
             
          zprávy z farnosti 
         DOLNÍ ČERMNÁ            

    31. a 32. týden  
           2009                    

 
 
 

 
17. neděle v liturgickém mezidobí -  26. července 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 27. července 
sv. Gorazda a druhů 
ÚTERÝ         - 28. července 
17. týdne v mezidobí 
STŘEDA      - 29. července 
sv. Marty 
ČTVRTEK  -  30. července 
sv. Petra Chryzologa,  
biskupa a učitele církve 
PÁTEK        - 31. července 
sv. Ignáce z Loyoly, kněze 

  
  
 
 V tomto týdnu od pondělí 27.7. do pátku 31.7. t. r. nebudou 
slouženy pravidelné mše svaté ve farním kostele v Dolní 
Čermné z důvodu stěhování kněží.      
   
  
   
  

SOBOTA      - 1. srpna  
sv. Alfonsa Marie z Liguori 
biskupa a učitele církve 

19.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Františka Čadu, manželku a snachu 

NEDĚLE  -  2. srpna 
 

18. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Oldřicha Faltejska, jeho bratry a rodiče 
 
10.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Oldřicha Junka, sourozence a oboje rodiče 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za farníky 
Na tuto odpolední mši sv. pojede autobus. Vyjíždí z Verměřovic 
v 15.20 h. a pokračuje přes Petrovice, Dolní a Horní Čermnou na 
Mariánskou Horu.  

         
 

V neděli 2. srpna 2009 bude v kostele v Dolní Čermné při ranní mši svaté v 7.30 
hodin uveden do úřadu duchovního správce naší farnosti P. Josef Roušar. Otce 
Josefa uvede ústeckoorlický vikář P. Miloš Kolovratník z České Třebové. Farníci 
srdečně vítají otce Josefa Roušara, těší se na jeho působení v Dolní Čermné a 
přejí mu, aby se mu v nové farnosti líbilo a s pomocí Boží také dařilo. 
 
Otec Josef bude mít volný den v týdnu pondělí. Proto budou večerní mše svaté přesunuty 
z pondělí na úterý. Prosíme farníky, aby počítali s touto změnou.  sr.Ludmila 



18. neděle v liturgickém mezidobí -  2. srpna 2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 3. srpna 
18. týdne v mezidobí 

  

ÚTERÝ         - 4. srpna 
sv. Jana Marie Vianneye,  
kněze 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Václava Havla, rodiče a bratra      

STŘEDA      - 5. srpna 
Posvěcení římské baziliky  
Panny Marie 

   
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            na poděkování Panně Marii a za další ochranu 

ČTVRTEK  -  6. srpna 
Svátek Proměnění Páně 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
19.00   mše sv. ve Verměřovicích    

PÁTEK        - 7. srpna 
první pátek v měsíci, zasvěcený 
úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Oldřicha Kunce 
po mši sv. adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní 

SOBOTA      - 8. srpna 
sv. Dominika, kněze 
 

11.30   svatební obřad ve Verměřovicích, při kterém budou  
            oddáni snoubenci: Veronika Faltusová z Verměřovic a 
            Ján Chmelo z Banské Bystrice               
19.00   mše sv. v Petrovicích 
            za Jana Marka, manželku a syna 

NEDĚLE  -  9. srpna 
 

19. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
Dnešní sbírka je věnována na 
opravu farního kostela sv. Jiří. 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Holečka, manželku Marii a duše v očistci 
 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            na poděkování za dar 70-ti let života s prosbou o další  
            Boží pomoc a ochranu 
 

16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za rodinu Betlachovu, Milisdörferovu,  
            Šafářovu a vnuka Zdeňka 

 

Lektorská služba: 
2. 8.  -  18. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Vránovi č. 18      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Faltusovi č. 356 
9. 8.  -  19. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     p. Vávrová  č. 264      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Vašíčkovi č. 349 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá: ve středu od 15.00 - do 17.00 h. (zpovídá P.Ján Kubis) a od 
17.00 - do 18.55 h. (zpovídá P.Josef Roušar), v pátek od 17.00 – do 18.55 h. a potom vždy 30 
minut před začátkem každé mše svaté.   
ve Verměřovicích se zpovídá: ve čtvrtek od 17.00 – do 18.55 h.  
 
Oznámení:  
Nemocné a starší farníky navštíví P.Josef Roušar až před prvním pátkem v měsíci  
září 2009.  
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