
 

ZZpprráávvyy  zz  ffaarrnnoossttii  
DDOOLLNNÍÍ  ČČEERRMMNNÁÁ 

 

1. neděle adventní 
29. listopadu 2009 

49. týden / 2009 

BBOOHHOOSSLLUUŽŽBBYY    VV    TTOOMMTTOO    TTÝÝDDNNUU::  
30. listopadu - pondělí Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
1. prosince - úterý po 1. neděli adventní 
  18.00  Dolní Čermná – za Pavla Faltejska, rodiče a bratry 

2. prosince - středa po 1. neděli adventní 
  18.00  Petrovice  

3. prosince - čtvrtek sv. Františka Xaverského, kněze 

    7.30 Dolní Čermná – za Jana Málka 

  18.00 Verměřovice – za Václava Horáka a celou rodinu 

4. prosince - pátek první pátek v měsíci, zasvěcený úctě Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
  19.00 Dolní Čermná – za Marii Pecháčkovou, rodiče a sourozence 

5. prosince - sobota první sobota v měsíci  
    6.45 Dolní Čermná  

  17.00 Verměřovice – za Václava Horáka a celou rodinu  

6. prosince - neděle – 2. adventní  
Dolní Čermná -   7.30 h. – za farníky 

Petrovice -   9.00 h – za Františka Marka, manželku a vnučku Ludmilu  

Dolní Čermná - 10.30 h. – za živé a zemřelé členy rodiny Moravcovy a Faltejskovy 

Příležitost ke sv. zpovědi v tomto týdnu budete mít: 
Ve farním kostele: 
 ve středu od 15.00 – do 17.00 h. (zpovídá P. Ján Kubis z Dolní Dobrouče)  

   a od 17.00 – do 17.55 h. (zpovídá P. Josef Roušar) 
 v pátek od 17.00 h. – do 18.55 h., v ostatních dnech se zpovídá vždy 30 minut před začátkem každé mše svaté.  
Ve Verměřovicích: 
 ve čtvrtek od 16.00 h. – do 17.55 h.  

Akce  ve  farnosti: 
akce den datum hodina místo 
zkouška zpěvu na mše svaté pro děti středa 2. 12. 16.45 h. fara Dolní Čermná 

náboženství pro středoškoláky středa 2. 12. 19.00 h. fara Dolní Čermná 

pravidelná návštěva starších a nemocných  čtvrtek 3. 12. dopoledne Dolní Čermná 

farníků před prvním pátkem pátek 4. 12. dopoledne Dolní Čermná, Petrovice 

farní knihovna pátek 4. 12. 16.00 – 17.00 h. fara Dolní Čermná 

adorace před vystavenou eucharistií pátek 4. 12. po mši svaté kostel Dolní Čermná 

rorátní mše svatá pro děti sobota 5. 12.   6.45 h. kostel Dolní Čermná 

adventní dopoledne pro děti sobota 5. 12.   7.30 h. fara Dolní Čermná 

mše svatá zaměřená pro děti neděle 6. 12. 10.30 h. kostel Dolní Čermná 

 


