
      
                     zprávy z farnosti 
                   DOLNÍ ČERMNÁ                                                            

                           25. a 26. týden  
                                    2019                    

 
 
 
 
   

slavnost Nejsvětější Trojice  – 16. června 2019 
     

pondělí  11. týdne v mezidobí      
17. 6.    

úterý 11. týdne v mezidobí    19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
18. 6.   – za Břetislava Volfa a duše v očistci 

středa 11. týdne v mezidobí    19:00 mše sv. v Dolní Čermné  –  za  Patera Gabriela 
19. 6.   Jana Součka a sestru Andreu Danu Hájkovou  

čtvrtek Slavnost Těla a Krve Páně 19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
20. 6. -  doporučený svátek  – za zemřelé dobrodince  

pátek sv. Aloise Gonzagy,  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
21. 6. řeholníka 19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

   – za Josefa Macháčka a jeho manželku Marii  
  20:00 večer chval na faře 

sobota 11. týdne v mezidobí    14:00 svatební mše sv. v Dolní Čermné,  
22. 6.   svátost manželství si udělí snoubenci slečna  

   Ludmila Motlová a pan Jan Múčka 
  19:00 mše sv. ve Verměřovicích    
   – za Josefa a Růženu Maříkovy  

neděle 12. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
23. června        –  za Alenu Křivohlávkovou a rodiče  

 Dnešní sbírka je určena   9:00 mše sv. v Petrovicích   
 na Diecézní charitu   – za manžela a syna  

  16:00  mše sv. na Mariánské Hoře  –  za farníky 

   Po mši svaté průvod Božího Těla 
   

Informace 
-  V den slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 20. 6. 2019 bude v kostele v Dolní Čermné 
celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Prosím, zapište se na rozpis služeb při výstavu, 
který potrvá ráno od 8:00 h. do 18:55 h. V 19:00 h. bude mše svatá ze slavnosti Těla a Krve 
Páně.  
-  Průvod s Nejsvětější svátostí oltářní se uskuteční až v neděli 23. 6.  po mši svaté na 
Mariánské Hoře (16:00 h.) z kostela a dále v areálu křížové cesty. Prosíme děvčata, aby 
přišla v bílých šatech jako družičky a přinesla si drobné kvítky do průvodu. Maminky 
prosíme o doprovod družiček (zvláště těch nejmenších) a o pomoc při průvodu.  



 

12. neděle v mezidobí  – 23. června 2019 
     

pondělí  slavnost    
24. 6. Narození sv. Jana Křtitele    

úterý 12. týdne v mezidobí    19:00 mše sv. v Dolní Čermné   
25. 6.   – za  rodinu Bednářovu  

středa 12. týdne v mezidobí    17:15 společný odchod od Restaurace C na náměstí   
26. 6.   v Dolní Čermné k Jansově kapli 

  18:00 mše sv. u Jansovy kaple (za nepříznivého počasí   
   v kostele v Petrovicích);  –  na poděkování za  
   uplynulý školní rok s prosbou o Boží požehnání 
   a ochranu v době prázdnin a dovolených  

čtvrtek 12. týdne v mezidobí    7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
27. 6.   – za Vlastu Pecháčkovou a manžela  

    

pátek slavnost Nejsvětějšího  18:30 adorace a svátost smíření v Dolní Čermné 
28. 6. Srdce Ježíšova   19:00 mše sv. v Dolní Čermné  

   – za rodiče Jarmilu a Bohuslava a bratra Antonína 

sobota slavnost sv. Petra a Pavla,  7:30 mše sv. v Dolní Čermné   
29. 6. apoštolů   – za Josefa Vašíčka, syna Petra a vnuka Petra  

 -  doporučený svátek  19:00 mše sv. v Petrovicích   
   – za rodinu Vondrovu a Faltusovu  

neděle 13. neděle v mezidobí  7:30 mše sv. v Dolní Čermné  –  za farníky  
30. června       9:00 mše sv. ve Verměřovicích    

 Ve Verměřovicích dnes   – za Emila Moravce a celý rod  
 slavíme pouť   16:00  mše sv. na Mariánské Hoře  

   – za Růženu Prokopovou a celý rod   

 
 

Informace (pokračování) 
 

-  Ve středu 26. 6. 2019 budeme slavit mši svatou na zakončení školního roku u Jansovy 
kaple v 18:00 h. Společně vyjdeme od Restaurace C na náměstí v Dolní Čermné v 17:15 h. 
Pokud by pršelo, mši svatou budeme slavit v kostele v Petrovicích.   
-   Příležitost ke svátosti smíření: v neděli v Dolní Čermné od 7:00 h. do 7:25 h. a na 
Mariánské Hoře od 15:30 h. do 15:55 h., v ostatní dny v Dolní Čermné vždy 30 minut  
před mší svatou.  
                    otec Josef  
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