
        
                      zprávy z farnosti 
                    DOLNÍ ČERMNÁ          

                         11. a 12. týden  
                   2010                    

 
 

 
                     

4. neděle postní  „radostná“ -  14. března 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 15. března 

po 4. neděli postní 
14.00    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře v Dolní Čermné 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za P. Josefa Podlezla a celý rod 

ÚTERÝ        - 16. března 
po 4. neděli postní 

 

17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
18.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Boží pomoc a uzdravení syna 
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 17. března 
po 4. neděli postní 
sv. Patrika, biskupa 

16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   

Ve středu 17.3. a ve čtvrtek 18.3. mše svaté 
ČTVRTEK   - 18. března 

po 4. neděli postní 
sv. Cyrila Jeruzalémského,  

biskupa a učitele církve 

v Dolní Čermné nebudou. 
 
16.30    setkání žen na faře v Dolní Čermné 
17.30   modlitba Křížové cesty ve Verměřovicích - modlí se děti  

PÁTEK       - 19. března 
Slavnost  SV. JOSEFA, 
snoubence Panny Marie 

- doporučený svátek 

16.00    farní knihovna   
18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Josefa Vacka, manželku a syna 
 

SOBOTA     - 20. března 
po 4. neděli postní 

  9.00    schůzka ministrantů   
19.00    mše sv. ve Verměřovicích - za Josefa a Martu Maříkovy a celý rod 

 

NEDĚLE - 21. března 
 

5. neděle postní 
 
Týden modliteb za mládež 
od 21.3. do 28. 3. 2010. 

  7.30    mše sv. v Dolní Čermné    
             za Josefa Bednáře 
 
  9.00    mše sv. v Petrovicích  - za Josefa Krátkého a rodiče 
 

10.30    mše sv. v Dolní Čermné (zaměřená pro děti)   
             za Bohuslava Pecháčka a manželku 
 

14.00 – 17.00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
  

OOdd  ssoobboottyy  2200..  bbřřeezznnaa  bbuuddoouu  vveeččeerrnníí  mmššee  ssvvaattéé  vvee  VVeerrmměěřřoovviiccíícchh  aa  vv  PPeettrroovviiccíícchh  zzaaččíínnaatt  vv  1199..0000  hhoodd..    
 
 

Pozvání:                         „Pochod pro život 2010“ 
V sobotu 20. března se sejdeme v Chrámu Páně sv. Jiljí (nachází se pár desítek metrů od Betlémské kaple 
směrem na Staroměstské náměstí), kde bude od 13.00 hodin sloužena mše svatá za nenarozené děti. Po mši 
svaté začne vlastní pochod, kdy za společné modlitby růžence půjdeme přes Staroměstské náměstí na horní 
část Václavského náměstí. Před sochou svatého Václava bude pochod asi v 16.00 hodin zakončen.  
Doporučené spojení je vlakem z Ústí nad Orlicí v 9.22 hodin. Do Ústí nad Orlicí je nejlépe přepravit se 
auty. Odjezdy vlaků zpět z Prahy do Ústí nad Orlicí jsou: 16.44, 17.44, 18.44 a v 19.44 hodin. 
                     Tonda Pecháček 
 
 



5. neděle postní  -  21. března 2010 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ    - 22. března 

po 5. neděli postní 
14.00    příprava dětí na 1. sv. přijímání na faře v Dolní Čermné 
14.30   - 17.55  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   

ÚTERÝ          - 23. března 
po 5. neděli postní 

 

14.30   - 17.30  příležitost ke svátosti smíření ve Verměřovicích 
17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
18.00    mše sv. v Dolní Čermné   
19.00   biblická hodina na faře v Dolní Čermné 

STŘEDA      - 24. března 
po 5. neděli postní 

  8.30 - 11.30  Dětské klubíčko na faře 
16.45    zkouška zpěvu dětské scholy  
17.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné.    (Dnes mše sv. nebude.) 

ČTVRTEK   - 25. března 
Slavnost  

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

18.00    mše sv. v Dolní Čermné    
             za farníky 

PÁTEK       - 26. března 
po 5. neděli postní 

 
 

16.00    farní knihovna   
16.00   - 19.00  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  
19.00    mše sv. v Dolní Čermné - za Josefa Moravce a Boží pomoc v nemoci 

SOBOTA     - 27. března 
po 5. neděli postní 

 

Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové 
19.00   mše sv. v Petrovicích  - za Josefa a Ludmilu Faltusovy a celý rod 
V noci ze soboty 27.3. na neděli 28.3. bude zimní čas vystřídán letním.  
Noc bude prakticky o hodinu kratší. 

 

NEDĚLE - 28. března 
 

Květná neděle 
„pašijová“ 

  7.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za Ottu Cejnara, rodiče a sestry 
Na začátku této mše sv. požehnáme jívové ratolesti a průvodem vstoupíme  
do farního kostela. Ratolesti si, prosím, přineste s sebou. 
  9.00   mše sv. ve Verměřovicích- za Jaroslava Sršně, rodiče a sourozence 
10.30    mše sv. v Dolní Čermné   -  za Františka Mencla a rodiče 
15.00    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné  

 

Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi budete mít: - v kostele v Dolní Čermné 
  v neděli  21.3.   14.00 - 17.00 hod. P. Andrzej Götz z Nekoře a P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
  v pondělí  22.3.   14.30 - 17.55 hod. P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí a P. Josef Roušar 
  v pátek  26.3.   16.00 - 19.00 hod.  P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí a P. Josef Roušar 
  v pátek  2.4.     7.00 - 11.30 hod. P. Josef Roušar 
  -  v kostele ve Verměřovicích: 
  v úterý  23.3.   14.30 - 17.30 hod. P. Josef Roušar 

 

Modlitba k  „Týdnu modliteb za mládež“  (21.3. – 28. 3. 2010) 
Pane Ježíši Kriste,  
s láskou se díváš na mladé lidi a nabízíš 
jim dar Ducha Svatého.  
Prosíme tě, pomoz jim přijímat 
zodpovědnost za krásný dar mládí, aby si 
jej vážili a prožívali ho v radosti.  
Dej jim odvahu ptát se na pravé hodnoty 
života a zříkat se falešných nadějí, aby se 
uměli rozhodnout pro život podle tvé vůle.  

Dej jim schopnost ukazovat praktickými 
skutky lásky na plnost života víry, která 
nezapomíná na potřebné a dokáže se dělit 
o bohatství duchovní i materiální.  
Ať jsou v tvé církvi znamením naděje a 
najdou bohatství věčného života.  Amen.  
Panno Maria,  
prosíme tě, nauč mladé lidi dělat všechno, 
co jim tvůj Syn řekne.   Zdrávas Maria, ... 
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