
ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

22. neděle v mezidobí 
2. září 2012 

36. týden / 2012 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
3. září  - pondělí  sv. Řehoře Velikého, pape�e e učitele církve 
4. září  - úterý  22. týdne v mezidobí 

19.00 Dolní Čermná - za Zorku 
5. září   - středa  22. týdne v mezidobí 

19.00 Dolní Čermná - za Petra Mare�e 
6. září   - čtvrtek  22. týdne v mezidobí 

  7.30 Dolní Čermná - za zemřelé z rodiny Vávrovy 
 19.00 Verměřovice - za rodiny 

7. září   - pátek  22. týdne v mezidobí; první pátek v měsíci 
14.00 Mariánská Hora - svatba, oddáni budou snoubenci: 

Michaela Adamcová z Letohradu a Luká� Du�ek z Petrovic. 
19.00 Dolní Čermná - za rodiče z obojí strany 

Příle�itost ke svaté zpovědi budete mít: 
Středa 5. 9. 2012 Dolní Čermná 15:00 � 17:00 h. 

17:00 � 18:55 h. 
P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče 
P. Josef Rou�ar 

Čtvrtek 6. 9. Verměřovice 17:00 - 18:55 h. P. Josef Rou�ar 
Pátek 7. 9. Dolní Čermná 17:00 � 18:50 h. P. Josef Rou�ar 

 
Akce ve farnosti:
Akce den datum hodina místo 
pravidelná náv�těva star�ích  středa 5. 9 během dne Verměřovice 
a nemocných farníků čtvrtek 6. 9. během dne Dolní Čermná 
  pátek 7. 9. během dne D. a H. Čermná, Petrovice 
výstav Nejsvětěj�í svátosti oltářní pátek  7. 9. 17:00 h. kostel Dolní Čermná 
společná adorace pátek  7. 9. po m�i sv. kostel Dolní Čermná 
 nácvik liturgie - ministranti  sobota 8. 9.  9:00 h.  Mariánská Hora 



 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ  

23. neděle v mezidobí 
9. září 2012 

37. týden / 2012 

Poutní  slavnost  na  Mariánské  Hoře  v sobotu  8. září  a  v  neděli  9. září 2012 

sobota 8. září - Svátek Narození Panny Marie: 
  v 19.00 h. rytmická m�e sv. - za po�ehnání pro v�echny mladé lidi - v poutním kostele 
ve 20.00 h. modlitba kří�ové cesty - venku na Mariánské Hoře 
od 20.45 h. � do 21.30 h. - chvíle pro občerstvení 
od 21.30 h. � do 22.30 h. - společná adorace zakončená svátostným po�ehnáním - v poutním kostele 
od 22.30 h. � do 24.00 h. - mo�nost soukromé adorace - v poutním kostele (potom se kostel zavírá!) 

neděle 9. září: 
  v 7.30 h. m�e sv. - za poutníky - slou�í P. Antonín Je�ek z Prahy  

- v poutním kostele 
v 10.00 h. m�e sv. - za poutníky - slou�í Mons. Josef Růt, děkan katedrální kapituly v Hradci Králové 

- venku v areálu kří�ové cesty 
 ve 14.00 h. pořad duchovní poezie s hudbou starých mistrů  

- v poutním kostele 
   v 15.00 h. modlitba kří�ové cesty  

- v poutním kostele 
   v 16.00 h. m�e sv. - za Josefa Hrdinu, man�elku, rodiče z obojí strany a Václava Zouhara, 
   slou�í P. Filip Foltán, po m�i sv. udílení novokně�ského po�ehnání  

- venku v areálu kří�ové cesty 

Příle�itost ke sv. zpovědi v poutním kostele: 
7.00 h. - 12.00 h., 13.30 h. - 14.00 h., 15.00 h. - 17.00 h. (během hudebního pořadu se nezpovídá) 

Kostelní sbírka této neděle je určena na potřeby poutního kostela na Mariánské Hoře. 

Odjezdy autobusů z Verměřovic od kostela na Mariánskou Horu: 6.45 h., 9.15 h., 14.30 h. 
Autobus jede z Verměřovic přes Petrovice a zastavuje na obvyklých zastávkách v Dolní a Horní Čermné. 
Po m�i sv. se vrací stejnou cestou zpět. Odjezdy autobusu z Mariánské Hory: 8.30 h., 12.30 h., 17.30 h. 

Upozorňujeme, �e z důvodu nepřítomnosti otce Josefa nebudou v týdnu od pondělí 10. 9. do pátku 14. 9. 
2012 v na�í farnosti m�e svaté. Otce Josefa bude zastupovat P. Oldřich Kučera ze �amberka. 
V případě zaopatřování a pohřbu volejte na tel. číslo: 731 402 249. 

10. září  - pondělí  23. týdne v mezidobí 
11. září  - úterý  23. týdne v mezidobí 
12. září  - středa  Jména Panny Marie 
13. září  - čtvrtek  sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
14. září   - pátek   Svátek Pový�ení svatého kří�e 
15. září   - sobota  Památka Panny Marie Bolestné 
     Poutní zájezd farnosti do Křtin a Sloupu v Moravském krasu 

19.00 Petrovice - za Drahu�ku Mačátovou a rodiče 
16. září - neděle � 24. neděle v mezidobí 

  7.30 h. Dolní Čermná -  za Josefa �imka, Jiřího Mikulu a Jana Faltuse 
  9.00 h. Verměřovice -   za Gabriela Macana 
16.00 h. Mariánská Hora -  za farníky 

 


