
      

                       zprávy z farnosti 

                     DOLNÍ ČERMNÁ          

                              20. a 21. týden  

                                       2016                     
 

 
 
 
 

slavnost Seslání Ducha svatého  – 15. května 2016 
 

pondělí  - 16. května   

svátek sv. Jana Nepomuckého   

úterý  - 17. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
7. týdne v mezidobí  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
středa  - 18. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
7. týdne v mezidobí  -  za Vojtěcha Zpěváka, rodiče a sestry 
čtvrtek - 19. května   7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
svátek Ježíše Krista  -  na poděkování Pánu Bohu a za další pomoc a ochranu 

nejvyššího a věčného kněze   
pátek  - 20. května 17:30 svátost smíření pro děti (před 1. sv. přijímáním) 

sv. Klementa M. Hofbauera 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
   19:00 mše sv. v Dolní Čermné - s rytmickým doprovodem 
  -  za Emila a Emílii Andrlovy 

sobota  - 21. května 19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
7. týdne v mezidobí  -  za Václava Krejsu, manželku, rodiče a sourozence 

NEDĚLE – 22. května 8:00 mše sv. v Dolní Čermné s 1. svatým přijímáním dětí   

slavnost   -  za děti, které jdou k prvnímu svatému přijímání 

Nejsvětější Trojice  a za jejich sourozence a rodiče 

 10:00 mše sv. v Petrovicích   
Dnešní sbírka je určena   -  za Josefa a Miladu Bachmanovy a dceru Milenku 

na opravu kostela sv. Jiří 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  - lektor. služba: Kunertovi 458 
  -  za Marušku Hrdinovou a Jana Zouhara 

 

Milí farníci, děti, mladí!  
Zvu vás na pouť farnosti na Horu Matky Boží u Králík v sobotu 28. 5. 2016.   
Skupina pěších poutníků odchází z Dolní Čermné od kostela ráno v 6 h. Zájemce o společnou cestu 
autobusem prosím, aby se zapisovali na připravený formulář v našich kostelích. Odjezd autobusu: 
Dolní Čermná náměstí ve 14:00 h., D. Čermná u Tesly, Petrovice na točně ve 14:10 h. a 
Verměřovice u kostela ve 14:15 h. Cena cesty autobusem pro dospělé 100,- Kč, děti polovic.  
Vítáni budou také ti, kteří se na pouť vydají na kolech, vlakem nebo auty.  
Ze společného programu, který se uskuteční v poutním kostele, to bude v 15 h. modlitba korunky 
k Božímu milosrdenství a v 17 h. mše svatá. Po mši svaté se sejdeme u malého pohoštění 
v klášterní kuchyni nebo zahradě (podle počasí).  
Na společné putování a setkání se těší       otec Josef 
 



slavnost Nejsvětější Trojice  – 22. května 2016 
 

pondělí  - 23. května   

8. týdne v mezidobí   

úterý  - 24. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné    
8. týdne v mezidobí  -  na prosbu k Matce Boží pomocné a za dar uzdravení 
středa  - 25. května 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
8. týdne v mezidobí  -  za Jana Vágnera, manželku a dceru 
čtvrtek - 26. května   8:00  - 18:55 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné 

slavnost Těla a Krve Páně 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  -  za Kristinu Roušavou 
-  doporučený svátek   

pátek  - 27. května 18:30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní v Dolní Čermné  
8. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

  -  na úmysl dárce a za duše v očistci 
sobota  - 28. května  pouť farnosti na Horu Matky Boží u Králík 
8. týdne v mezidobí 19:00 mše sv. v Petrovicích  

  - za Karla Formánka, oboje rodiče a Miroslava Dolečka 

NEDĚLE – 29. května 7:30 mše sv. v Dolní Čermné       - lektor. služba: Langrovi 173 

9. neděle v mezidobí  -  za rodinu Benešovu a Motlovu 

 9:00 mše sv. ve Verměřovicích    

  -  za Růženu Faltusovou, manžela, rodiče a sourozence 

Po mši sv. na Mariánské Hoře 16:00 mše sv. na Mariánské Hoře  - lektor. služba: Šebrlovi 415 

se uskuteční průvod Božího  -  za nová kněžská a řeholní povolání 

Těla v areálu Křížové cesty  Na tuto mši svatou jede autobus. Odjezd v 15:20 h.  

    z Verměřovic od kostela. Zpět až po skončení průvodu. 
 

Informace, prosby: 

-  Ve čtvrtek 26. 5. 2016 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 18:55 h., kdy bude výstav ukončen. V 19:00 h. bude mše svatá. 

-  V neděli 29. 5. po mši svaté v 16:00 hodin na Mariánské Hoře se uskuteční průvod s Nejsvětější 
svátostí oltářní 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.  

- Dar naší farnosti pro pomoc Ukrajině činil 36.357,- Kč. Tuto částku tvoří kostelní sbírka z neděle 
24. 4. 2016 ve výši 31.122,- Kč (30.922+200) a část letošní postní almužny ve výši 5.235,- Kč.  
Sbírka pro bohoslovce a kněžský seminář v neděli 17. 4. 2016 byla 9.138,- Kč.  
Děkuji všem dárcům. Pán Bůh zaplať. 
               otec Josef 
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