
 

ZZpprráávvyy    zz    ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ    ČČEERRMMNNÁÁ 

 

3. neděle v mezidobí 
27. ledna 2008 
5. týden / 2008 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

28. ledna - pondělí  sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
18.00  Dolní Čermná – za dar uzdravení nemocné 

30. ledna - středa  3. týdne v mezidobí 
18.00  Dolní Čermná – za Rudolfa a Annu Novákovy a rodinu Morkesovu 

31. ledna- čtvrtek  sv. Jana Boska, kněze 
6.45 Dolní Čermná – za rodinu Kopeckých, Bouchalovu, Tomanovu, Ulrichovu a 
    duše v očistci 
18.00 Verměřovice - za Marii Záleskou 

1. února - pátek  první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
19.00 Dolní Čermná – za Jaroslava Bednáře, rodiče a sourozence 

2. února - sobota  Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice 
Na začátku slavení ranní mše svaté posvětíme svíce „Hromničky“. 
7.30 Dolní Čermná – za Cyrila Vránu a celou rodinu 
17.00 Petrovice - za Josefa Majvalda, manželku a rodiče 

3. února - neděle – 4. v liturgickém mezidobí 
Na konci slavení každé mše svaté bude uděleno všem věřícím společné svatoblažejské  
požehnání. Jednotlivě se vzhledem k velkému počtu věřících udílet nebude. 
Dolní Čermná - 7.30 h. – za Annu a Petra Mikulovy, dvě dcery a syna 
Verměřovice - 9.00 h. – za rodinu Markovu, rodiče a sourozence 
Dolní Čermná - 10.30 h. – za Antonína a Martu Faltusovy 
Dolní Čermná - po mši svaté - výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

    16.00 h. - společná adorace a svátostné požehnání 

Příležitost  ke  sv.  zpovědi  v tomto  týdnu  budete  mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 16.00 h. - do 17.55 h., v pátek od 16.00 h. – do 18.55 h., v ostatních 
dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté. 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 15.00 h. – do 17.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  čas hodina místo 

zkouška zpěvu na mše svaté pro děti pondělí 28. 1. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky pondělí 28. 1. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
setkání žen při kávě a čaji úterý 29. 1. 16.30 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina středa 30. 1. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 31. 1. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 1. 2. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 
rytmická mše svatá pro mládež pátek 1. 2. 19.00 h. kostel Dolní Čermná 
smírná adorace před vystavenou 
Nejsvětější svátostí oltářní pátek 1. 2. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
setkání mladých  pátek 1. 2. 20.00 h. fara Dolní Čermná 
výstav Nejsvětější svátostí oltářní neděle 3. 2. 11.30 – 16.00 h. kostel Dolní Čermná 

(Pa) 
 


