
             
                zprávy z farnosti 
               DOLNÍ ČERMNÁ             

         21. a 22. týden  
                2009                     

 
 

 
 

6. neděle velikonoční  -  17. května 2009 
 

Upozorňujeme, že z důvodu čerpání řádné dovolené duchovního správce nebudou 
v naší farnosti od pondělí 18.5. do čtvrtku 28. 5. t.r. ve všedních dnech pravidelné mše 
svaté ve farním kostele v Dolní Čermné. Každý všední den bude večer od 19.00 hodin 
májová pobožnost a od pátku 22.5. také svatodušní novéna. 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 18. května 
po 6. neděli velikonoční 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

ÚTERÝ         - 19. května 
po 6. neděli velikonoční 

 
19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 20. května 
sv. Klementa Marie 
Hofbauera, kněze 

 
 
19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

ČTVRTEK    - 21. května 
Slavnost  
NANEBOVSTOUPENÍ PÁNĚ 

- doporučený svátek 
V naší farnosti se dnešní slavnost překládá na neděli 24. května. 
19.00   májová pobožnost v Dolní Čermné 

PÁTEK         -  22. května 
po 6. neděli velikonoční 
 

12.45   příprava dětí na první sv. přijímání  
16.00  farní knihovna 
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

SOBOTA     -  23. května 
po 6. neděli velikonoční 
 

19.00   mše sv. ve Verměřovicích  
            za Jana Hynka, manželku, syna a snachu 
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

NEDĚLE  24. května 
 

7. NEDĚLE   
VELIKONOČNÍ  

 
V naší farnosti slavíme 

Slavnost Nanebevstoupení 
Páně. 

  7.00   svatodušní novéna 
  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Ladislava Filáčka, manželku Ludmilu a syna Jiřího 
 
 9.00    mše sv. v Petrovicích  
            za Karla Formánka, oboje rodiče a tetu 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře  
            za Emila Šilara, manželku Marii a sestru Ludmilu 

         
Lektorská služba : 
24. 5.   - 7. neděle velikonoční       Dolní Čermná   7.30 h.  -   Marešovi č. 264 HČ 
              Mariánská Hora     16.00 h.  -   Macháčkovi ml. č. 180 HČ 
31. 5.   -  Slavnost Seslání Ducha sv.   Dolní Čermná        7.30 h.  -   Nastoupilovi  č. 109  
       Dolní Čermná          16.00 h.  -  Marešovi č. 271 
 



7. neděle velikonoční  -  24. května 2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    -  25. května  
sv. Bedy Ctihodného, 
kněze a učitele církve 

16.45   zkouška zpěvu dětské scholy na faře 
 
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

ÚTERÝ        -  26. května 
sv. Filipa Neriho, kněze 

 
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

STŘEDA      -  27. května 
po 7. neděli velikonoční 

  8.30   Dětské klubíčko na faře v Dolní Čermné 
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

ČTVRTEK   -  28. května 
po 7. neděli velikonoční 

   
19.00   svatodušní novéna a májová pobožnost v Dolní Čermné 

PÁTEK         -  29. května 
po 7. neděli velikonoční 

12.45   příprava dětí na první sv. přijímání  
16.00   farní knihovna 
17.00  příprava na biřmování na faře v Dolní Čermné 
18.30   svatodušní novéna v Dolní Čermné 
19.00   mše sv. v Dolní Čermné  -  rytmická, s májovou  pobožností 
            na dobrý úmysl 

SOBOTA      -  30. května 
sv. Zdislavy 

          Národní misijní pouť v České Třebové 
19.00   mše sv. v Petrovicích    
            za Vincence Vávru, manželku a syna 
20.30  svatodušní novéna v Dolní Čermné 

NEDĚLE - 31. května 
 

Slavnost 
SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za rodinu Cejnarovu a Vávrovu 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích 
            za Růženu Faltusovou, manžela a sourozence 
10.30   mše sv. v Dolní Čermné  -  zaměřená pro děti 
            za Josefa Mačáta, rodiče z obojí strany a duše v očistci 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře, s májovou pobožností   
            za nová kněžská a řeholní povolání 

 

PRO KRÁSNĚJŠÍ SVĚT 
Pod tímto názvem se uskuteční 4. misijní den dětí a 7. celostátní misijní pouť 

v sobotu 30. května 2009 v České Třebové, 
na kterou  nás zvou Papežská misijní díla a ústecko-orlický vikariát královéhradecké diecéze. 

Program:  9.00 h. příjezd, 10.00 h. slavnostní zahájení, mše sv. v kostele sv. Jakuba, 12.00 h. soutěže, 
besedy, Misijní jarmark, vystoupení dudácké kapely, malý festival zpěvu a hudby – park Javorka, 

17.00 h. benefiční koncert skupiny Oboroh – park Javorka, 20.00 h. večerní vigilie – kostel sv. Jakuba. 
Po celý den bude možnost občerstvení, prohlédnout si misijní výstavu a seznámit se s činností a materiály 

Papežských misijních děl. 
Ve dnech od 22.5. do 28.5. je v ústecko-orlickém vikariátu připravený bohatý doprovodný program 

zajímavých misijních besed, výstav a videoprojekcí. 
Podrobné informace najdete na plakátech v naších kostelech. 

 

Ahoj děti, děvčata, chlapci a také rodiče! 
Kdo z vás by měl zájem jet společně s námi na výše uvedenou misijní pouť do České Třebové, 
přihlaste se, prosím, nejpozději do neděle 24.5.2009  na telefonním čísle 737 541 307 nebo  
u mne osobně. Podle počtu zájemců rozhodneme, zda pojedeme vlakem nebo auty.                                        
                                                                                                                                          Markéta Vávrová  
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