
             
          zprávy z farnosti 
         DOLNÍ ČERMNÁ                

        33. týden  
           2009                     

 
 
 

 
19. neděle v liturgickém mezidobí -  9. srpna 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 10. srpna 
Svátek sv. Vavřince,  
jáhna a mučedníka 

  

ÚTERÝ         - 11. srpna 
sv. Kláry, panny 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            na poděkování za dar života s prosbou o další Boží pomoc 
             

STŘEDA      - 12. srpna 
sv. Jany Františky de Chantal, 
řeholnice 

15.00   rozloučení v Dolní Čermné, rozloučíme se   
            s panem Rudolfem Jansou z Dolní Čermné 
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            za Vincence Nováka, manželku a zemřelé z té rodiny 

ČTVRTEK  -  13. srpna 
19. týdne v mezidobí 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné       
            za Josefa Formánka, manželku a jejich sourozence 

PÁTEK        - 14. srpna 
sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, 
kněze a mučedníka 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za nemocnou sestru 
 

SOBOTA      - 15. srpna 
 

Slavnost  NANEBEVZETÍ 
PANNY MARIE 

- doporučený svátek 

 7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za pana faráře P. Františka Halíka 
 
19.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Martu Gronychovou a celý rod 

NEDĚLE  -  16. srpna 
 

20. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za živé a zemřelé členy hasičského sboru 
 
  9.00   mše sv. v Petrovicích   
            za Marii Stejskalovou, bratry Františka a Karla 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Miroslava Pecháčka, manželku Vlastu  
            a jejího bratra Jaroslava 

 

Lektorská služba: 
16. 8.  -  20. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Jansovi ml. č. 7      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Vackovi č. 197 
 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 

Upozornění: 
Jednání Pastorační rady farnosti proběhne ve čtvrtek 20. 8. 2009 v 19.00 hodin na faře v D. Čermné. 



DDiieeccéézznníí  ppoouuťť  nnaa  HHoořřee  MMaattkkyy  BBoožžíí  uu  KKrráállííkk  vv  ssoobboottuu  1155..  ssrrppnnaa  22000099  
 

Ze všech koutů naší diecéze budou mladí putovat na Horu Matky Boží u Králík již ve dnech 10. 
- 14. 8. V pátek 14. 8. večer je pro tyto mladé poutníky připraven program v areálu kláštera. Bude 
slavena vigílie slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Dále se nabízí koncert jílemnického společenství 
Vavřineček, příležitost ke společné i osobní modlitbě, k rozhovorům, ke svátosti smíření, k celonoční 
adoraci a další.  

Na sobotu 15. 8.  hlavní den slavnosti je připraven následující program: 
v     9:00 hod. ranní modlitba, 
v   10:00 hod. mše svatá, kterou slouží biskup Dominik Duka, O.P., 
ve 12:30 hod. přednášky: „Po stopách apoštola Pavla“ (P.Jan Šlégr) 

        „Nezabiješ. To pro vojáky neplatí?“ (Mons. Tomáš Holub) 
        „Panna Maria v ikonách“ (P.Radek Martínek), 

                                  sport a program pro děti,  
ve 14:00 hod. katecheze: „Ve víře jsme hlasatelé, nikoliv údržbáři“ (Mons. Tomáš Holub) 
v   15:00 hod. svátostné požehnáním - zakončení pouti. 

 

Římskokatolická farnost Dolní Dobrouč 
vás všechny srdečně zve na  

MISIJNÍ STŘÍPKY ANEB OHLÉDNUTÍ ZA MISIJNÍ POUTÍ 
v neděli 23. 8. 2009 

ve 13:30 hodin zahájení a promítání DVD z misijní pouti v České Třebové v místním kině, 
v 15:00 hodin polní mše svatá u skautské klubovny  

a po ní soutěže nejen pro děti a dobré jídlo pro všechny a malé hudební překvapení! 
Na setkání zvou: P. Ján Kubis – administrátor farnosti 

Mgr. Bronislava Halbrštátová – diecézní ředitelka PMD 
Výtěžek z akce bude věnován na misijní činnost. 

 
Litanie k sv. Janu Maria Vianneyi 

 
Pane, smiluj se,                        Pane, smiluj se. 
Kriste, smiluj se,                     Kriste, smiluj se. 
Pane, smiluj se,                        Pane, smiluj se. 
Bože, náš nebeský Otče,     smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu svatý,  
Bože v v Trojici jediný, 
Svatá Maria,                                oroduj za nás. 
Svatý Jane, faráři arský,              oroduj za nás. 
Obraze Krista Kněze a Dobrého pastýře, 
Patrone všech farářů, 
Příklade kněžských ctností, 
Věrný ctiteli Nejsvětější svátosti,  
Služebníku Neposkvrněného srdce Mariina, 

Trpělivý a bdělý pastýři usilující o spásu duší, 
Milovníku svaté chudoby,  
Starostlivý příteli sirotků, chudých a 
nemocných, 
Hlasateli pokání a Božího milosrdenství, 
Kazateli plný slov víry a lásky k duším,  
Moudrý zpovědníku Duchem osvícený,  
Pomocníku těch, kteří tě vzývají, 
Přemožiteli zlých duchů, 
Ty, který jsi usmířil mnoho hříšníků s Bohem, 
Ty, který jsi pomohl tolika trpícím,  
Ty, který žiješ ve slávě Boží, 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,    
                                   smiluj se nad námi  (3x). 

 
Oroduj za nás, svatý Jane Maria Vianneyi, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.  
Modleme se: Všemohoucí a milosrdný Bože, tys dal svatému Janu, faráři arskému, podivuhodnou 
schopnost vést svěřené duše; prosíme tě, naplň také nás láskou svého Syna, ať milujeme své bratry a 
přivádíme je k tobě, abychom společně došli do věčné slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
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