
        
                           zprávy z farnosti 
                         DOLNÍ ČERMNÁ          

                              14. a 15.  týden  
                                  2011                     

 
 

 
                     
 

 

4. neděle postní „radostná“ -  3. dubna 2011 
 
 

Z důvodu nepřítomnosti duchovního správce nebudou od úterý 5. dubna  
do středy 13. dubna t.r. slouženy pravidelné mše svaté, a nebudou ani další setkání.  

Otce Josefa v době jeho nepřítomnosti bude zastupovat P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče.  
V případě zaopatřování a pohřbu volejte na tel. číslo: 605 543 654. 

 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 4. dubna 

po 4. neděli postní 
 

 ÚTERÝ       - 5. dubna  
 po 4. neděli postní  

  
  

STŘEDA        - 6. dubna 15.30    příprava před 1. sv. přijímáním pro děti na faře 
po 4. neděli postní  

ČTVRTEK    - 7. dubna  
po 4. neděli postní 

16.45    zkouška dětské scholy 
 

  
  

   PÁTEK          - 8. dubna 18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   
po 4. neděli postní              (modlitbu vede mládež) 

 19.00    zkouška chrámového sboru na faře 
  
  

SOBOTA       - 9. dubna  
 po 4. neděli postní 19.00    mše sv. ve Verměřovicích  

              za Břetislava Krejsu a jeho rodinu 
  

  
NEDĚLE  -  10. dubna   8.00   mše sv. v Dolní Čermné   
5. NEDĚLE POSTNÍ             za Vlastu a Miroslava Pecháčkovy  

Týden modliteb za mládež               a rodiče z obojí strany 
od 10. 4. do 17. 4. 2011.             (lektorská služba: Marešovi 264 HČ) 

 
 

Modlitba k  „Týdnu modliteb za mládež“  (10.4. – 17.4. 2011) 
    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, ... 

 

5. neděle postní  -  10. dubna 2011 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ      - 11. dubna 

po 5. neděli postní 
 

ÚTERÝ          - 12. dubna  
po 5. neděli postní  

  
STŘEDA        - 13. dubna 15.30    příprava před 1. sv. přijímáním pro děti na faře 

po 5. neděli postní  
ČTVRTEK    - 14. dubna  

po 5. neděli postní 
  7.30    mše sv. v Dolní Čermné  -  na dobrý úmysl 
16.45    zkouška dětské scholy 

  
  

   PÁTEK          - 15. dubna 15.00-18.55  příležitost ke svátosti smíření v Dolní Čermné 
po 5. neděli postní 18.30    modlitba Křížové cesty v Dolní Čermné   

              (modlitbu vedou rodiny) 
 19.00    mše sv. v Dolní Čermné   
              za Ladislava Marka, sourozence a švagrovou 
 20.00    zkouška chrámového sboru v kostele 

SOBOTA       - 16. dubna   9.00    Generální úklid farního kostela  
 po 5. neděli postní              v Dolní Čermné a jeho okolí     

Diecézní setkání mládeže 15.00    kurz sebeobrany v Orlovně v Dolní Čermné  
v Hradci Králové. 19.00    mše sv. v Petrovicích  -  za Vojtu Mannla 

 
NEDĚLE  -  17. dubna 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE 

  7.00    mše sv. v Dolní Čermné  -  za farníky 
              (lektorská služba: Dvořákovi 406) 
  9.00    mše sv. ve Verměřovicích 
             za Boží pomoc a ochranu 

„PAŠIJOVÁ“  10.30    mše sv. v Dolní Čermné 

               za Vojtěcha Formánka, rodiče a bratra 
               (lektorská služba: Jansovi 65) 
 14.30 – 17.30  příležitost ke svátosti smíření v D. Čermné 
   

Na začátku mše svaté v sobotu v Petrovicích (19:00 h.), v neděli v Dolní Čermné (7:00 a 10:30 h.)  
a ve Verměřovicích (9:00h.) požehnáme jívové ratolesti. Prosíme, přineste si ratolesti se sebou. 

 

Z FARNOSTI: 
Děkujeme všem, kteří přispěli v neděli 20. 
března 2011 do sbírky při nedělních 
bohoslužbách na opravu farního kostela 
v Dolní Čermné. Sbírka činila 11.233,- Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  

Prosíme o pomoc při generálním úklidu 
farního kostela v Dolní Čermné a jeho 
okolí. Úklid se uskuteční v sobotu 16. 
dubna 2011 od 9:00 h. Potřebné nářadí si, 
prosíme, vezměte se sebou.  

 



Příležitost ke svaté zpovědi před Velikonocemi budete mít: 
PÁTEK     15. 4. Dolní Čermná   15.00 - 18.55 h. P. Vít Horák z Ústí nad Orlicí 
NEDĚLE  17. 4. Dolní Čermná   14.30 - 17.30 h. P. Pavel Pokorný z Jablonného nad Orlicí,  

P. Pavel Sandanus z Nekoře a P. Josef Roušar 
ÚTERÝ    19. 4. Verměřovice   15.30 – 18.55 h P. Josef Roušar 
STŘEDA 20. 4. Dolní Čermná   14.30 - 17.45 h.  

  17.45 – 18.55 h.  
P.Ján Kubis z Dolní Dobrouče,   
P. Josef Roušar 

PÁTEK    22. 4. Dolní Čermná     7.00 - 12.00 h. P. Josef Roušar 
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