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Seslání Ducha svatého 
31. května 2009 
23. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

1. června - pondělí  sv. Justina, mučedníka 
19.00  Dolní Čermná – za Marii Marešovou a manžela Jindřicha  

2. června - úterý  sv. Marcelina a Petra, mučedníků 

3. června - středa  sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
19.00 Dolní Čermná – za Boží pomoc a ochranu Panny Marie 

4. června - čtvrtek  9. týdne v liturgickém mezidobí 
  7.30 Dolní Čermná – na dobrý úmysl 
19.00 Verměřovice – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží 
pomoc 

5. června - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka  
19.00 Dolní Čermná – za Jarmilu Mikulovou, manžela a vnuka Martina 

6. června - sobota  sv.Norberta, biskupa  
první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce P. Marie 
  7.30 Dolní Čermná – za rodinu Klekarovu 
19.00 Verměřovice – za Janu Čadovou 

7. června - neděle – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 

Ve farním kostele se při ranní mši svaté uskuteční 1. svaté přijímání dětí 
z naší farnosti. 

Dolní Čermná -   7.30 h. - za děti, které půjdou k svému 1.svatému přijímání  
Petrovice - 10.00 h. - za Bedřicha Junka, manželku, syna a snachu 
Mariánská Hora- 16.00 h. - za Antonína Křivohlávka a rodiče z obojí strany  

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: v pátek od 15.00 h. – do 16.45 h. (zpovídá P. Ján Kubis, administrátor v Dolní 
Dobrouči), od 17.00 h. první zpověď dětí z farnosti a jejich rodičů (otec Pavel), v pátek od 17.00 h. – 
do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá 30 minut před začátkem mše svaté.  
Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

Akce ve farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na dětské bohoslužby pondělí 1. 6. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 1. 6. 20.00 h. fara Dolní Čermná  
setkání rodičů a dětí (1. sv. přijímání) středa 3. 6. 16.00 h. fara Dolní Čermná 
nácvik liturgie 1.sv.přijímání  středa 3. 6. 16.30 h. kostel Dolní Čermná 
první zpověď dětí z farnosti středa 3. 6. 17.00 h. kostel Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a středa 3. 6. dopoledne Dolní Čermná, Verměřovice 
nemocných farníků před prvním pátkem čtvrtek 4. 6. dopoledne Dolní Čermná 
 pátek 5. 6. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 5. 6. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
schůzka ministrantů sobota 6. 6. 9.00 h. fara Dolní Čermná 

 


