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2. neděle velikonoční 
30. března 2008 
14. týden / 2008 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

31. března - pondělí Slavnost Zvěstování Páně 
18.00  Dolní Čermná – za ochranu lidského života od samého početí 

2. dubna - středa  po 2. neděli velikonoční, sv. Františka z Pauly, poustevníka 
    18.00  Dolní Čermná – za Annu Faitovou, manžela a syna 
3. dubna - čtvrtek po 2. neděli velikonoční 
    6.45 Dolní Čermná – za zemřelé bratry z rodiny Pinďákovy 
4. dubna - pátek  po 2. neděli velikonoční, první pátek v měsíci, sv.Isidora, biskupa a učitele 

církve 
19.00 Dolní Čermná – za Josefa Moravce a Boží pomoc v nemoci 

5. dubna - sobota  po 2. neděli velikonoční, první sobota v měsíci, sv.Vincence Ferrerského, 
kněze 

    6.45 Dolní Čermná – za Josefa Vančuříka 
    17.00 Petrovice – za Aloise Horáka, manželku Annu, dva syny a dceru 

6. dubna - neděle – 3. velikonoční 
Dolní Čermná 7.30 h. – za farníky 
Verměřovice - 9.00 h. – na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další pomoc 
Dolní Čermná 10.30 h. – za zemřelé rodiče Gajdošíkovy a tři zemřelé dcery 
   Při této mši svaté zazní „Velikonoční kantáta“ 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: v pátek od 18.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před 
začátkem každé mše svaté. 

Akce  ve  farnosti: 

akce  den čas hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti  pondělí 31. 3. 16.15 h. fara Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti  pondělí  31. 3. 18.00 h. kostel Dolní Čermná 
náboženství pro středoškoláky  pondělí 31. 3. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubíčko  středa 2. 4. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
biblická hodina  středa 2. 4. 19.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a  čtvrtek 3. 4. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 4. 4. dopoledne Dolní Čermná, 
      Petrovice 
smírná adorace před vystavenou 
Nejsvětější svátostí oltářní  pátek 4. 4. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
„Velikonoční kantáta“  neděle 6. 4. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
                                                      účinkuje Chrámový sbor sv. Mikuláše s doprovodným orchestrem z Nekoře 
 


