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22. neděle v mezidobí 
31. srpna 2008 

36. týden / 2008 
 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
1. září  - pondělí  22. týdne v mezidobí 

19.00 Dolní Čermná – za Zorku Baumovou 
3. září  - středa  sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

19.00 Dolní Čermná – za Marii a Vojtěcha Venclovy, dva syny a snachu 
4. září  - čtvrtek  22. týdne v mezidobí 

7.30 Dolní Čermná – za Josefa Formánka, manželku a jejich sourozence 
19.00 Verměřovice – za Boží pomoc a ochranu v nemoci 

5. září  - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – na poděkování za dar uzdravení s prosbou o další 

Boží pomoc a ochranu 
6. září   - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 

7.30 Dolní Čermná – na Boží pomoc a ochranu 
19.00 Mariánská Hora – za požehnání pro všechny mladé lidi 

7. září - neděle – 23. neděle v mezidobí 
dále viz. Program poutní slavnosti na Mariánské Hoře 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 

Ve farním kostele: ve středu od 15.30 h. – do 17.30 h. zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní Dobrouči, 
od 17.30 h. - do 18.55 h. zpovídá P.Pavel Seidl, v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se 
zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den  datum hodina místo 
zkouška zpěvu dětské scholy pondělí 1. 9. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko středa 3. 9. 9.00 – 11.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 4. 9. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 5. 9. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 5. 9. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
zkouška chrámového sboru pátek 5. 9. 20.00 h. kostel Dolní Čermná 

Poutní slavnost na Mariánské Hoře 
program v sobotu 6. září a v neděli 7. září 2008 

v sobotu -  v 19.00 h. rytmická mše sv. - za požehnání pro všechny mladé lidi 
 ve 20.00 h. modlitba křížové cesty – venku na Mariánské Hoře 
 od 21.00 h. – do 22.00 h.  chvíle občerstvení přítomných poutníků 
 od 22.00 h. – do 23.00 h.  společná adorace v poutním kostele, zakončená svátostným požehnáním 
 od 23.00 h. – do 24.00 h. možnost soukromé adorace v poutním kostele (potom se kostel uzavírá!) 

v neděli -  v 7.30 h. mše sv. - za farníky - v poutním kostele slouží P. Jan Kunert, farář v Horním Jelení 
 v 10.00 h. mše sv. - za poutníky -v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela 
 slouží P.Pavel Seidl, farář v Dolní Čermné 
 ve 14.00 h. literárně - hudební pásmo „Duše u nohou Panny Marie“ v poutním kostele 
 v 15.00 h. modlitba křížové cesty v poutním kostele 
 v 16.00 h. mše sv. - za poutníky - v areálu křížové cesty venku před hlavním vchodem do kostela 
 slouží P.Bernard Špaček, O.P., farář ve Sloupnici 
Kostelní sbírka této neděle je určena na zhotovení nových lavic do poutního kostela na Mariánské Hoře. 
Příležitost ke sv. zpovědi: v poutním kostele od 7.00 - do 12.00 h. a od 13.30 h. – do 17.00 h. 
Odjezdy autobusů na Mariánskou Horu: z Verměřovic: 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 mši sv. se vrací stejnou 
cestou zpět. Tedy odjezd autobusu z Mariánské Hory: v 8.30 h., ve 12.00 h. a v 17.30 h. 

 


