a Antonína Pecháčkovy 

Poutní slavnost na Mariánské Hoře v sobotu 10. září a v neděli 11. září 2011 
sobota 10. září: 
v 19.00 h. rytmická m�e sv. - za po�ehnání pro v�echny mladé lidi 
ve 20.00 h. modlitba kří�ové cesty - venku na Mariánské Hoře 
od 20.45 h. � do 21.30 h. - chvíle pro občerstvení 
od 21.30 h. � do 22.30 h. - společná adorace zakončená svátostným po�ehnáním - v poutním kostele 
od 22.30 h. � do 24.00 h. - mo�nost soukromé adorace - v poutním kostele (potom se kostel zavírá!) 
neděle 11. září: 
v 7.30 h. m�e sv. - za farníky - v poutním kostele 
v 10.00 h. m�e sv. - za poutníky - slou�í P. Josef Rou�ar - venku v areálu kří�ové cesty 
ve 14.00 h. koncert duchovní hudby - vystoupí: Hana a Otakar Tvrdí a Jana Lesná - v poutním kostele 
v 15.00 h. modlitba kří�ové cesty - v poutním kostele 
v 16.00 h. m�e sv. - za Marii a Josefa Hrdinovy - slou�í P. Pavel Seidl - venku v areálu kří�ové cesty 
Příle�itost ke sv. zpovědi v poutním kostele: 
od 7.00 - do 12.00 h., od 13.30 h. � do 14.00 h. a od 15.00 h. - do 17.00 h. (během koncertu se nezpovídá) 
Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře. 
Odjezdy autobusů z Verměřovic od kostela na Mariánskou Horu: v 6.45 h., 9.15 h. a ve 14.30 h. 
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné. 
Po m�i sv. se vrací stejnou cestou zpět. 
Odjezdy autobusu z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.30 h. a v 17.30 h. 
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Upozorňujeme, �e z důvodu nepřítomnosti otce Josefa nebude v úterý 13. 9. a ve středu 14. 9. 2011 v kostele v Dolní 
Čermné m�e svatá. Otce Josefa bude zastupovat P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče. V případě zaopatřování a pohřbu 
volejte na tel. číslo: 605 543 654. 
12. září - pondělí Jména Panny Marie 
13. září - úterý sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14. září - středa Svátek Pový�ení svatého kří�e 
15. září - čtvrtek Panny Marie Bolestné 
   7.30 Dolní Čermná � za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 
16. září - pátek sv. Ludmily, mučednice 
   19.00 Dolní Čermná � za Ludmilu Mačátovou 
17. září - sobota 24. týdne v mezidobí 
   19.00 Petrovice � za Václava Formánka a oboje rodiče 
18. září - neděle � 25. neděle v mezidobí 
7.30 h. - Dolní Čermná - za Jaroslava Bednáře a rodinu Bednářovu 
9.00 h. - Verměřovice - za Roberta Vágnera, rodiče a sourozence 
16.00 h. - Mariánská Hora - na poděkování za Bo�í pomoc a ochranu 

Příle�itost ke sv. zpovědi: 
Ve farním kostele se zpovídá v�dy 30 minut před začátkem ka�dé m�e svaté. 
 
AAKKCCEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTII::  
akce den datum hodina místo 
kurz sebeobrany  sobota 10. 9. 15.00 � 16.30 Orlovna 
vikariátní setkání mláde�e  pátek 16. 9. po m�i svaté fara 
Kurzy sebeobrany 
Opět přicházíme s nabídkou kurzů sebeobrany, které se budou konat v�dy v sobotu odpoledne od 15.00 h. - do 16.30 h. 
v těchto termínech: 10. 9., 8. 10. a 15. 10.2011. Kurzy probíhají pod vedením pana Reného Nedvěda a konají se v Orlovně 
v Dolní Čermné. V�ichni jsou zváni. 
 


