
 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

26. neděle v mezidobí 
27. září 2009 

40. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY  VV  TTOOMMTTOO  TTÝÝDDNNUU::  

28. září  - pondělí  Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,  
     hlavního patrona českého národa, - doporučený svátek 
29. září   - úterý  Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

19.00 Dolní Čermná  
– za Jaroslava Bednáře, rodinu Bednářovu a Lenochovu 

30. září   - středa  sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
19.00 Dolní Čermná – za Marii Markovou, její sestru a děti 

1. října   - čtvrtek  sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
 7.30 Dolní Čermná – za Marii Faltejskovou, rodiče z obojí strany 
 a sourozence 

19.00 Verměřovice – za farníky 
2. října   - pátek  Památka svatých andělů strážných, 
     první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

19.00 Dolní Čermná – za Františka Motla, rodiče a sourozence 
3. října  - sobota  první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvrněného srdce Panny Marie 
     19.00 Petrovice - za Antonína a Matyldu Junkovy  
 a ostatní zemřelé z té rodiny 
4. října - neděle – 27. neděle v mezidobí 

7.30 h. Dolní Čermná -   za Elišku Cejnarovu, rodiče a sourozence 
9.00 h. Verměřovice -    za Josefa Mlynáře, syny Josefa a zemřelé z rodiny Stejskalovy 
16.00 h. Mariánská Hora -  za živou a zemřelou rodinu Benešovu 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 15.00 h. – do 17.00 h.(zpovídá P.Ján Kubis z D. Dobrouče) a od 17.00 h. - do 18.55 h.(zpovídá 
P. Josef Roušar), 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 
Dětské klubíčko středa 30. 9. 8.30 - 11.30 h. fara Dolní Čermná 
zkouška dětské scholy středa 30. 9. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 1. 10. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 2. 10. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
adorace před vystavenou Eucharistií pátek 2. 10. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
Turistický pochod okolo Čermné sobota 3. 10.  9.00 h. Dolní Čermná u kostela 

Turistický pochod okolo Čermné 
Ani letos nevynecháme a využijeme první říjnovou sobotu ke společnému putování okolo Čermné. Proto zveme 

všechny zájemce, kteří budou ochotní přijít v sobotu 3. října 2009 ke kostelu v Dolní Čermné již v 9.00 hodin dopoledne. 
Vydáme se od kostela směrem do sadu a dále lesem na Mariánskou Horu. Z Mariánské Hory cestou na Dolní Čermnou 
a u Kříže (rozcestníku) uhneme do prava a projdeme na dolním konci Horní Čermnou směrem na Kalhota. Podél farního 
lesa doputujeme nad Verměřovice a dále do Hůry a nad Petrovicemi až k lípě a do Dolní Čermné.  

Cílem naší cesty je obejít Čermnou po naplánované trase, která je dlouhá asi 20 km. Podle zdatnosti turistů trasu 
zkrátíme nebo účastníci mohou projít jen některou část zvolené trasy.  
 
 


