
             
              zprávy z farnosti 
             DOLNÍ ČERMNÁ            

        29. a 30. týden  
                2009                   

 
 
 

 
15. neděle v liturgickém mezidobí -  12. července 2009 

 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 13. července 
15. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Františka Mencla a rodiče 
 

ÚTERÝ         - 14. července 
bl. Hroznaty, mučedníka  

           
 

STŘEDA      - 15. července 
sv. Bonaventury, 
biskupa a učitele církve 

   
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            za Jindřicha Mareše, rodiče a duše v očistci 
 

ČTVRTEK  -  16. července 
Panny Marie Karmelské 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Milana Eimana a rodiče 

PÁTEK        - 17. července 
15. týdne v mezidobí 
 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra 

SOBOTA      - 18. července  
15. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            na poděkování Pánu Bohu 

NEDĚLE  -  19. července 
 

16. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Josefa Langra, rodinu Langrovu a rodinu Němečkovu 
 
10.00   poutní mše sv. v Hůře  
            za Václava Vondru, Ladislava Bednáře a Petra Duška,   
            stavitele kapličky 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za Marii a Františka Neugebauerovy 

         

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít : 
ve farním kostele se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.   
 
Lektorská služba : 
19. 7.  -  16. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Hubálkovi č. 61      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Severinovi  č. 342 
26. 7.  -  17. neděle v mezidobí  Dolní Čermná        7.30 h.   -     Filipovi  č. 67      
     Mariánská Hora      16.00 h.   -     Vyhnálkovi  č. 351 
 
 



 
 

16. neděle v liturgickém mezidobí -  19. července 2009 
 

Bohoslužby a akce v tomto týdnu: 
PONDĚLÍ     - 20. července 
16. týdne v mezidobí 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné   
            za Václava Ptáčka a manželku 
 

ÚTERÝ         - 21. července 
16. týdne v mezidobí  

           
 

STŘEDA      - 22. července 
sv. Marie Magdalény 

   
19.00  mše sv.  v Dolní Čermné  
            za duši v očistci 
 

ČTVRTEK  -  23. července 
Svátek sv. Brigity, řeholnice 
patronky Evropy 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Boží pomoc a požehnání pro jistou rodinu 

PÁTEK        - 24. července 
16. týdne v mezidobí 
 

19.00   mše sv. v Dolní Čermné  
            za duši v očistci 

SOBOTA      - 25. července  
Svátek sv. Jakuba, apoštola 
 

19.00   mše sv. v Petrovicích 
            za rodinu Kubíčkovu 

NEDĚLE  -  26. července 
 

17. neděle v liturgickém 
mezidobí 

 
 

  7.30   mše sv. v Dolní Čermné      
            za Františka a Otýlii Andrlovy a sourozence 
 

  9.00   mše sv. ve Verměřovicích                
            za Josefa Ryšavého a rodiče 
 
16.00   mše sv. na Mariánské Hoře   
            za nová kněžská a řeholní povolání 

 

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

Milí farníci, sestry a bratři, 
 

    všichni jste obeznámeni se situací ve farnosti. Od srpna bude v 
Dolní Čermné působit nový duchovní správce P.Josef Roušar. Koncem 
měsíce července se odstěhuji do svého nového působiště Chlumec nad 
Cidlinou. Budu velmi rád, když se s každým z vás rozloučím osobně.     
    Proto vás všechny zvu na společné setkání, které se uskuteční 
v neděli 26. července tohoto roku od 15.00 do 20.00 hodin. Během 
tohoto odpoledne a večera můžete kdykoliv přijít a „pobýt“ na faře.  
            

                 otec Pavel 
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