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Slavnost  sv. Václava,  mučedníka 
28. září 2008 

40. týden / 2008 
 

 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV  TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  

29. září - pondělí Svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
  19.00  Dolní Čermná – na dobrý úmysl 

30. září - úterý sv.Jeronýma, kněze a učitele církve 
1. října - středa sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
  19.00  Dolní Čermná – za rodiče Duškovy, dceru a syna 

2. října - čtvrtek památka svatých andělů strážných 
    7.30  Dolní Čermná – za Antonína Filipa 

  19.00 Verměřovice – za Bedřicha Kroa a syna Leoše 

3. října - pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – za Marii Dostálovou a zemřelé z rodiny Dostálovy 

4. října - sobota první sobota v měsíci, zasvěcená úctě Neposkvr. srdce P. Marie 
  sv.Františka z Assisi, řeholníka 
    7.30  Dolní Čermná – za Zdeňka Marka a manželku 

  19.00 Verměřovice – za Václava Horáka 

5. října - neděle – 27. neděle v mezidobí 
Dolní Čermná   7.30 h. – za Elišku Cejnarovou, rodiče a sourozence 

Petrovice   9.00 h. – za Antonína a Matyldu Junkovy, sourozence a rodiče 

Dolní Čermná 10.30 h. – za Josefa Klekara, manželku a dceru s manželem 

Mariánská Hora 16.00 h. – za Marii Applovou 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: ve středu od 17.00 h. - do 18.55 h., v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 

30 minut před začátkem každé mše svaté. Tento měsíc mimořádně P.Ján Kubis v naší farnosti nemůže zpovídat. Bude zpovídat 
v Dolní Čermné ve středu 29. října t.r. odpoledne od 15.00 h. – do 17.00 h. 

Ve Verměřovicích: ve čtvrtek od 17.00 h. – do 18.55 h. 

Akce  ve  farnosti: 
akce den  datum hodina místo 
zkouška zpěvu dětské scholy pondělí 29. 9. 16.45 h. fara Dolní Čermná 
Dětské klubičko středa 1. 10. 9.00 h. fara Dolní Čermná 
pravidelná návštěva starších a čtvrtek 2. 10. dopoledne Dolní Čermná 
nemocných farníků před prvním pátkem pátek 3. 10. dopoledne Dolní Čermná 
farní knihovna pátek 3. 10. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 
adorace před vystavenou eucharistií pátek 3. 10. po mši svaté kostel Dolní Čermná 
Turistický pochod „Okolo Čermné“ sobota 4. 10. sraz v 8.30 h. nám. Dolní Čermná 
mše svatá zaměřená pro děti neděle 5. 10. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 
beseda o Světovém setkání mládeže neděle 5. 10. 18.00 h. suterén orlovny Dolní Čermná 
v Sydney v Austrálii (Jan Majvald, Tomáš Bednář a další) 

(Pa) 
 


