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Slavnost  Seslání Ducha Svatého  – 19. května 2013 
 

PONDĚLÍ  - 20. května 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
sv.Klementa Marie Hofbauera   

ÚTERÝ  - 21. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
7. týden v mezidobí  za rodiče Majtánovy a dceru 

STŘEDA  - 22. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za nemocné a trpící 
7. týden v mezidobí 20:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK - 23. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné 
7. týden v mezidobí  za Jaroslava a Annu Junkovy a rodinu Hrabáčkovu 
PÁTEK  - 24. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
7. týden v mezidobí  za pomoc a posilu v nemoci 

 19:00 NOC KOSTELŮ – program v kostele v Horní Čermné 
  (viz. plakátek na vývěsce) 

SOBOTA  - 25. května 12:00 svatba v Dolní Čermné, oddáni budou snoubenci 
7. týden v mezidobí  Marta Macháčková a Lukáš Kunzmann 

 19:00 mše sv. ve Verměřovicích  -  na poděkování za dar  
  života s prosbou o další pomoc a ochranu 

NEDĚLE – 26. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Kunertovi 458) 

Slavnost   za farníky 
NEJSVĚTĚJŠÍ  TROJICE  9:00 mše sv. v Petrovicích   

  za Růženu a Karla Fajtovy 
 10:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
  za rodinu Pomšárovu 
 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře   
  za rodinu Šikulovu a Smolákovu 

  

Úkol pro děti na mši svatou v neděli 26. května 2013 v 10:30 h. v kostele v Dolní Čermné:  
     „Přečtěte si (případně se naučte) žalm 150!    
 

Slavnost Těla a Krve Páně – informace a prosba: 
Ve čtvrtek 30. května 2013 o slavnosti Těla a Krve Páně bude v kostele v Dolní Čermné celodenní 
výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosíme, napište se na rozpis služeb při výstavu ráno od 8:00 h. 
do 18:30 h., kdy bude výstav ukončen. V 19:00 h. bude mše svatá. 
 

V neděli 2. června po mši svaté v 16:00 hodin na Mariánské Hoře se uskuteční průvod s Nejsvětější 
svátostí z kostela a dále v areálu Křížové cesty.  
Prosíme mladší děvčata, aby přišly v bílých šatech jako družičky a přinesly si květiny do průvodu. 
Maminky, prosíme, o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších) a pomoc při průvodu.  

           



Slavnost  Nejsvětější Trojice  – 26. května 2013 
 

PONDĚLÍ  - 27. května 17:00 zkouška dětské scholy na faře 
8. týden v mezidobí   
ÚTERÝ  - 28. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
8. týden v mezidobí  za zemřelé sourozence 

STŘEDA  - 29. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za dar uzdravení 
8. týden v mezidobí 20:00 náboženství pro středoškoláky 

ČTVRTEK - 30. května 8:00  - 18:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní v D. Čermné 
Slavnost Těla a Krve Páně 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

- doporučený svátek  za Jana a Marii Betlachovy, dceru a rodiče 
PÁTEK  - 31. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   

Svátek   na poděkování Pánu Bohu a za další pomoc a ochranu  
Navštívení Panny Marie   

SOBOTA  - 1. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  -  za nemocného bratra 
sv. Justina, mučedníka 19:00 mše sv. v Petrovicích   

  za Bedřicha Junka, manželku, syna a snachu 
  Po mši sv. příležitost ke svátosti smíření v Petrovicích. 

NEDĚLE – 2. června 7:30 mše sv. v Dolní Čermné  (lektor. služba: Kužílkovi 202 HČ) 

9. neděle mezidobí  na dobrý úmysl  

  9:00 mše sv. ve Verměřovicích 
  za Růženu Faltusovou, manžela, rodiče a sourozence 

Dnes odpoledne na Mariánské  16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  -  za farníky 
Hoře slavnost Božího Těla.  Po mši sv. průvod Božího Těla v areálu Křížové cesty. 

  Na tuto mši sv. pojede autobus. Odjezd z Verměřovic od  
  kostela v 15:20 h. Zpět pojede až po skončení průvodu. 

  

Příležitost ke svátosti smíření: ve farním kostele v Dolní Čermné ve všedních dnech vždy 30 
minut před začátkem mše svaté a v neděli ráno od 7:00 h. do 7:25 h. Na Mariánské Hoře v neděli 
odpoledne od 15:30 h. do 15:55 h.  
 

FARNÍ ODPOLEDNE 
Milí farníci, přátelé, milé děti! 
     

V neděli 9. června 2013 od 15:00 hodin  
     Vás všechny srdečně zveme na setkání a pobesedování na faře a farním  

dvoře v Dolní Čermné.   
K poslechu nám bude hrát dechová hudba pod vedením p. Pavla Vašíčka. Dále se můžeme 
zapojit do malé farní soutěže pro radost a pro děti bude připraveno trochu pohybu.   
Občerstvení je z jedné poloviny zajištěno a o druhou polovinu (sladké moučníky, 
chlebíčky aj.) prosíme Vás, zvláště naše hospodyňky. 
  Těšíme se na setkání     Pastorační rada a otec Josef 
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