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  6. neděle velikonoční 
27. dubna 2008 

18. týden / 2008 
 
 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

28. dubna - pondělí  po 6. neděli velikonoční, sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, 
sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu, kněze 
18.00  Dolní Čermná – za zemřelé bratry Macháčkovy 

29. dubna - úterý  Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 
30. dubna - středa  po 6. neděli velikonoční, sv. Zikmunda, mučedníka, sv. Pia V., papeže 

19.00  Dolní Čermná – za Rudolfa Lochmana a duše v očistci 
1. května - čtvrtek  Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. 
7.30 Dolní Čermná – na dobrý úmysl 
19.00 Verměřovice – za Jana a Věru Macháčkovy 

2. května - pátek  sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 
první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
18.30 Dolní Čermná – Svatodušní novéna 
19.00 Dolní Čermná – na úmysl dárce 

3. května - sobota  Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, první sobota v měsíci 
7.00 Dolní Čermná – Svatodušní novéna 
7.30 Dolní Čermná – za Marii Applovou 
18.0 Petrovice – za Ladislava Nováka a rodiče 

4. května - neděle – 7. Velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky 
Dolní Čermná - 7.00 h. – Svatodušní novéna 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za farníky 
Verměřovice - 9.00 h. – za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 
Mariánská Hora- 16.00 h. – za Emila Duška 
Na tuto odpolední mši svatou pojede autobus. Vyjíždí v 15.20 h. z Verměřovic a pokračuje přes Petrovice, Dolní 

a Horní Čermnou na Mariánskou Horu. Po bohoslužbě se vrací autobus stejnou cestou zpět. 

PPŘŘÍÍLLEEŽŽIITTOOSSTT  KKEE  SSVV..  ZZPPOOVVĚĚDDII  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU  BBUUDDEETTEE  MMÍÍTT::  
Ve farním kostele: ve středu od 18.00 h. – do 18.55 h. a v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 
vždy 30 minut před začátkem mše svaté. Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 
Na Mariánské Hoře se zpovídá: v neděli od 15.30 h. – do 15.55 h. 
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AAKKCCEE  VVEE  FFAARRNNOOSSTTII::  

akce den  datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 28. 4. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá pro děti pondělí 28. 4. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 28. 4. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
generální úklid – mytí oken na faře úterý 29. 4. 15.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 30. 4. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
„Pálení čarodějnic“ – akce MO Orel středa 30. 4. 20.00 h. u orlovny v Dolní Čermné 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 1. 5. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků pátek 2. 5. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
příprava dětí z farnosti na 1.sv.přijímání pátek 2. 5.  14.15 h. fara Dolní Čermná 
farní knihovna pátek 2. 5. 16.00 h. fara Dolní Čermná 
rytmická mše svatá pro mládež pátek 2. 5. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 2. 5. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
setkání mladých  pátek  2. 5. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
„Společné vystoupení pěveckých sborů sobota 3. 5. 19.00 h. orlovna Dolní Čermná 
dolnočermenské farnosti“ 
Výroční členská schůze MO J. Orel neděle 4. 5. 14.00 h. orlovna Dolní Čermná 

SSVVAATTOODDUUŠŠNNÍÍ  NNOOVVÉÉNNAA::  
od pátku 2. 5. do soboty 10. 5. vždy 30 minut před každou mší svatou ve farním kostele v Dolní Čermné (společné rozjímání, litanie, 
svátostné požehnání). V úterý 6. 5. bude v 18.30 h. samostatně novéna a po ní májová pobožnost. 

MMÁÁJJOOVVÁÁ  PPOOBBOOŽŽNNOOSSTT::  
po celý měsíc květen: v úterý večer v 19.00 h., v ostatní dny po každé mši svaté ve farním kostele v Dolní Čermné a v neděli 
odpoledne po mši svaté na Mariánské Hoře. 

UUPPOOZZOORRŇŇEENNÍÍ::  
Od následujícího týdne dochází v naší farnosti k posunu začátku večerních bohoslužeb. Mše svaté budou ve 
farním kostele v Dolní Čermné začínat: v pondělí (mimo mši sv. pro děti, která začíná v 18.00 hod.), ve středu a v pátek vždy 
v 19.00 hodin. Mše svaté v sobotu večer ve filiálních kostelích v Petrovicích a Verměřovicích budou také od 19.00 hodin. Změny 
v času bohoslužeb jsou pochopitelně kvůli některým akcím vyhrazeny!! 
Také upozorňujeme, že od první neděle v květnu (4. 5. 2008) budou nedělní bohoslužby v naší farnosti: 
v 7.30 h.- ve farním kostele Dolní Čermné 
v 9.00 h.- ve filiálním kostele Verměřovice / Petrovice 
v 16.00 h.- v poutním kostele na Mariánské Hoře 
Každou neděli odpoledne na Mariánské Hoře se budeme modlit od 15.30 h. růženec a na konci mše svaté budou Loretánské litanie. 
Prosíme věřící, aby svojí účastí podpořili modlitbu růžence. 

Srdečně zveme všechny, 
kteří mají rádi zpěv a hudbu, na 

společné vystoupení pěveckých sborů dolnočermenské farnosti 
Vystoupení se uskuteční v sobotu 3. května 2008 

v Orlovně v Dolní Čermné od 19.00 h. 
Vystoupí:   Dětská schola 
   Mládež 
   Chrámový sbor z Verměřovic 
   Chrámový sbor z Dolní Čermné 
         Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou všichni účinkující a otec Pavel. 


